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كـــلـــمــــــــــــة

الجـــامــعـــــــــة مــديــــــر  معـالـــي 

الـدكـتــــــور معـــالـــي 

بندر بن عبدالمحسن القناوي
الجـامـعـــــــة مـــديـــر 

المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

ت�سعى جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية اإلى حتقيق عدد من الإجنازات املميزة التي تتوافق مع روؤيتها ور�سالتها لتكون مركزًا عامليًا متميزًا 

يطبق اأف�سل طرق التعليم ال�سحي يف بيئة اأكادميية خ�سبة عرب اأحدث التقنيات والو�سائل التعليمية، وقد اأعدت اجلامعة يف بداياتها خطة ا�سرتاتيجية 

لت�سكل خارطة طريق لتنمية وتطوير براجمها وم�سروعاتها، ونربا�ًسا ت�ستهدي به يف قيا�س مدى تقدمها.

وي�سرنا اأن ن�سع بني اأيديكم تقرير اخلطة ال�سرتاتيجية للجامعة الذي يرتجم ما  اأُجنز فيها خالل ال�سنوات ال�ست املا�سية ابتداًء من عام 2008م وحتى 

نهاية عام 2014م، يف املجالت املتعلقة باأن�سطة اجلامعة املختلفة كافة. ويهدف التقرير اإلى اإبراز ما حتقق من روؤية اجلامعة ور�سالتها واأهدافها ُبغية اإلقاء 

ال�سوء على اجلهود التي بذلتها  وما زالت تبذلها جميع اإدارات اجلامعة ومن�سوبيها للنهو�س بخدمات الرعاية ال�سحية داخل الوطن وخارجه.

ويجدر بنا هنا الإ�سارة اإلى اأن هذه الإجنازات والنجاحات امل�ستمرة ما كانت لتتحقق لول ف�سل اهلل تعالى اأوًل، ثم الدعم  املتوا�سل الذي تتلقاه اجلامعة من 

�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده الأمني، و�سمو ويل ويل العهد، اإ�سافًة اإلى املتابعة امل�ستمرة التي حتظى بها من �ساحب ال�سمو امللكي وزير 

احلر�س الوطني، والهتمام الذي جتده من معايل وزير التعليم مما اأحدث اأثًرا طيًبا يف م�سريتها وفيما و�سلت اإليه الآن من �سمعة اأكادميية وعلمية اإقليمية 

ودولية. 

واهلل ويّل التوفيق؛؛؛
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كـــلـــمــــــــــــة

الـنـوعـيـة الجامعـة للتطـويـر والجـــودة  سعـادة وكـيـل 

الـدكـتــــــور ا�سـتـــاذ 

المعـمـري بــن سـعــد  محمــد 
النوعية والجــودة  للتـطــويـر  الجـامـعـــة  وكيــل 

الــوطــنـــــي الـــحـــــرس  بـــوزارة  الصــحـيـــة  بالشـــؤون  الطبــيـــة  للخـدمــات  التـنـفــيـــذي  المــديـــر 

اإن الروؤية الطموحة جلامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية مل تتحقق اإل عرب خطط ا�سرتاتيجية طموحة، احتوت على اأهداف اأعدت بعناية 

لتلبية ر�سالتها ل�سمان الو�سول اإلى تعليم �سحي حديث ومتطور، اإ�سافًة اإلى التميز يف البحث العلمي وخدمة املجتمع، وبذلك تقوم اجلامعة بدور جوهري 

وحموري يف منظومة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تلقى كل الدعم من قبل مولي خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل. 

ومما هياأ للجامعة الو�سول اإلى خمرجات ذات جودة عالية هو قدرتها على تقدمي برامج اأكادميية وزمالت طبية وبرامج درا�سات عليا ل تفي بحاجة �سوق 

العمل فقط، بل تدعم خريجيها للم�ساهمة الفعالة يف �سناعة املعرفة ويف رفع م�ستوى الرعاية ال�سحية على م�ستوى الوطن.

للتعليم  امل�ستقبلية  اأهدافها مدعومًا مبوؤ�سرات الأداء، وكذلك م�ساهمة اجلامعة يف اخلطة  اأبرز ما حققته من   وي�سر اجلامعة  اأن تقدم تقريرًا مف�ساًل عن 

اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية )اآفاق(. اإن هذه الإجنازات �ستكون بحول اهلل تعالى حمفزًا رئي�سيًا لأن ت�ستمر اجلامعة يف حتقيق املزيد من تطلعاتها 

وخططها امل�ستقبلية القادمة مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن عرب تطبيق اأف�سل املعايري العاملية.

واهلل ويّل التوفيق؛؛؛
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وّجه خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – غفر اهلل له – يف اخلام�س من �سهر �سفر لعام 1426 هـ )املوافق 16 مار�س 2005 م( اإلى اإن�ساء جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز 

للعلوم ال�سحية، لتدخل بذلك اأكادميًيا �سمن منظومة اجلامعات ال�سعودية حتت مظلة وزارة التعليم العايل وحتكمها �سوابط ولوائح جمل�س التعليم العايل ويراأ�س معايل وزير التعليم العايل 

اجتماعات جمل�س اجلامعة. وقد ت�سرفت اجلامعة يف التا�سع من جمادى الأولى لعام 1429هـ املوافق الثالث ع�سر من مايو 2008 بتف�سل خادم احلرمني ال�سريفني – رحمه اهلل – بو�سع حجر 

الأ�سا�س مل�ساريع املدن اجلامعية للجامعة. ونيابًة عن خادم احلرمني ال�سريفني، افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز وزير احلر�س الوطني يوم الثالثاء 13 جمادى 

الآخرة 1434هـ املوافق 23 اأبريل 2013 املدينة اجلامعية يف الريا�س. واإ�سافًة للمركز الرئي�س للجامعة يف الريا�س، هناك فرعان للجامعة اأحدهما يف حا�سرة املنطقة الغربية جدة، والآخر 

يف الأح�ساء باملنطقة ال�سرقية. 

نبذة مختصرة عن الجامعة
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ُتقدم الجامعة برامج تعليمية صحية متطورة في بيئة أكاديمية مميزة تعتمد على مناهج إبداعية عبر أحدث التقنيات والوسائل التعليمية، 
للجهود  تعزيًزا  المجتمع  وتثقيف  وتوعية   ، للمرضى  الشاملة  الصحية  بالرعاية  االهتمام  مع  العلمي،  البحث  مقومات  بأفضل  وتسترشد 

الهادفة إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية بالوطن وخارجه.

وفيما يلي تف�سياًل لأبرز ما حققته اجلامعة من مكونات ر�سالتها خالل خطتها ال�سرتاتيجية:

التـعــلـيـمـيــــة البـــرامـــــج 
ت�سعى جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية با�ستمرار لتطوير وتو�سعة التعليم ال�سحي يف اململكة من خالل الربامج الأكادميية املختلفة التي تقدمها كلياتها يف كل من الريا�س 

وجدة والأح�ساء، وت�سمل الربامج التالية :

البكــــالــــــــوريـــــــــــوس برامــــــج 
ا لالنتقال من املرحلة الثانوية اإلى املرحلة اجلامعية والدرا�سة املتخ�س�سة يف العلوم ال�سحية، يتم اإعداد الطالب عرب برنامج متكامل  يف اإطار �سعي اجلامعة اإلى تاأهيل الطالب امل�ستجدين مهنيًّ

م بها كافة املقررات يف كليات اجلامعة( ومقررات اللغة العربية والثقافة  ي�ستمر ملدة �سنتني وذلك قبل البدء يف املرحلة املهنية، وي�سمل مقررات مكثفة يف اللغة الإجنليزية )اللغة التي ُتقدَّ

الإ�سالمية، والأحياء والكيمياء العامة والع�سوية واحليوية، والفيزياء والإح�ساء احليوي، والت�سريح، ومبادئ علم الأمرا�س، ومبادئ علم العقاقري، والأخالقيات الطبية و�سالمة املر�سى،  

وتطبيقات احلا�سب يف املعلوماتية ال�سحية. ولكون اجلامعة متخ�س�سة يف العلوم ال�سحية؛ فاإن هذا الربنامج ُيعدُّ جزًءا اأ�سا�سًيا من اخلطط الدرا�سية لربامج اجلامعة كافة.

الـجـامـعــــــــــــة  رســـالـــة 
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والجـــــــــــراحــــــــــة  الطـــــــــــــــب  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كليتي الطب بالريا�س وجدة، وقد اأُعدَّ برنامج بكالوريو�س الطب واجلراحة بالتعاون مع جامـعة �سيدين باأ�سرتاليا، ويتميز با�ستخدامه الأمثل لتقنية املعلومات، واعتماده 

 ،)Problem Based Learning( على طرق متعددة ومتطورة بالتعليم الطبي من خالل تكامل العلوم الأ�سا�سية و ال�سريرية عن طريق منهج يعتمد على التعلم املبني على حل امل�سكالت

ا لالت�سال املبا�سر باملر�سى، والتعامل مع عالج احلالت منذ ال�سنة الدرا�سية الأولى، ومُيكنهم من ا�ستيعاب واإدراك  وذلك من خالل �سل�سلة من املقررات املتتالية واملتوا�سلة مما يتيح للطالب فر�سً

اأهمية التعليم الطبي التطبيقي الذي �سيماثل حياتهم العملية م�ستقبال، ويحفزهم وينمي رغبتهم يف التح�سيل، والبدء يف اإدراك املهنية يف �سلوكهم. وقد بداأ القبول يف هذا الربنامج بكلية 

الطب بالريا�س يف العام الأكادميي 2005/2004م للطالب من حملة البكالوريو�س، ويف العام الأكادميي 2008/2007م حلملة الثانوية، ويف العام الأكادميي 2010/2009م للطالبات، اأما يف 

كلية الطب بجدة فقد بداأ القبول يف العام الأكادميي 2011/2010م.

األســـــــــــــــنــــــان طـــــــــــــــــــــب  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية طب الأ�سنان بالريا�س، ويرتكز على قواعد علمية متينة يف جمال العلوم الطبية احليوية وال�سلوكية املهنية، بالإ�سافة اإلى التميز يف العلوم ال�سريرية، وذلك من 

خالل الرتكيز على ا�ستخدام نتائج الأبحاث العلمية احلديثة يف التطبيق العملي. فمجال املعرفة يف العلوم الطبية احليوية عميق وممنهج بال�سكل الذي ميكن اخلريجني من تطبيق التقدم 

اأما املهارات ال�سريرية  العلمي احلا�سل يف هذا املجال على ممار�ستهم ال�سريرية، وربط هذه املعلومات احلديثة مبا فيها الطبية العالجية مع املعلومات اخلا�سة بالرعاية ال�سحية الفموية. 

للربنامج ف�ستمكن اخلريجني من النجاح مبتابعة درا�ساتهم العليا، وممار�ستهم املهنية يف القطاعني العام واخلا�س، ومياثل احلياة العملية فيما يخ�س املري�س واملمار�س ملهنة طب الأ�سنان على 

حد �سواء. وهذا الربنامج باتفاق مع كلية طب وجراحة الأ�سنان يف جامعة بولتيمور بولية مريلند بالوليات املتحدة الأمريكية، وقد بداأ القبول فيه خالل العام الأكادميي 2011/2010م.
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اإلكلينيكــيــة الصيـــــدلـــــــــــــــة  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سيدلة بالريا�س، وجرى تطويره بالتعاون مع جامعة تن�سي بالوليات املتحدة الأمريكية، ويهدف 

اإلى اإعداد كوادر موؤهلة يف ال�سيدلة الإكلينيكية وقادرة على امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الرعاية ال�سحية من خالل ال�ستخدام 

وت�سميم  ال�سيدلنية  الرعاية  ومفاهيم  باأ�س�س  الطالب  معرفة  يعزز  مبا  الدرا�سية  خطته  مت  و�سمِّ للعقاقري،  والفعال  الآمن 

البحوث ال�سريرية. مدة الربنامج �ست �سنوات: �سنتان يف الربنامج التح�سريي، ثالث �سنوات مقررات تخ�س�سية، وال�سنة الأخرية 

خم�س�سة للتدريب والتطبيق الإكلينيكي، وقد بداأ القبول يف هذا الربنامج يف العام الأكادميي 2011/2010م.

التمــــــــــريــــــــــض علـــــــــــــــوم  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف ثالث كليات للتمري�س يف الريا�س وجدة والأح�ساء، ومبنهج ي�سمل مقررات درا�سية مع تطبيقات عملية 

وتدريبات اإكلينيكية يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية ومراكز الرعاية الطبية الأولية. ويهدف اإلى توفري م�ستوى عاٍل من 

التعليم يف مرحلة البكالوريو�س ليكون بوابة لالرتقاء مب�ستوى مهنة التمري�س، وتعزيز ممار�سة التمري�س املبني على الرباهني 

الذي يتميز مب�ستوى عاٍل من اجلودة وب�سبغة ثقافية تتنا�سب والبيئة، ومبا يلبي احتياجات الرعاية ال�سحية للمجتمع ككل 

عن طريق البحث العلمي والتعليم وتقدمي اخلدمات، ويعزز م�سارات التعاون بني ذوي التخ�س�سات املختلفة لالرتقاء باملعارف 

ن�سر  خالل  من  التمري�س  مهنة  عن  اإيجابية  جمتمعية  بنظرة  الرتقاء  يف  وي�سهم  ال�سحية،  والعناية  بالتمري�س  اخلا�سة 

الأكادميي  العام  يف  بالريا�س  دفعة  اأول  قبول  مت  وقد  ال�سحية،  الرعاية  حقل  يف  التمري�س  مهنة  اإ�سهامات  مدى  عن  الوعي 

2002/2001م، ويف جدة يف العام الأكادميي 2007/2006م، ويف الأح�ساء يف العام الأكادميي 2009/2008م. 

الــتــنـــفـــســــــــــــي العـــــــــــــــالج  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية بالريا�س وجدة  والأح�ساء، وي�ستهدف توفري فر�س تعليم متميزة لإعداد 

كوادر متخ�س�سة يف جمال العالج التنف�سي، ويوؤ�س�س لتاأهيلهم ملواقع قيادية واإ�سرافية يف التعليم والبحث العلمي والتخ�س�س 

م ليجمع بني املعارف واخلربة ال�سريرية، وهو ماأخوذ من جامعة جنوب األباما بالوليات املتحدة الأمريكية  الإكلينيكي. و�سمِّ

مع اإدخال التغيريات ال�سرورية عليه ليتنا�سب مع احتياجات طالب اجلامعة، وقد ُقِبلت اأول دفعة يف هذا الربنامج بالريا�س 

العام  يف  وللطالبات  2014/2013م،  الأكادميي  العام  يف  للطالب  الأح�ساء  ويف  2010/2009م،  الأكادميي  العام  يف  للطالب 

الأكادميي 2015/2014م.
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الطـــارئــة الطبــيــــة  الخدمـــــات  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية بالريا�س والأح�ساء، وُيعد املخت�سون يف طب الطوارئ فريقًا �سحيًا ب�سفة عامة، وفريقًا يف طب الطوارئ ب�سفة خا�سة، فهم يقدمون 

امل�ساعدة للم�سابني يف موقع احلادث قبل نقلهم اإلى امل�ست�سفى، ويعملون يف ق�سم الطوارئ بو�سفهم جزًءا من فريق الطوارئ، وي�ساركون يف برامج الوقاية والتوعية ال�سحية املرتبطة بعملهم يف 

املجتمع، كما ي�ساركون يف برامج التدريب والبحث املتعلقة باخت�سا�ساتهم. ويعتمد منهج خدمات الطوارئ على اأمنوذج جامعة فلندرز الأ�سرتالية ،وقد جرى تعديله ليتالءم مع حاجات املجتمع 

ال�سعودي، وا�ستقبل اأولى دفعاته يف الريا�س يف العام الأكادميي 2010/2009م، ويف الأح�ساء يف العام الأكادميي 2014/2013م.

اإلكلينيكيـة المختبـــرات  برنامج علوم 
م لتاأهيل الكوادر املتخ�س�سة يف املختربات الطبية، وي�ستمل على عدد من املقررات العلمية من خمتلف التخ�س�سات  ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية بالريا�س والأح�ساء، و�سمِّ

ذات العالقة بالفحو�سات املخربية مثل: علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء احليوية واأمرا�س الدم. كما ي�ستمل على تدريب وتطبيقات عملية تتناول املبادئ العلمية واملفاهيم الريا�سية جلمع 

العينات، واإجراء الختبارات عليها، واإعداد التقارير، وتف�سري النتائج حول الأن�سجة والدم و�سوائل اجل�سم. وتبنَّت الكلية منهج هذا الربنامج من اأركان�سا�س يف الوليات املتحدة مع اإجراءات 

التغريات الالزمة ليتنا�سب مع احتياجات اجلامعة، وُقبلت اأول دفعة فيه بالريا�س يف العام الأكادميي 2010/2009م،  ويف الأح�ساء يف العام الأكادميي 2014/2013م.
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الـــوظــيــفـــــــــــي العـــــــــــــــــــالج  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية بالريا�س، و يهدف اإلى تاأهيل كوادر متخ�س�سة يف العالج الوظيفي من خالل منهج يت�سم بالتميز املتمثل يف تطبيق مناهج حمفزة على 

التفكري النقدي واأ�ساليب تعليمية للممار�سات ال�سحية املبنية على الرباهني. وُيعنى املخت�س يف العالج الوظيفي بذوي الحتياجات اخلا�سة، ويعمل على تاأهيلهم من خالل تزويدهم باملهارات 

والقدرات التي ت�ساعدهم على التكيف ال�سلوكي اأو الوظيفي. مدة الربنامج اأربع �سنوات يدر�س فيها الطالب مقررات ت�سمل العلوم الطبية الأ�سا�سية مثل: علم النف�س، تقييم املر�سى، تقنيات 

اإعادة التاأهيل، بيئة العمل، الإر�ساد الوظيفي، التعليم والتوعية ال�سحية، اأخالقيات الرعاية ال�سحية ومعايريها. ويعتمد منهج العالج الوظيفي على اأمنوذج جامعة اأوكالهوما يف الوليات 

ل ليتالءم مع حاجات املجتمع ال�سعودي، وقد ا�ستقبل اأولى دفعاته يف العام الأكادميي 2015/2014م. املتحدة، وقد ُعدِّ

التــخــديـــــــــــــــــر تــقــــنــيــــــــــة  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، ويهدف هذا الربنامج اإلى تخريج متخ�س�سني يف الإجراءات ال�سريرية الأ�سا�سية واملتقدمة والتي ت�ساعد طبيب التخدير يف توفري رعاية 

اآمنة وفعالة ملن يخ�سعون للتخدير. اأخ�سائي التخدير يعمل يف جمالت �سريرية متعددة مبا يف ذلك غرف العمليات، وحدة الأ�سعة الت�سخي�سية والعالجية، وحدات العناية املركزة، وغرف 

الطوارئ، ووحدات عمليات اليوم الواحد  يف العيادات اخلارجية.  
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األشــــــعـــــــــــــة عـلــــــــــــــــــــوم  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، ويركز الربنامج على اإجراءات رعاية املر�سى، واأخالقيات مهنة الطب، بيولوجيا الأ�سعة، وامل�سطلحات الطبية، وعلم وظائف الأع�ساء، 

وعلم الأمرا�س. و ي�ستمل الربنامج على تدريب �سريري �سامل حول ت�سغيل املعدات والأجهزة املعقدة، ودرا�سة الأ�سعة ال�سينية ، كما ي�ستمل الربنامج على تعليم تقنيات الت�سوير الت�سخي�سية 

الأخرى مبا يف ذلك الت�سوير املقطعي والت�سوير بالرنني املغناطي�سي. يعمل اأخ�سائيو الأ�سعة ب�سكل وثيق مع اأطباء الأ�سعة، والأطباء يف التخ�س�سات الأخرى، ولهم دور حيوي  �سمن الفرق 

الطبية، ويعملون يف عدة اأق�سام يف امل�ست�سفى مبا فيها  اجلراحة، والأورام والأطفال والعيادات اخلارجية.

اإلكـلـيـنــيــكـيــة التــغــــــذيـــــــة  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، ويهتم هذا التخ�س�س بال�ستخدامات العالجية للغذاء كجزء من برنامج متكامل للرعاية ال�سحية. يعمل اأخ�سائي  التغذية ال�سريرية 

على اإعداد خطة غذائية  تهدف اإلى الوقاية من الأمرا�س اأو معاجلتها اأو تقوية جهاز املناعة، وهو بذلك ي�ساعد املر�سى يف فهم واإدراك حاجاتهم الغذائية  يف ظل املعلومات الأ�سا�سية عنهم 

وحالتهم ال�سحية مثل الوزن والطول وكتلة اجل�سم و�سغط  الدم و�سل�سلة من الختبارات والفحو�سات البيولوجية تتعلق بال�سكري والكول�سرتول وغريها من الختبارات التي يطلبها الأطباء.

الصحيــة المعلــومـــات  نظـــــــم  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية بالريا�س، واأُن�سئ برنامج بكالوريو�س نظم املعلومات ال�سحية بهدف اإعداد خريجني يتمتعون مبهارات فنية وتقنية ومهارات 

اإن�سانية ت�ساعدهم على خو�س �سوق العمل يف عدة جمالت؛ خا�سة جمال ال�سحة الإلكرتونية، وذلك ل�ستيعاب الحتياج املتزايد يف جمال نظم املعلومات ال�سحية. ومن املتوقع اأن ي�سهم خريجو 

ا يف القطاعني العام واخلا�س لنظم الرعاية ال�سحية، والإدارية، والتخطيط،  هذا الربنامج يف �سغل الوظائف الهامة يف جمال املعلوماتية املختلفة ل�سيما ال�سحية منها، بجانب العمل اأي�سً

الأكادميي  العام  اأولى دفعاته يف  الربنامج  وا�ستقبل هذا  الإلكرتوين،  ال�سحي  وامللف  ال�سحية  املعلوماتية  بت�سميم وتنفيذ تطبيقات نظم  املرتبطة  العقبات  والتنفيذ، وتقدمي حلول جلميع 

2013/2012م.
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المــــــاجـــســـتــيــــــــــــــر  برامــــــج 
الطبـــــي التعـلـيـــم  ماجــستـيـــر  برنامج 

م هذا الربنامج يف كلية الطب بالريا�س وجدة، وي�ستهدف اإعداد كوادر موؤهلة لتقدمي امل�سورة العلمية لأع�ساء هيئة التدري�س، وجلان املناهج واإدارات الكليات املتعلقة باملجال الطبي. كما  ُيقدَّ

ي�سعى اإلى �سقل التجارب واخلربات العاملية يف التدري�س با�ستخدام طرق ذات جودة عالية، وا�ستخدام اأ�ساليب اجلودة ال�ساملة يف التعليم الطبي، وتطبيق برامج اجلودة النوعية، وتطبيق 

الطرق احلديثة يف التعليم الطبي مثل “التعليم املبني على حل امل�سكالت Problem Based Learning«ومدة الربنامج اأربعة ف�سول درا�سية )�سنتان اأكادمييتان( حيث تغطى الوحدات 

الدرا�سية واملقررات يف الف�سول الدرا�سية الثالثة الأولى؛ بينما تغطى الأطروحة خالل الف�سلني الدرا�سيني الأخريين، وح�سلت اجلامعة على هذا الربنامج من جامعة ما�سرتخت بهولندا، 

وا�ستقبل اأولى دفعاته بالريا�س يف العام الأكادميي 2007/2006م، ويف جدة يف العام الأكادميي 2011/2010م.

العـامــــــة الصــحــــة  ماجستـيــــر  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية بالريا�س، وترتكز ر�سالته على اأهمية بناء كوادر وطنية عالية التاأهيل يف جمال ت�سميم وتطوير وتطبيق اأ�ساليب ال�سحة 

العامة، اإ�سافة اإلى تقدمي ا�ست�سارات اإدارية وتقنية ملوؤ�س�سات القطاع ال�سحي، واإيجاد موؤهلني على درجة عالية من املهارة واملعرفة الإدارية والتطبيقات احلديثة لأ�ساليب ال�سحة العامة لتويل 

ا. تعتمد الدرا�سة يف الربنامج على م�سار املقررات الدرا�سية  وظائف اإ�سرافية وقيادية يف هذه املوؤ�س�سات. هذا بالإ�سافة اإلى نقل وتوطني املعرفة والتقنية الإدارية لأ�ساليب ال�سحة العامة حمليًّ

والر�سالة بالتعاون مع جامعة ليفربول بربيطانيا، وُقبلت اأول دفعة بالريا�س يف العام الأكادميي  2011/2010م.
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الصـــحــــيــــــــــة  المعــــلـــومـــــاتــيـــــــة  ماجســتــيــــــر  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية بالريا�س، وي�سعى الربنامج اإلى بناء واإعداد كوادر وطنية عالية التاأهيل يف جمال ت�سميم وتطوير وتطبيق نظم املعلوماتية 

ال�سحية، اإ�سافة اإلى تقدمي ال�ست�سارات الإدارية والتقنية ملوؤ�س�سات القطاع ال�سحي، واإيجاد موؤهلني على درجة عالية من املهارة واملعرفة الإدارية والتطبيقات احلديثة لتقنية ونظم املعلوماتية 

ا من خالل تغطية النق�س  ال�سحية لتويل الوظائف الإ�سرافية والقيادية يف هذه املوؤ�س�سات. هذا بالإ�سافة اإلى نقل وتوطني املعرفة والتقنية الإدارية لتقنية ونظم املعلوماتية ال�سحية حمليًّ

ال�سديد يف الكفاءات املتخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات ال�سحية. وي�سهم خريجوه يف اإدارة وتطوير وتطبيق تقنية املعلومات ال�سحية يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية، وحل امل�ساكل التي قد 

تعوق تقدم تقنية املعلومات ال�سحية وال�ستفادة منها. وي�سم هذا الربنامج ـ الذي يعترب اأول برنامج متخ�س�س يف تقنية املعلومات ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية ـ نخبة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س احلا�سلني على درجة الدكتوراه من جامعات عاملية مرموقة يف جمايل املعلوماتية ال�سحية واحلا�سب الآيل، وُقبلت اأول دفعاته يف العام الأكادميي 2006/2005م.

الـحــيــــويـــــــة  األخــــالقــــــــيــــــــــــــــات  ماجســتــيــــــر  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية بالريا�س بالتعاون مع مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية، ويهدف برنامج ماج�ستري الأخالقيات احليوية اإلى تزويد 

الطلبة باملعلومات واخلربة الالزمة التي �سوف متكنهم من حتليل وتقييم املفاهيم الأخالقية الطبية واحليوية يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية، واكت�ساب وتطوير املهارات ملناق�سة وحتليل املع�سالت 

الأخالقية يف احلياة العملية اليومية يف جمالت الرعاية ال�سحية وجمالت البحوث الطبية واحليوية، بالإ�سافة اإلى حتليل املو�سوعات الأخالقية ذات ال�سلة بالعلوم احليوية والطبية، 

والتعامل معها على اأ�س�س اأخالقية م�ستندة اإلى القوانني املحلية والدولية، وبيان املفارقات واملقاربات بني املنحى وامل�سمون يف التناول الإ�سالمي للم�سائل الأخالقية مقارنة بالبيانات واللوائح 

ال�سادرة عن املنظمات الدولية حول الأخالقيات احليوية. ويق�سي الطالب اأربعة ف�سول درا�سية على الأقل ، وُقبلت اأول دفعة بالريا�س يف العام الأكادميي 2008/2007م.

الـطــبــــــــــي واإلحصــــــاء  الوبـــائــيـــــات  ماجســتــيــــــر  برنامج 
م هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية يف الريا�س، وتنطلق ر�سالة برنامج املاج�ستري يف الوبائيات والإح�ساء الطبي من اأهمية بناء كوادر وطنية عالية التاأهيل يف  ُيقدَّ

جمال ت�سميم وتطوير اأ�ساليب علم الوبائيات والإح�ساء الطبي، اإ�سافة اإلى تقدمي ال�ست�سارات الإدارية والتقنية ملوؤ�س�سات القطاع ال�سحي، واإيجاد موؤهلني على درجة عالية من املهارة واملعرفة 

الإدارية  والتقنية  املعرفة  وتوطني  نقل  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املوؤ�س�سات.  هذه  يف  والقيادية  الإ�سرافية  الوظائف  لتويل  الطبي  والإح�ساء  الوبائيات  لأ�ساليب  احلديثة  والتطبيقات  الإدارية 

ا. وي�سهم خريجوه يف تطوير وتطبيق اأ�سا�سيات الوبائيات والإح�ساء الطبي يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية واملجتمع، وحل امل�ساكل التي قد تعوق  لأ�ساليب الوبائيات والإح�ساء الطبي حمليًّ

تطبيق اأ�سا�سيات الوبائيات والإح�ساء الطبي وال�ستفادة منها. وتعتمد درا�سة املاج�ستري على م�سار املقررات الدرا�سية والر�سالة بالتعاون مع جامعة ليفربول بربيطانيا، ويق�سي الطالب اأربعة 

ف�سول درا�سية على الأقل، وا�ستقبل اأولى دفعاته بالريا�س يف العام الأكادميي 2009/2008م.
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الصــحــيـــة والجــــودة  األنظـمــــة  إدارة  ماجســتــيــــــر  برنامج 
ُيقدم هذا الربنامج يف كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية بالريا�س، ويهدف اإلى اإعداد كوادر وطنية عالية التاأهيل يف جمال ت�سميم وتطوير وتطبيق اإدارة الأنظمة ال�سحية واجلودة 

ال�سحية، اإ�سافة اإلى تقدمي ال�ست�سارات الإدارية والتقنية ملوؤ�س�سات القطاع ال�سحي، واإيجاد موؤهلني على درجة عالية من املهارة واملعرفة الإدارية والتطبيقات احلديثة لالأنظمة واجلودة 

ا. وي�سهم خريجوه يف تطوير  ال�سحية لتويل الوظائف الإ�سرافية والقيادية يف هذه املوؤ�س�سات. هذا بالإ�سافة اإلى نقل وتوطني املعرفة والتقنية الإدارية لالأنظمة واجلودة ال�سحية حمليًّ

وتطبيق اإدارة الأنظمة ال�سحية واجلودة ال�سحية يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية، وحل امل�ساكل التي قد تعوق تطبيق اإدارة الأنظمة ال�سحية واجلودة ال�سحية وال�ستفادة منها. وتعتمد 

الدرا�سة يف الربنامج على م�سار املقررات الدرا�سية والر�سالة بالتعاون مع جامعة ليفربول بربيطانيا، ويق�سي الطالب اأربعة ف�سول درا�سية على الأقل. ويبلغ عدد الوحدات الدرا�سية ثالثني 

وحدة من مقررات الدرا�سات العليا، م�ساًفة اإليها �ست وحدات للر�سالة، ليكون املجموع العام للخطة الدرا�سية �ستة وثالثني وحدة، وُقبلت اأولى دفعاته يف العام الأكادميي 2010/2009م.
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الـطــبــيـــــــــــة الـزمـــالـــــــة  برامج 
حتت�سن عمادة الدرا�سات العليا العديد من الربامج التدريبية املتخ�س�سة على م�ستوى الزمالة حتت اإ�سراف الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، حيث ُتعد املدن الطبية التابعة لل�سوؤون 

ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني اأكرب مركز تدريبي على م�ستوى الوطن، وقد حققت حتى الآن نتائج متميزة، وخّرجت متخ�س�سني يف كافة املجالت ال�سحية. وت�سمل الزمالة يف التخ�س�سات 

ال�سحية الربامج التالية:

العليــا الــدراســات  )البــورد السعـــودي( - عمــــادة  التخصـــصـــات الصحـيـــة  برامج 
ا، منها: الأ�سنان، التخدير، الت�سريح، اجللدية، الطوارئ، الأنف والإذن واحلنجرة، طب الأ�سرة، الباطنية، الأع�ساب، الن�ساء والولدة، العيون، العظام، الأطفال،  يحوي اأكرث من ع�سرين تخ�س�سً

ال�سيدلة، جراحة التجميل، النف�س، الأ�سعة، اجلراحة، امل�سالك البولية، الأطفال حديثي الولدة، الكلى.

العليــا الــدراســات  عمــــادة   - الــدقــيــقـــة  التـخـصــصـــــــــــــات  فـي  الزمـالـــة  برامج 
وي�سمل العديد من التخ�س�سات، منها: اأمرا�س اجلهاز اله�سمي، الكلي، التنف�سي، الأمرا�س املعدية، القلب، الغدد، العناية املركزة، الروماتيزم، العناية املركزة املتقدمة، اجللدية، اأمرا�س الدم 

للكبار، الطب النف�سي لالأطفال واملراهقني، جراحة العظام، �سرطان الن�ساء والولدة، اأطفال الأنابيب، الأطفال حديثي الولدة، الأع�ساب – اأطفال، العناية املركزة – اأطفال، اأمرا�س اجلهاز 

اله�سمي – اأطفال، القلب – اأطفال، الأمرا�س املعدية – اأطفال، الغدد – اأطفال، الأع�ساب، الغدد ، طوارئ – اأطفال ، طوارئ – كبار ، التخدير - اأطفال، الأنف والإذن واحلنجرة – اأطفال.
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األكاديمية  البيئة 
ل خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز– غفر اهلل له – يف ال�سابع من �سهر جمادى الأولى لعام  1429هـ )23 مايو 2008م( بو�سع حجر الأ�سا�س مل�ساريع ثالث مدن  تف�سّ

جامعية بالريا�س وجدة والأح�ساء، وقد اأًن�سئت وفق اأف�سل املعايري العاملية للموؤ�س�سات التعليمية، ونيابًة عن خادم احلرمني ال�سريفني، افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد اهلل بن 

عبد العزيز وزير احلر�س الوطني يوم الثالثاء 13 جمادى الآخرة 1434هـ )23 اأبريل 2013م( املدينة اجلامعية بالريا�س. وفيما يلي تف�سياًل للمدن اجلامعية يف كلٍّ من الريا�س وجدة و 

الأح�ساء. 

الريـاض الجامـعـيـــة فـي  المدينــة 
تقع املدينة اجلامعية يف الريا�س بجوار مدينة امللك عبد العزيز الطبية على م�ساحة تقدر ب�ستة ماليني مرت مربع.

تبلغ طاقتها ال�ستيعابية ع�سرة اآلف طالب وطالبة مع القابلية للتو�سع امل�ستقبلي.

الجــامـعــيــــــــــة: المـــديــنـــــــة  تضــــــم 
• مباين �سبع كليات يف منظومة هند�سية معمارية بديعة بثالثة طوابق لكل منها، وهي كليات: )الطب، طب الأ�سنان، ال�سيدلة، ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية، العلوم الطبية التطبيقية، 	

التمري�س، العلوم واملهن ال�سحية(.

• ل املبنى الإداري بطرازه الإ�سالمي الأنيق برجًا �ساخمًا ومعلًما بارزًا لهذا ال�سرح العلمي العمالق، ويرتبط به مركز املوؤمترات الذي تت�سع قاعاته لأكرث من 1500 �سخ�س.	 ُي�سكِّ

• عمادة الدرا�سات العليا، ومركز تطوير املهارات ال�سريرية، ومبنى مركز املعلومات الرئي�سي حلفظ ومعاجلة البيانات.	

• املنطقة ال�سكنية وتتكون من �سقق وفلل ووحدات �سكنية بكامل خدماتها من عيادات طبية ومرافق ريا�سية وترفيهية وخدمية وثالث م�ساجد.	

• ترتبط كل مرافق املدينة اجلامعية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بحافالت نقل كهربائية مترُّ على )12( حمطة ركوب مزدوجة، تبداأ من املنطقة ال�سكنية باجلامعة مرورًا باملرافق 	

الرتفيهية واملجمع الأكادميي ومرافق املدينة الطبية، و�سوًل اإلى اجلهة اجلنوبية من املدينة  الطبية حيث كليات الطب والتمري�س للبنات.
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جــــــــدة في  الجامعيــــة  المدينــــة 
مت املدينة اجلامعية بجدة لتتكامل مع مرافق مدينة امللك عبد العزيز الطبية هناك، وت�ستوعب اأربعة اآلف طالب وطالبة مع اإمكانية التو�سع امل�ستقبلي. �سمِّ

الجــامـعــيــــــــــة: المـــديــنـــــــة  تضــــــم 
• مباين اأربع كليات هي: )الطب، العلوم الطبية التطبيقية، التمري�س، العلوم واملهن ال�سحية( بالإ�سافة اإلى مباين عمادة الدرا�سات العليا ومركز تطوير املهارات ال�سريرية، ومركز املعلومات	

• املبنى الإداري ومركز املوؤمترات وي�سم كافة مكاتب واإدارات اأق�سام اجلامعة، وعمادات القبول والت�سجيل و�سوؤون الطالب واملكتبات وقاعة الحتفالت الكربى.	

• منطقة �سكنية مكتملة بكل املرافق الريا�سية والرتفيهية واخلدمية.	

الجامعيــــة في األحساء المدينــــة 
تت�سم املدينة اجلامعية بالأح�ساء بت�سميم هند�سي بديع م�ستوحى من بيئة املنطقة، وميتزج مع منظومة م�ست�سفى امللك عبد العزيز، وهي ت�ستوعب ثالثة اآلف طالب وطالبة، مع قابلية التو�سع 

امل�ستقبلي.

الجــامـعــيــــــــــة: المـــديــنـــــــة  تضــــــم 
• مباين ثالث كليات هي: )العلوم الطبية التطبيقية، التمري�س، العلوم واملهن ال�سحية( بالإ�سافة اإلى مباين عمادة الدرا�سات العليا، ومركز تطوير املهارات ال�سريرية، ومركز املعلومات.	

• املبنى الإداري ومركز املوؤمترات: وي�سم كافة الإدارات امل�سرفة على املدينة اجلامعية، وقاعة حما�سرات كربى، ومكتبة وقاعة طعام.	

• منطقة �سكنية مكتملة بكل املرافق الريا�سية والرتفيهية واخلدمية.	
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أن تكون الجامعة مركزاً علميًا متميزاً يطبق أفضل طرق التعليم الصحي اإللكتروني المبني على البراهين لجذب أفضل الطالب وأميز أعضاء 
هيئة التدريس.

و فيما يلي و�سًفا لبع�س ما قامت به اجلامعة لتحقيق روؤيتها.

اإللـكتـروني الصـحــي  التـعـلـيــم  طــرق  أفـضـــل  تطبـيـق 
ت�سعى اجلامعة منذ ن�ساأتها اإلى خلق بيئة تعليمية جامعية متميزة ترتفع بقدرات الطالب وت�ساعدهم على اكت�ساب املعرفة، لذا فقد متيزت اجلامعة با�ستخدامها لأحدث التقنيات والو�سائل 

ال يف تطوير البيئة التعليمية، ومن بع�س تلك الو�سائل ما يلي: التعليمية التي اأ�سهمت وب�سكٍل فَعّ

والتـسـجـيـــــــل للقبـــــول  المـتـكــامــل  اإللكتـرونـي  النظـــام  تفعيـــل 
مبا�سرة مبوقع اجلامعة على  الذي يرتبط  و  والت�سجيل  للقبول  املتكامل  الإلكرتوين  النظام  الإلكرتوين وذلك من خالل  ال�سحي  التعليم  اأف�سل طرق  اإلى تطبيق  بدايتها  منذ  �سعت اجلامعة 

ا حلظة اإدخال الطالب رقم �سجله املدين مما ينتج عنه تقليل اأخطاء عمليات الت�سجيل ومن ثم  الإنرتنت www.ksau-hs.edu.sa  وي�ستفاد من هذا النظام يف تعبئة مناذج الت�سجيل اآليًّ

ا من متابعة اإجراء الت�سجيل عرب ا�سم امل�ستخدم الذي يح�سل عليه بعد اإكمال عملية الت�سجيل اأو عرب بريده الإلكرتوين ملعرفة موعد  نه اأي�سً احل�سول على بيانات �سليمة واأكرث دقة. ومُيكِّ

املقابلة ال�سخ�سية يف حالة قبوله وتوفر املقاعد.

األكاديمي للتواصل  المتـطـــورة  اإللكترونـيــة  التقـنـيـــات  اسـتـخــدام 
تتيح جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية الفر�سة للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س بالتوا�سل العلمي والأكادميي املنتظم الذي ميكن معه تفادي اأي عوائق زمنية اأو مكانية للطلبة 

رة مثل: وذلك با�ستخدام اأحدث التقنيات الإلكرتونية املتطوِّ

Blackboard اإللـكـتـــرونــــــــــــــــي  التعليـــــــــــم  نظام 
Student Information System نظام المعلومـــــــــات الطالبـــــي اآللـــــــي 

Business Intelligence الــذكـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة  األنظـــمــــــــــة 

الـجـامـعــــــــــــة  رؤيـــــــــة 
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التــقــنــيــة ونقـــــــل  االبتــكــــــــار  مكــتــــــــب  إنشاء 
ا من اجلامعة على احلفاظ على امللكية الفكرية ، وم�ساندة جهود البتكار للباحثني ، واملبتكرين من من�سوبي اجلامعة ، وال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني فقد اأن�ساأت اجلامعة  حر�سً

 Innovation and Technology( التقنية  ونقل  البتكار  مكتب  العام  بداية  الوطني  احلر�س  بوزارة  ال�سحية  وال�سوؤون   ، الطبية  لالأبحاث  العاملي  اهلل  عبد  امللك  مركز  من  ومببادرة 

بتقدمي خدمات تتمثل يف احلفاظ على امللكية الفكرية ، وم�ساندة البتكار للباحثني واملبتكرين من من�سوبي اجلامعة وال�سوؤون ال�سحية  املكتب  ويقوم   )Management Office، ITMO
بوزارة احلر�س الوطني ، كما يقوم املكتب من حيث املبداأ باإدارة امللكية الفكرية بدءًا من اإعداد طلبات براءة الخرتاع ، واإيداعها يف مكاتب براءات الخرتاع حول العامل ، اإلى ت�سويقها كمنتج 

جتاري ، اإ�سافة اإلى ت�سجيل العالمات التجارية ، وت�سجيل حقوق املوؤلف.  

الســريــريـــــة المهـــــارات  تطـــويــــر  مركـــــز  إنشاء 
ت�سعى اجلامعة اإلى تطبيق اأف�سل طرق التعليم ال�سحي الإلكرتوين من خالل مركز تطوير املهارات ال�سريرية الذي يحتوي على مناهج اإبداعية متطورة و برامج تدريبية مكثفة كتطبيق تقنيات 

ذكية وتبني اأ�سلوب املحاكاة القائم على ا�ستخدام الدمى الإلكرتونية ال�سبيهة باأج�سام الب�سر الأ�سحاء واملر�سى ، بهدف بناء وتطوير مهارات طالب اجلامعة التي تعتمد على املحاكاة واكت�ساب 

مهارات الت�سخي�س والعالج وا�ستخدام الأدوات والأجهزة الت�سخي�سية والعالجية قبل التدريب يف امل�ست�سفيات ، وذلك بدًل من التدرب على املر�سى ، خا�سة واأن من موا�سفات هذه الدمى القدرة 

على التنف�س والكالم وتقليد نب�سات القلب و�سغط الدم والأوعية الدموية واأ�سوات القلب واأ�سوات التنف�س ، كما تتيح للمتدرب يف الوقت نف�سه القيام بكل اإجراءات الإ�سعاف. ويعد هذا املركز 

م على اأحدث املوا�سفات الإن�سائية والتقنية، وي�سمل مركز تدريب افرتا�سي لت�سخي�س وعالج احلالت املر�سية لكافة اأع�ساء ج�سم الإن�سان واأجهزته. مِّ الأكرب من نوعه على م�ستوى العامل، و�سُ
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الطـــــــــــــــــــــــالب: أفضـــــــــــــــل  جــــــذب 
ا الوحيدة التي طبَّقت لأول مرة قبول حملة بكالوريو�س  تنفرد جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية باأنها الوحيدة املتخ�س�سة يف العلوم ال�سحية على م�ستوى املنطقة ، وهي اأي�سً

الكليات العلمية يف خمتلف اجلامعات ال�سعودية وتاأهيلهم لدرا�سة الطب والتمري�س ، وبف�سل ما تتميز به مناهجها احلديثة ، فهي جتتذب اأف�سل الطالب من خمتلف مناطق اململكة ، وت�ستقطب 

اأميز اأع�ساء هيئة التدري�س من الداخل واخلارج ، وذلك �سماًنا لتخريج كفاءات طبية قادرة على ممار�سة املهنة بثقة و�سال�سة قائمة على الفهم وعمق التجربة املكت�سبة من مناهج اإبداعية 

متطورة وو�سائل ذكية تتيح للدار�سني اإمكانية التفاعل مع مقرراتهم والتوا�سل مع م�سادر املعرفة بجامعتهم عرب حوا�سيبهم واأجهزتهم املحمولة من اأي مكان داخل اململكة وخارجها.  

التدريس: أميــــز أعضـــــاء هيئـة  جــــــذب 
ُتعد البيئة الأكادميية التي حر�ست على تهيئتها اجلامعة وارتباطها مبنظومة �سحية متميزة من اأبرز الأ�سباب التي �ساهمت يف جذب اأع�ساء هيئة تدري�س متميزين ، وا�ستطاعت اجلامعة كذلك 

اأن حتافظ على م�ستويات قيا�سية من ن�سب الطالب اإلى اأع�ساء هيئة التدري�س.
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تتوخى الجامعة في منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطالب وموظفين القيم التالية:

• ل المسؤولية	 ي باألمانة وتحمُّ األخالق المهنية:  تطبيق أعلى المعايير األخالقية والمهنية والتحلِّ

• القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية ضمن بيئة عمل جماعية متجانسة	

• الجودة النوعية العالية: انتهاج أعلى معايير الجودة النوعية في التعليم والبحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية واإلدارة	

• المالءمة: تلبية احتياجات مجتمعنا عن طريق التصدي ألولويات مشاكله الصحية	

• احترام قيم وخصوصية المجتمع: الحفاظ على احترام وكرامة األفراد في التعامل مع ثقافة المجتمع وتقاليده	

• اإلبداع: تشجيع جهود تطوير القدرات اإلبداعية والتميز في التعليم الطبي والبحث والرعاية الصحية واإلدارة	

بل التي �سلكتها اجلامعة لتطبيقها : وفيما يلي تف�سياًل لهذه القيم وال�ُسّ

المــهــنــيـــــــــة األخــــــــالق 
 قامت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية بالرتكيز على اأخالقيات العمل امل�سرتكة و تفعيل الأخالق املهنية ال�سليمة جلميع من�سوبي اجلامعة من هيئة تدري�س وموظفني و طالب 

من خالل احلفاظ على الهوية الإ�سالمية ، وقد وفرت اجلامعة ملن�سوبيها جميع النوافذ املعرفية املتوافرة لتكون جامعة فريدة من نوعها ، جتمع بني العلم والقيم الأخالقية ال�سامية.

الجماعي القيــــادة والعمل 
قامت اجلامعة بن�سر وتر�سيخ ثقافة  القيادة والعمل اجلماعي وخلق بيئة جماعية م�سرتكة جلميع من�سوبي اجلامعة من طالب وهيئة تدري�س و موظفني ، من خالل ور�س العمل و الربامج 

التعليمية املقدمة وكذلك من خالل الأن�سطه الطالبية والأعمال التطوعية الداخلية واخلارجية.

الـجـامـعـــة القيم األساسيـة فـي 
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العاليـة النـــوعيـة  الجـــودة 
اأعلى واأرقى معايري اجلودة النوعية الوطنية والعاملية يف خمتلف الأ�سعدة و حتديًدا يف جميع الكليات من مرافق  اإلى  اإلى الو�سول  �سعت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية 

تعليمية و خمرجات اأكادميية وبحوث و كذلك يف الأق�سام الإدارية الأخرى ، حيث قامت اجلامعة باإن�ساء وكالة التطوير واجلودة النوعية ، وتهدف هذه الوكالة اإلى تفعيل ومتابعة جميع 

وحدات واأق�سام اجلودة النوعية يف الكليات والأق�سام الإدارية يف اجلامعة وذلك يف جميع فروع اجلامعة يف الريا�س وجدة و الأح�ساء ، ومن اأهداف الوكالة:

• الو�ســــول باجلـامـعـــة اإلى اأعـلـــــى معــايــيـــــر اجلــــودة العامليــــة و العتمـــــــاد الأكادميي 	

• �سمـــــان اجلـــــودة التعلـيـمـيــــة و املخـــرجـــــات الأكــادمييــــة مــن بحــــــوث و كوادر طبية	

•  التفعيل واملتابعة امل�ستمرة و التوجيه و التطوير يف جميع الأق�سام الأكادميية و الإدارية 	

• ن�سر ر�سالة اجلودة بني جميع من�سوبي جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلـــوم ال�سحية	



الخطة االستراتيجية للجامعة 2008-201425

مــــــــــــــــــــة ء لمـــــــــــــــــال ا
�سعت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية اإلى الرتقاء برباجمها املتميزة ، لتخريج كوادر طبية متمر�سة و موؤهلة ملالءمة و ربط املخرجات التعليمية بالواقع العملي الذي يعي�سه 

الطالب لدعم �سوق العمل بالكوادر املوؤهلة علميًا و عمليا ، كما جلاأت اجلامعة للتحفيز على الإبداع العلمي والتدريب امل�ستمر العايل وتقدمي خدمات �سحية مميزة وعالية اجلودة لتحقيق اأف�سل 

اخلدمات وال�ستمرارية يف الرعاية ال�سحية يف خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية ثم الو�سول لتحقق الكتفاء الذاتي يف جميع التخ�س�سات الطبية يف امل�ستقبل املن�سود ، وقد قامت 

اجلامعة بتفعيل الكتفاء الذاتي يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية باحلر�س الوطني حيث توفر البيئة املالئمة التي ت�سجع الأطباء املقيمني وطلبة المتياز على التفوق والإبداع وامل�ساهمة 

يف خدمة املجتمع وتاأهيلهم لي�سبحوا قادة امل�ستقبل ورواد التطور.

المجتمـع قيــــم  احتــــــرام 
اأولت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية اهتماًما بالًغا بن�سر ثقافة احرتام القيم الإ�سالمية و خ�سو�سية املجتمع املحافظ ، حيث �ساهمت اجلامعة بامل�ساركة يف بناء املجتمع، 

والرغبة يف البحث وحتدي الواقع ، وا�ستمرار امل�ستقبل يف اإطار نهج علمـي وثيق، يراعي خ�سو�سية املجتمع ، ومينع تكدي�س املعرفة ، وعدم ربطها بحركة احلياة املتطورة مما يفقد العلم حتمية 

املعرفة الجتماعية، و�سَمنت اجلامعة مناهجها مبا ُيعزز من القيم الإ�سالمية والوطنية ، كما عززت من اأن�سطة الطالب التي تقوي هويتهم الإ�سالمية والوطنية.

ع ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إل ا
تدعم جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز الإبداع و البتكارات اجلديدة يف التعليم الطبي و البحوث العلمية فهي تطبق الآن مناهج تعليمية اإبداعية حديثة ومتطورة حققت لها ريادة على 

نظرياتها وجعلتها تتجاوز النهج التعليمي التقليدي القائم على التلقني والعتماد الكامل على الأ�ستاذ واملذكرات واملراجع وحفظ املعلومات ال�سابقة ، وكذلك ت�سجع الأطباء املقيمني على التفوق 

ا وحققت جناًحا ملحوًظا يف بناء الطالب وتنمية ملكاته وتطوير  والإبداع وامل�ساهمة والبتكار ، وقد ا�ستفادت اجلامعة من تلك التجارب التي اأُخ�سعت للتطبيق يف بع�س اجلامعات املتميزة عامليًّ

قدراته يف املالحظة والتفكري والإبداعي والفهم وال�ستيعاب ، وحفزته على امل�ساركة الفعالة يف الإحاطة مبفردات املنهج من خالل الدرا�سة والتطبيق واملمار�سة ومواجهة امل�سكالت والتغلب 

عليها.
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• تقديم تعليم صحي جامعي و فوق الجامعي إبداعي يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في بيئة علمية غنية مرتكزة على الطالب.	

• إتاحة فرص تعليمية مواتية للطالب الطموحين من خلفيات تعليمية وثقافية مختلفة ومستجيبة الحتياجات سوق العمل.	

• تخريج مهنيين أكفاء في مجال الرعاية الصحية ولديهم القدرة على التفكير النقدي والتحليل الموضوعي والتواصل الفعال منطلقين 	

من إرث تاريخي و ثقافي ، ومتحلين بصفات المواطنة الصالحة.

• واألنشطة 	 األكاديمية  البرامج  إلثراء  وذلك   ، الطبية  العزيز  عبد  الملك  لمدن  الغنية  والمصادر  المتراكمة  الخبرات  من  االستفادة 

الخدمية من أجل االرتقاء بصحة المواطن ورفاهيته.

• تطوير رعاية صحية آمنة ورحيمة و متمحورة حول المريض ومعتمدة على األدلة في جميع مقرراتها التعليمية وبرامجها التدريبية.	

• تبنِّي ثقافة بحثية متينة داخل الجامعة وتنمية التعاون البحثي المشترك.	

• المستمر 	 التطوير  مع   ، الحياة  مدى  التعلم  على  المهنيين  يساعد  مما  المهني  والتطوير  المستمر  الصحي  التعليم  برامج  تقديم 

لمهاراتهم وقدراتهم.

• تلبية احتياجات المجتمع المحيط وتبوء مركز عالمي مرموق من خالل مساهماتها المتميزة والمقدرة للمجتمع السعودي والدولي	

• تطبيق نظام إداري عالي الجودة ـ على جميع مستوياتها ـ يتميز بالوضوح و الشفافية ، ويدعم ويستجيب لمتطلبات النظام الصحي 	

الوطني واألكاديمي.

• إنشاء نظام فعال للتقويم الذاتي وتأكيد الجودة يستهدي برسالة ورؤية وقيم وأهداف الجامعة.	

للجـامـعــــة العــامــــــة   الغــايـــات 
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وفيما يلي تف�سياًل ملا حققته اجلامعة من اأهداف :

إبـــداعــــــي صـــــحـــــي  تعــلــيــــــم  تقــــديم 
بداأت اجلامعة من حيث ما و�سلت اإليه طرق التعليم احلديث يف عدد من اجلامعات العاملية ال�سهرية واملرموقة ، فهي تطبق الآن مناهج تعليمية اإبداعية حديثة ومتطورة حققت لها ريادة على 

نظرياتها ، وجعلتها تتجاوز النهج التعليمي التقليدي القائم على التلقني والعتماد الكامل على الأ�ستاذ واملذكرات واملراجع وحفظ املعلومات وا�ستظهارها ، وا�ستفادت اجلامعة من تلك التجارب 

التي اأُخ�سعت للتطبيق يف بع�س جامعات اأمريكا واأ�سرتاليا وكندا وحققت جناًحا ملحوًظا يف بناء الطالب وتنمية ملكاته وتطوير قدراته يف املالحظة والتفكري والإبداعي والفهم و ال�ستيعاب 

، ولكن اجلامعة مل تكتفي مبا حوته تلك الربامج ، بل عملت على درا�ستها وبلورتها وا�ستخل�ست منها ما يتوافق مع ر�سالتها وروؤيتها واأهدافها ، ومع بيئة املجتمع وقيمه ومتطلباته ، ومع خمتلف 

تخ�س�سات كلياتها.

و من اأبرز �سمات املناهج وطرق التدري�س باجلامعة اأنها مناهج اإبداعية تتمحور حول الطالب ب�سورة اأ�سا�سية، بينما يقت�سر دور الأ�ستاذ على امل�ساعدة يف ا�ستكمال جوانب العملية التعليمية. 

وتكفل نقل املعرفة واملهارات والأخالقيات اإلى الطالب ، وتعتمد على مزج املهارات الإكلينيكية مع العلوم الطبية الأ�سا�سية ب�سكل مبكر ، وتهيئ للطالب اإمكانية اإتقان مفاهيم طبية اأ�سا�سية عن 

طريق البحث وحتليل حالت مر�سى حقيقيني ، ومناق�سة امل�سكالت �سمن جمموعات طالبية �سغرية واإيجاد تف�سريات وحلول منطقية لها ، مما يعود الطالب على الت�سرف ال�سريع و احل�سيف ، 

كما ينمي املنهج قدرات الطالب على الرتكيز القوي على ا�ستك�ساف العالقة بينه وبني املري�س ، ويرفع مهارات التوا�سل والبحث والعمل اجلماعي لديه.

ولهذه املناهج ثالث خوا�س هي:

• اعتمـــــــــاد التـعـلـيــــــم املبنـــي عـلـــى حــــل امل�ســكــــــالت كــو�ســيــلـــــــــة للـــتـــــدريـــــــــ�س.	

• الرتكـــــــاز عــلــــــى الطـــــالـــــب بو�ســـفــــــــه العن�ســـــر الرئيــ�ســي يف العملية التعليمية.	

• رة.	 توفيــــــــر املنـهـــــــــج املتــكـــــامـــــــل للطـــالــــــب مـــــع ا�ســتخدام اأحدث التقنيات املتطوِّ
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كما عززت اجلامعة قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س وخرباتهم يف خمتلف جوانب التعليم وطرقه احلديثة ليكونوا عن�سًرا موّجًها للطلبة ل ملقًنا له ، لذلك اأتاحت لأع�ساء هيئة التدري�س فر�سة 

ح�سور دورات متقدمة يف الداخل واخلارج حول الجتاهات الإبداعية يف التعليم الطبي ، وا�ستقطبت خربات كبرية يف جمال التعليم الطبي لتدعم عملية التطوير ، وذلك ف�ساًل عن عقد جل�سات 

نقا�س وعمل اأ�سبوعية ُبغية تقوية اأوا�سر التوا�سل ، ويعد برنامج ماج�ستري التعليم الطبي رائًدا ومميزًا فيما يتعلق بتاأهيل اأع�ساء هيئة تدري�س للتخ�س�س يف هذا املجال ، وهو اأول برنامج 

للتعليم الطبي على م�ستوى الوطن.

إتاحـة فرص تعليمية للطالب الطموحين
تتيح جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية الفر�سة للطالب من خالل الربامج الأكادميية التي توفرها يف كلياتها يف املدن اجلامعية يف الريا�س وجدة و الأح�ساء ، ويف برامج الزمالة 

ا لالإعادة و البتعاث خارج  حتت اإ�سراف عمادة الدرا�سات العليا العديد من التخ�س�سات ال�سحية الغري متوفرة يف اجلامعات املحلية والتي يتطلبها �سوق العمل املحلي. كما توفر اجلامعة فر�سً

اململكة لإكمال الدرا�سات العليا والعودة للعمل على وظائف اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات اجلامعة يف كل من الريا�س وجدة و الأح�ساء ، اأو �سمن الكوادر املتخ�س�سة يف مدن امللك عبد العزيز 

الطبية.

تخريـج مهنيين أكفاء في الرعاية الصحية
ت�سمح جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية لطالبها با�ستخدام اأحدث التقنيات للمعلومات مع توفري خمتربات املحاكاة واملهارات ال�سريرية القادرة على تن�سيط بيئة املمار�سة 

ا ، مع تعزيز ذلك باإجراء بحوث متميزة ومرتبطة باتخاذ القرار املبني على املعلومات والرباهني. احلقيقية للمهن ال�سحية وذلك لتخريج اأطباء ذو مهارة وكفاءة عالية ومدربني اإكلينيكيًّ

الطبية المـــلك عبــدالعــزيـز  الغنـيــة لمــدن  الخبــرات والمصــادر  االسـتـفــادة مــن 
اعتمدت اجلامعة عند ن�ساأتها على العديد من امل�سادر املتاحة يف مدن امللك عبد العزيز الطبية والتي دعمت العملية التعليمية حتى انتقال اجلامعة ملدنها اجلامعية احلديثة ، ومن اأوجه الدعم:

• املكتبات التي حتتوي على جمموعة متنوعة من الكتب العلمية وال�سحية.	

• املختربات املجهزة باأحدث التقنيات التي متكن الطالب من ال�ستفادة منها يف م�سريته الدرا�سية.	

• مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية	

• املدن الطبية التابعة لل�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني	

• ال�ست�ساريني العاملني يف املدن الطبية من حملة املوؤهالت العالية	
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آمــنـــــة صحــيـــــــــة  رعـــايــــــــة  تطـويــــر 
اعتمدت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية على دمج منهج �سالمة املر�سى �سمن املقررات بكلياتها، وبداأ تطبيق هذه التجربة بكليات الطب والتمري�س من اأجل م�ساعدة الطالب 

على الإملام بكيفية توفري الرعاية الآمنة للمر�سى. وانطالًقا من تخ�س�س اجلامعة يف املجال ال�سحي الأكادميي ، وعطًفا على ريادة ال�سوؤون ال�سحية يف احلر�س الوطني يف جمال �سالمة املر�سى 

، فقد �ساركت اجلامعة ممثلة بكلية الطب يف اإعداد منهج متطور موجه لكليات الطب يف جميع اأنحاء العامل يرمي اإلى تعزيز الأو�ساع املرتبطة ب�سالمة املر�سى على امل�ستوى العاملي ، واإلى اإعداد 

جيل من اأطباء امل�ستقبل على دراية كاملة بالأداء املهني املميز خالل املمار�سة العملية. وهي من اأول ثالث جامعات طبقت هذا املنهج الذي يهدف اإلى تنمية معلومات الطالب كاأحد العنا�سر الأكرث 

فاعلية فيما يتعلق ب�سالمة املر�سى م�ستقبال. ولكي يكون التعليم اخلا�س ب�سالمة املر�سى اأعمق واأ�سمل للطالب والطالبات ، مت ربطه بالبيئة املحيطة بهم ليتيح لهم روؤية م�ستقبلية حول دورهم 

كاأطباء وممر�سات با�ستخدام مناذج تتنا�سب مع ال�سالمة مع منحهم فر�سة كافية للتدريب على اإثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم يف بيئة تعليمية اآمنة وداعمة.

المشـتـرك البـحـثــــي  التـعــاون  تنمـــيــــة 
ت�سعى جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية منذ ن�ساأتها اإلى اإجراء الأبحاث املتميزة يف جمال العلوم ال�سحية و ت�سجيعها، لذا تتعاون اجلامعة مع عدة جهات من اأجل النهو�س 

مب�ستوى البحث العلمي، وفيما يلي اأبرز هذه اجلهات البحثية:

• مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية	

• مو�سوعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى ال�سحي	

• مركز التميز للمعلوماتية ال�سحية	

• املركز الوطني اخلليجي للممار�سات ال�سحية املبنية على الرباهني	

كما تهدف اجلامعة اإلى ت�سجيع طالبها على تنمية روح التعاون البحثي امل�سرتك وت�سهيل التعاون بني فرق البحث يف هذه املراكز �سعيًا لتاأهيل الباحثني يف جمال ال�سوؤون ال�سحية وتطوير 

مهاراتهم البحثية ،  وتعزز اجلامعة التعاون مع القطاعني احلكومي واخلا�س من اأجل تطبيق نتائج الأبحاث الطبية وحتويلها من جمرد جهود علمية خمربية اإلى منتجات اقت�سادية ترفد الناجت 

القومي وت�سهم يف تطوير حياة املواطنني ورفاهيتهم.

تقديم برامج التعليم الصحي المستـمـر
ُعرفت عمادة الدرا�سات العليا منذ ن�ساأتها باهتمامها البالغ يف تقدمي برامج التعليم ال�سحي امل�ستمر وذلك عن طريق العديد من الدورات واملوؤمترات التي اأقامتها العمادة ، وفيما يلي بع�س هذه 

الربامج التي اأقيمت خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية:
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• دورة دعم احلياة املتقدم لأمرا�س	

الن�ساء والولدة 2009

• موؤمتر �سالمة املري�س يف املناهج الطبية 2009	

• موؤمتر �سان اأنطونيو ل�سرطان الثدي 2010	

• املوؤمتر ال�سعودي لل�سحة اللكرتونية 2010	

• اأ�ضبوع الن�ضاط التوعوي ال�ضطراب التوحد 2010	

• املوؤمتر الدويل الأول للرعاية	

التنف�سية بالريا�س 2010

• املوؤمتر ال�سعودي لربامج التدريب الطبي 2011	

• املوؤمتر الدويل الثاين لعالج ال�سمنة 2011	

• املوؤمتر الدويل الثاين لتخدير اأكرث اأمانًا 2011	

• املوؤمتر التوعوي بالرعاية التلطيفية لدى الأطفال 2011	

• حملة التوعية بداء ال�سكري 2011	

• املكت�سبة 	 املناعة  نق�س  مر�س  حول  للتوعية  العاملي  اليوم 

)الإيدز( 2011

• ور�سة عمل حول اخلاليا اجلذعية 2012	

• يوم اخلدمة الجتماعية 2012	

• اليوم العاملي ملكافحة الربو  2012	

• اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 2012	

• دورة اإعداد املثقفني ال�سحيني ملر�سى ال�سكري 2013	

• دورة الدعم التنف�سي بالطرق غري اجلراحية لالأطفال 2013	

• اليوم العاملي ملكافحة الربو 2013	

• دورة حتليل �سالمة العمل 2013	

• دورة طب اأمرا�س ال�سيخوخة  2013	

• اليوم العاملي له�سا�سة العظام 2014	

• اليوم العاملي لل�سكري 2014	

• اليوم العاملي ل�سلل الأطفال 2014	

• اليوم العاملي لل�سحة النف�سية 2014	

• اليوم العاملي لغ�سل اليدين 2014	

• اليوم العاملي للم�سنني 2014	
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اإلى جانب ذلك اأن�ساأت اجلامعة مركز “ تعزيز ال�سحة “ الذي يهدف بكل ن�ساطاته اإلى تعزيز ال�سحة بكامل اأوجهها البدنية والروحية والنف�سية لكافة فئات املجتمع ، كما ي�سعى املركز اإلى 

ا�ستقطاب الطالب املتميزين وتنمية مهاراتهم واإعدادهم ليكونوا رواًدا وقادة يف تعزيز ال�سحة يف هذا الوطن وذلك من خالل املناف�سات التي ُيقيمها املركز بني طالب وطالبات اجلامعة والتي 

اأُطلق عليها ُم�سمى “مناف�سة تعزيز ال�سحة”، و ُيوفر املركز عدًدا من املنا�سط واملنا�سبات املوجهة يف اأغلبها لطالب وطالبات التعليم العام من خمتلف املراحل الدرا�سية وذلك من خالل زيارة 

املركز للمدار�س اأو ا�ست�سافتها يف املدينة اجلامعية ، كما يعمل املركز ب�سكل دوؤوب على الإ�سراف على الأبحاث العلمية املتجددة و الح�ساءات حول املوؤ�سرات احليوية املعنية مب�ستوى ال�سحة 

لدى املجتمع.
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الـمــجــتـــمـــــــع احــتـيــاجـــــات  تلبــيـــــــة 
امتازت جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية منذ بداياتها مب�ساركاتها الفعالة يف خمتلف الأن�سطة التي تخدم جميع اأفراد املجتمع على اختالف اأعمارهم واأجنا�سهم ، وقد خ�س�ست 

املثقفني  الثقافية وا�ست�سافة  اإقامة الأن�سطة  اإلى  ال�سحية بالإ�سافة  املعار�س  ال�سحية وُتقيم عدًدا من  التوعية  العديد من حمالت  التي تقدم  اجلامعة مقرات حديثة لالأن�سطة الطالبية 

وغريها الكثري من الأن�سطة التي ُت�سرف عليها عمادة �سوؤون الطالب باجلامعة ، كما يتولى نادي الطالب اجلامعي باجلامعة حتت اإ�سراف عمادة �سوؤون الطالب غالبية الن�ساطات و احلمالت 

التوعوية التي تقام يف املجمعات التجارية و املدار�س و امل�ست�سفيات و يف داخل احلرم اجلامعي و تت�سمن ما يلي:

• حمالت التثقيف و التوعية ال�سحية لعدد من امل�ساكل و العادات ال�سحية اخلاطئة ال�سائعة يف املجتمع ، و التوعية للحماية و الوقاية و احلد منها.	

• امل�ساركة يف العديد من املنا�سبات ال�سحية العاملية و امل�ساركة يف ن�سر الوعي العام وذلك بطرح املحا�سرات والدورات التوعوية و توزيع املن�سورات.	

• م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س و املوظفني املوؤهلني يف احلمالت التوعوية و التثقيفية يف املجتمع و امل�ساركة يف احلمالت الإعالمية لتغطية غالبية امل�ساكل ال�سحية يف املجتمع.	

وفيما يلي اأبرز الأن�سطة التي اأقيمت خالل ثالثة اأعوام م�ست:

2011م عــــــــــــام 
• ا و الثانية بعدد 14 �سخ�سًا.	 نادي املوظفني الجتماعي بال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني مبعدل دورتني يف ال�سنة حيث يف الأولى كان عدد امل�ساركني 11 �سخ�سً

• املدر�سة الأمريكية العاملية مبعدل دورتني بال�سنة، وكان عدد امل�ساركني يف الأولى 12 �سخ�سًا و الثانية 14 �سخ�سًا.	

• ا ، و الثانية 8 اأ�سخا�س ، و الثالثة 12 �سخ�سًا ، و الرابعة 11 �سخ�سًا.	 القطاع الع�سكري بالريا�س مبعدل اأربع دورات تدريبية، وعدد امل�ساركني يف الأولى 11 �سخ�سً

• ا يف الأولى و 7 اأ�سخا�س يف الثانية ، بالإ�سافة 	 دورات م�سجلة يف املقر الرئي�سي ملركز تدريب الدرا�سات العليا مبعدل اأربع دورات يف ال�سنة اثنتان باللغة العربية وعدد امل�ساركني 11 �سخ�سً

اإلى اثنتني باللغة الإجنليزية وعدد امل�ساركني 6 اأ�سخا�س يف الأولى و 5 اأ�سخا�س يف الثانية.

• نادي وقت اللياقة مبعدل دورة يف ال�سنة مب�ساركة 14 �سخ�سًا.	
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2012م عــــــــــام 
• ا، الثانية بعدد 12 �سخ�سًا، الثالثة بعدد 11 	 نادي املوظفني الجتماعي بال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني مبعدل اأربع دورات يف ال�سنة حيث يف الأولى كان عدد امل�ساركني 11 �سخ�سً

�سخ�سًا و الرابعة بعدد 8.

• دورات م�سجلة يف املقر الرئي�سي ملركز تدريب الدرا�سات العليا مبعدل اأربع دورات يف ال�سنة ، وعدد امل�ساركني 12 �سخ�سًا يف الأولى، 12 �سخ�سًا يف الثانية، 12 �سخ�سًا يف الثالثة و 11 �سخ�سًا 	

يف الرابعة.

• موظفي جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية بالتعاون مع اإدارة التدريب و التطوير بال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني مبعدل ثالث دورات بال�سنة و عدد امل�ساركني 9 	

اأ�سخا�س يف الأولى و 6 اأ�سخا�س يف الثانية و 11 �سخ�سًا يف الثالثة.

• طلبة جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية مبعدل دورة بال�سنة و عدد امل�ساركني 11 �سخ�سًا.	

• ا والرابعة 11 �سخ�سًا.	 ا ، الثانية 9 اأ�سخا�س والثالثة 11 �سخ�سً �سركات و موؤ�س�سات اأخرى مبعدل اأربع دورات بال�سنة و عدد امل�ساركني يف الأولى 11 �سخ�سً

• دولة الكويت مبعدل دورتني بال�سنة وعدد امل�ساركني يف الأولى 11 �سخ�سًا و الثانية 21 �سخ�سًا.	

• مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعدل دورة واحدة و عدد امل�ساركني 5 اأ�سخا�س.	

2013م عــــــــــام 
• املدر�سة الأمريكية العاملية مبعدل دورتني بال�سنة ، وكان عدد امل�ساركني يف الأولى 11 �سخ�سًا و الثانية 11 �سخ�سًا.	

• دورات م�سجلة يف املقر الرئي�سي ملركز تدريب الدرا�سات العليا مبعدل اأربع دورات يف ال�سنة ، وعدد امل�ساركني 6اأ�سخا�س يف الأولى، 22 �سخ�ساً يف الثانية، 8 اأ�سخا�س يف الثالثة و 6 اأ�سخا�س 	

يف الرابعة.

• مدينة الأمري �سلطان بن عبد العزيز الإن�سانية مبعدل دورة يف ال�سنة و عدد امل�ساركني 8 اأ�سخا�س.	

• ا.	 ا و الثالثة 12 �سخ�سً مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدرا�سات والبحوث البرتولية مبعدل ثالث دورات بال�سنة و عدد امل�ساركني يف الأولى 9 اأ�سخا�س ، الثانية 11 �سخ�سً

2014م عــــــــــام 
• ا	 دورة امل�سعف الأول يف املدر�سة الطبية الع�سكرية يف ال�سوؤون الع�سكرية بوزارة احلر�س الوطني مبعدل دورة يف ال�سنة ، وبلغ عدد امل�ساركني 30 �سخ�سً

• برنامج الإنعا�س القلبي الرئوي لالأطفال حديثي الولدة يف كل من : م�ست�سفى احلمادي بالريا�س مبعدل �ست دورات يف ال�سنة ، امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين بجدة مبعدل خم�س دورات يف 	

ال�سنة ، م�ست�سفى الدكتور �سليمان الفقيه بجدة مبعدل ثمانية ع�سر دورة يف ال�سنة

• املوؤمتر اخلام�س لل�سحة الإلكرتونية يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية	

• املوؤمتر الرابع ل�سالمة املر�سى يف جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية	
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الجــــــــودة عــالـــــي  إداري  نظــام  تطبـيــق 
ر للرتقية. كما �ساعدت اجلامعة يف تنمية القدرات  اأن�ساأت اجلامعة نظام اإداري عايل اجلودة ل تزال م�ستمرة يف تطويره ليخدم ر�سالتها وروؤيتها وذلك باإن�ساء �ُسلَّم وظيفي للتعيني وبرنامج ُمطوِّ

ا  ال�سخ�سية للموظفني يف العالقات العامة، التوظيف ، اخلدمات امل�ساندة وغريها لتقدمي اأرقى اخلدمات و زادت فر�س التطوير املهني للموظفني بتي�سري اإمكانية التحاقهم بربامج التدريب حمليًّ

ا بحيث ي�سعى كل ق�سم على تزويد موظفيه بالدورات التي ت�ساعد على تطويرهم وتنمية قدراتهم، ولزالت اجلامعة تعمل على تطوير وحتديث هيكل تنظيمي وا�سح لل�سلطة وامل�سوؤولية  وعامليًّ

الإدارية وتخويل بع�س امل�سوؤوليات يف اتخاذ القرارات اإلى اأقل م�ستوى ممكن وتفوي�س املوظفني الذين يتولون مواقع قيادية ب�سالحيات مو�سعة لالإ�سهام بفعالية يف بناء وتطور اجلامعة.

الـذاتي للتـقــويــم  فـعـــال  نظـــام  إنشـــاء 
ت�سعى اجلامعة من خالل وكالة التطوير واجلودة النوعية على تاأكيد اجلودة والتقومي الذاتي للجامعة الذي ي�ستهدي بر�سالة وروؤية وقيم واأهداف اجلامعة وتلبية متطلبات وزارة التعليم 

العايل من خالل الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الكادميي حيث تقوم اإدارة التطوير واجلودة النوعية بعقد اجتماعات �سهرية فعالة للم�ساعدة يف التقومي الذاتي وحتقيق متطلبات الهيئة 

الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي وذلك ل�سمان جودة خمرجات اجلامعة.

ا لتاأكيد وتعزيز  وقد عمدت وكالة التطوير واجلودة النوعية يف اأواخر عام 2013 اإلى تاأ�سي�س النظام الداخلي ل�سمان اجلودة )Internal Quality Assurance System(  الذي �سمم خ�سي�سً

جودة اجلامعة وبراجمها التعليمية ، وملتابعة وتقييم االأداء وحتديد نقاط القوة وال�ضعف وتقدمي خطط للتح�ضني واأولويات للتنفيذ ، كما راعت الوكالة يف هذا النظام موافقته للمعايري التي 

و�سعتها الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي.

ويف ذات ال�سياق ، عزمت وكالة التطوير واجلودة النوعية يف مطلع العام 2014 على توحيد ال�ستبانات امل�ستخدمة يف جميع كليات اجلامعة اإلكرتونيا بغر�س الو�سول اإلى تقومي فعال وناجع 

للربامج واملقررات الدرا�سية التي ُتدر�س يف اجلامعة ، وقد حر�ست الوكالة على اأن جتمع ا�ستطالعات الآراء املختلفة جلميع من�سوبو اجلامعة من اأع�ساء هيئة تدري�س وطلبة وموظفني لتقومي 

فعالية الأداء اجلامعي والإداري بهدف التطوير والتح�سني امل�ستمر �سعيًا لتحقيق التميز العلمي والعملي.

وفيما يلي اأهم هذه ال�ستبانات:

• ا�ستبانة الربامج 	

• ا�ستبانة املقررات	

• ا�ستبانة خربة الطالب	

• ا�ستبانة اخلريجني	

• ا�ستبانة اأع�ساء هيئة التدري�س	

• ا�ستبانة املوظفني	

• ا�ستبانة اأ�سحاب العمل	

• ا�ستبانة برامج الزمالة	

اإليها اجلامعة من اأجل احل�سول على نظام فعال للتقومي الذاتي توحيد قواعد البيانات امل�ستخدمة يف اجلامعة ، حيث تهدف اجلامعة اإلى توحيد ما يقارب ثالثة  ومن الأهداف التي �سعت 

قواعد بيانات موزعة على اأنظمة واأق�سام اجلامعة لت�سبح قاعدة بيانات واحدة ت�ستخدم ملفات م�سرتكة موحدة ، وت�ستخدم معايري حتليل وبرجمة معتمدة ل�سمان متابعة الأنظمة وتوثيقها 

مبوا�سفات واأطر حمددة.
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للجامعة عشرة أهداف استراتيجية تسعى جاهدة لتحقيقها على مستوى عاٍل من الجودة والكفاءة ، وفيما يلي هذه األهداف والُسبل التي 
سلكتها الجامعة في سبيل تحقيقها مع ذكر أبرز ما تحقق منها خالل خطتها االستراتيجية.

الهــدف االستـراتيجي األول
متكاملة  �سحية  رعاية  تقدمي  على  القدرة  وميتلكون  حياتهم  طوال  علم  طالب  يجعلهم  مما  املعرفة  اكت�ساب  على  وت�ساعدهم   ، الطالب  بقدرات  ترتفع  متميزة  جامعية  تعليمية  بيئة  خلق 

ملجتمعهم، وقياديني اأكفاء ومواطنني �ساحلني.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي األول

لرغبات  ت�ستجيب  مالئمة  تعليمية  بيئة  على  احلفاظ  اأ. 
الطالب امل�ستجدين واحتياجاتهم وخلفياتهم

• انتقلت اجلامعة اإلى املدن اجلامعية الثالث يف كل من الريا�س وجدة والأح�ساء مبا حتويه من اأحدث التجهيزات والو�سائل 	
التعليمية والتقنية

اأف�سل القدرات الواعدة من الطالب ممن لديهم  ب. جذب 
ا�ستعداد حقيقي لال�ستفادة من كل م�سادر املعرفة الغنية 

باجلامعة

• و�سعت اجلامعة اآلية تناف�س عادلة و�سفافة للتقدمي على اجلامعة اأدت اإلى ا�ستقطاب الطالب من ذوي املعدلت املرتفعة	
• مت تر�سيح الطلبة للكليات بعد اجتياز ال�سنة التح�سريية بناًء على حت�سيلهم العلمي	

املطورة  الإبــداعــيــة  املناهج  ا�ستخدام  على  التاأكيد  ج. 
وتطبيق اأحدث و�سائل وتقنيات التدري�س والتدريب

• مت اختيار كافة املناهج التي ُتدر�س يف اجلامعة من جامعات عاملية ذات �سمعة عالية	
• 	  )Blackboard(تقدمي املناهج من خالل و�سائل التعليم احلديثة مثل

العمل  وممار�سة  املناهج  ت�سميم  يف  التميز  اعتبار  د. 
اجلامعة  اأولــويــات  اأهــم  من  الطالب  وتقومي  التدري�سي 
هيئة  اأع�ساء  مهارات  تطوير  نظام  �سمن  ذلــك  واإدخـــال 
التدري�س باجلامعة مع حتفيز ومكافاأة الأع�ساء املتميزين

• اإعادة ت�سميم العديد من املناهج التي ح�سلت عليها اجلامعة مبا يتنا�سب مع النظام التعليمي يف اململكة ومع طرق التدري�س 	
احلديثة

• قيام اللجنة الدائمة للمناهج مبراجعة حتديث اخلطط الدرا�سية ح�سب معايري العتماد الأكادميي	
• اإعداد لئحة جلوائز التميز للربامج واملقررات	
• اإعداد برنامج متكامل لتطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم والبحث واجلودة	

االستراتيجـية الجـامعـة  أهــــداف 
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اإلى  يهدف  موحد  تاأ�سي�سي  تعليمي  برنامج  تطوير  هـــ. 
و�سقل  امل�ستجدين  الطالب  لدى  املعرفية  اخللفية  تنمية 
مهاراتهم وتفجري طاقاتهم الإبداعية ورفع درجة �سغفهم 
بالعلم مما يوؤهلهم اإلى اللتحاق بربامج اأكادميية متنوعة 

يف خمتلف كليات اجلامعة

• اأعدت اجلامعة برنامج حت�سريي متميز ملدة عامني لكافة التخ�س�سات ال�سحية	
• ا�ستقطبت اجلامعة اأع�ساء هيئة تدري�س متميزين للتدري�س يف الربنامج التح�سريي حتت اإ�سراف كلية العلوم واملهن ال�سحية	

الأدلة،  على  املعتمد  التدري�س  نظام  بتطبيق  اللتزام  و. 
وال�ستفادة من نتائج البحوث فيما يتعلق بتطوير املمار�سة 

املهنية

• اأعدت اجلامعة برناجًما لتعزيز مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س 	
• اأعدت اجلامعة برنامج املاج�ستري يف التعليم الطبي الذي تقدمه اجلامعة ملن�سوبيها من اأع�ساء هيئة التدري�س حيث بلغ عدد 	

اخلريجني اأكرث من مئة خريج

وطرق  الدرا�سية  واخلطة  للمنهج  املنتظمة  املراجعة  ز. 
يف  العالية  جودتها  من  للتاأكد  الطالب  وتقومي  التدري�س 

خمتلف الربامج الأكادميية باجلامعة

• للتقومي 	 املنظمة  والالئحة  الطالب  وتقومي  التدري�س  وطرق  الدرا�سية  اخلطط  مبراجعة  للمناهج  الدائمة  اللجنة  قيام 
ب�سكل م�ستمر

يف  فــاعــال  �سريكا  اجلــامــعــة  دور  تــاأكــيــد  على  العمل  ح. 
تدري�س الطالب واملتدربني على الرعاية ال�سحية الآمنة 
على  واملرتكزة  للمر�سى  واملنا�سبة  والفعالة  والرحيمة 

الأدلة واملخرجات ذات اجلودة العالية

• الإ�سراف املبا�سر من كليات اجلامعة على التدريب امليداين والعملي يف املدن الطبية التابعة لوزارة احلر�س الوطني	
• تطبيق منهج �سالمة املري�س املُعد من ِقبل منظمة ال�سحة العاملية يف كافة كليات اجلامعة	
• متيزت كلية الطب يف اجلامعة بكونها واحدة من اأول ثالث جامعات يف العامل قامت بتطبيق منهج �سالمة املري�س يف برناجمها	
• اإ�سراف اجلامعة على برامج الزمالة لتدريب الأطباء وال�سيادلة حيث بلغ عدد برامج الزمالة ثمانية وع�سرون برناجًما 	

وبلغ عدد برامج الزمالة الدقيقة اأربعة واأربعون برناجًما 

ط. تقدمي الربامج الداعمة لتطوير مهارات اأع�ضاء هيئة 
التدري�س مما ميكنهم من تقدمي تعليم من الدرجة الأولى 

ويرفع قدراتهم الأكادميية ومهاراتهم التدري�سية

• التعليم حيث ي�ضرتط الربنامج ح�ضور ع�ضو هيئة 	 اأعدت اجلامعة برناجًما مو�ضًعا لتعزيز مهارة ع�ضو هيئة التدري�س يف 
التدري�س دورة تاأ�سي�سية ملدة اأ�سبوع اإ�سافًة اإلى العديد من ور�س العمل

• عقدت اجلامعة عدًدا من ور�س العمل لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلودة والعتماد الأكادميي والبحث العلمي	
• والقيادة 	 التعليم  يف  اجلامعة  خارج  دورات  ح�سور  اجلامعة  ومن�سوبي  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الفر�سة  اجلامعة  اأتاحت 

الأكادميية واجلودة

الال�سفية  و  الأكــادميــيــة  اخلــدمــات  م�ستوى  حت�سني  ي. 
ترفيهية  اأن�سطة  ممار�سة  لهم  يتيح  مما  للطالب  امل�ساندة 
ريا�سية واجتماعية متنوعة داخل بيئة جامعية حمفزة 

وجذابة

• مكتبة الطالب متوفرة يف كافة الكليات	
• توفر حمتوى املكتبات اإلكرتونًيا	
• تاأ�سي�س نادي الطالب	
• افتتاح مركز الرتفيه والريا�سة يف املدن اجلامعية للطالب	
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الثاني الهــدف االستراتيجي 
اإن�ساء برامج تعليمية جامعية ودرا�سات عليا متميزة مع دعم وتطوير م�ساريع البحوث العلمية للدار�سني.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي الثاني
لإعداد  وجذابة  غنية  تدريبية  و  تعليمية  بيئة  بناء  اأ. 
اجليل القادم من العلماء والباحثني والأكادمييني واملهنيني 

يف املجال ال�سحي

• اإ�سراف اجلامعة على برامج الزمالة لتدريب الأطباء وال�سيادلة حيث بلغ عدد برامج الزمالة ثمانية وع�سرون برناجًما 	
وبلغ عدد برامج الزمالة الدقيقة اأربعة واأربعون برناجًما

• قبلت برامج الزمالة يف اجلامعة ما يزيد عن 20% من املتدربني على امل�ستوى الوطني 	

ب. اإعداد برامج تعليمية جامعية وبرامج للدرا�سات العليا 
يف  املتاحة  الفر�س  ح�سب  املطلوبة  ال�سحية  املجالت  يف 

�سوق العمل
• اإ�سافًة اإلى برامج الزمالة التي تقدمها اجلامعة، تقدم اجلامعة برامج يف التعليم الطبي وال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية	

يف  احلالية  للربامج  الوطني  التميز  على  املحافظة  ج. 
الدرا�سات العليا الطبية على م�ستوى الزمالة والإقامة

• ح�سلت كافة برامج التدريب يف اجلامعة على العرتاف من ِقبل الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية	

عالية  بخربات  اأكفاء  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب  د. 
الإمكانات  توفري  مع  العلمي  البحث  جمال  يف  امل�ستوى 

الالزمة والدعم الذي يعينهم يف اأبحاثهم

• ن�سبة عالية من اأع�ساء هيئة التدري�س يحملون موؤهالت دكتوراه م�سادًقا عليها	
• دعم مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة	

هـ. التاأكيد على توفر واإتاحة اأحدث ما و�سلت اإليه تقنية 
وطالب  اجلامعيني  الطالب  حاجة  تلبي  التي  املعلومات 
التميز  يف  عالية  �سمعة  وخلق  واملتدربني  العليا  الدرا�سات 

الأكادميي

• انتقلت اجلامعة اإلى املدن اجلامعية الثالث يف كل من الريا�س وجدة الأح�ساء مبا حتويه من اأحدث التجهيزات والو�سائل 	
التعليمية والتقنية

• تدرب اجلامعة طالبها يف املدن الطبية التابعة لوزارة احلر�س الوطني والتي تقدم رعاية طبية متقدمة وحديثة بوجود 	
ا�ست�ساريني موؤهلني من اأف�سل مراكز التدريب عاملًيا

الطالب  اإ�سراك  خالل  من  البحثي  الإنتاج  تطوير  و. 
واأع�ساء هيئة التدري�س يف اإعداد وتنفيذ الأبحاث املمولة

• يقدم مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية الدعم املادي الالزم لأبحاث الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة	
• كونت اجلامعة جلنة عليا ملتابعة �سري اأبحاث الطالب العلمية	
• قدمت اجلامعة برنامج البحث العلمي ال�سيفي للطالب يف فرتة ال�سيف	
• م�ساركة اجلامعة يف موؤمتر طالب وطالبات التعليم العايل ببحوث ذات جودة عالية	

ز. ا�ستقطاب اأف�سل اخلريجني املوؤهلني اأكادمييا لال�ستفادة 
من برامج الدرا�سات العليا املتميزة

• قدمت اجلامعة برامج تدريب متميزة مبخرجات عالية 	
• قدمت اجلامعة برامج ماج�ستري يتطلبها �سوق العمل	
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الهدف االستراتيجي الثالث 
بناء قاعدة بحثية را�سخة يف جمال العلوم ال�سحية موؤهلة للمناف�سة العاملية من خالل مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف الثالث

العالية التي متكن  اأ. حتديد وتبني الأبحاث ذات القيمة 
اجلامعة من اكت�ساب مكانة عالية مرموقة

• حتديد اأولويات البحث العلمي يف املجالت التي لها عالقة مبا�سرة بامل�ساكل ال�سحية   املرتبطة باملجتمع ال�سعودي 	
• الرتكيز البحثي على العلوم الأ�سا�سية  مثل علم اجلينات الب�سرية ومنها بناء قاعدة بيانات جينية على امل�ستوى الوطني ) 	

م�سروع اجلينوم ال�سعودي، م�سروع البنك احليوي ال�سعودي(
• الرتكيز على البحوث التطبيقية فيما يتعلق باخلاليا اجلذعية وتطبيقاتها	
• الرتكيز على الأبحاث ذات البعد اخلدمي والذي يركز على حت�سني اخلدمة ال�سحية	

ب. حتقيق قدرة تناف�سية عاملية فيما يتعلق بجذب متويل 
البحثي  التعاون  خالل  من  وذلك  والدرا�سات  لالأبحاث 

امل�سرتك على امل�ستويني الوطني والعاملي

•  ت�سجيع وت�سهيل الدخول يف �سراكات مع املراكز البحثية واجلامعات وال�سركات العاملية  	
• وجود اإجراءات وا�سحة للتعاون على م�ستوى الأفراد واجلامعات مع موؤ�س�سات بحثية حملية وعاملية	
• العمل على تقلي�س مدة اإجراء العقود والتفاقيات بحيث ل تزيد عن 90 يومًا	
• اإن�ساء معامل بحثية وبنية حتتية متطورة يف ثالث مدن رئي�سية حتفز املنظمات البحثية على التعاون مع اجلامعة	

والدرا�سات  البحوث  اإجراء  على  الطالب  ت�سجيع  ج. 
الوبائية للم�ساكل ال�سحية الوطنية ال�سائعة

• مت اإن�ساء ق�سم يف مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية معني بالأبحاث املتعلقة بال�سحة العامة و�سحة املجتمع	
• اإقرار اتفاقية تعاون بني اجلامعة وموؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجالة للموهبة والبداع لرعاية املوهبني )موهبة( والتي 	

تهيئ اجلامعة لتدريب الطلبة املوهوبني يف املجالت البحثية وا�ستقطابهم.
• البحث 	 اأ�سا�سيات  لتعليمهم وتدريبهم على  ال�سحية  التخ�س�سات  املحلية الأخرى يف  اإن�ساء برنامج �سيفي لطالب اجلامعات 

العلمي 
• و�سع �سيا�سات واإجراءات مالية و اإدارية  لدعم وت�سجيع البحوث الطالبية باجلامعة	
• اإدراج برنامج املتطلبات البحثية كمنهج اأ�سا�سي يف العملية التعليمية  لطالب اجلامعة ينتهي مب�سروع بحثي قابل للن�سر.	
• 	 Health Informatics, Health Quality, Public Health، اإدراج برنامج البحث العلمي كجزء من برامج املاج�ستري: 

Epidemiology and Health Statistics, Public Health, and Bioethics
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ال�سريري  البحث  قاعدة  وتو�سيع  تعزيز  يف  ال�ستمرار  د. 
ال�سحية  والرعاية  اخلدمات  اأرقى  تقدمي  يف  للم�ساعدة 

للمواطنني واملقيمني

• مت و�سع لوائح وت�سريعات تنظم  تطبيق معايري اأخالقية عالية ت�سمن �سالمة وحقوق املر�سى يف املمار�سة البحثية 	
• اإن�ساء جلنة اأخالقيات البحوث احليوية والطبية )IRB( والتي تهتم مبراجعة املقرتحات البحثية واملوافقة على اإجرائها 	

ومتابعة تطبيق املعايري الأخالقية والعلمية لالأبحاث القائمة 
• الرتكيز على اإيجاد قاعدة جيدة من الباحثني وتاأهيلهم يف كافة التخ�س�سات الطبية التي ُت�ستهدف يف هذه الدرا�سات	
• زيادة يف نوعية وكمية الدرا�سات ال�سريرية  التي جترى حاليَا مقارنة بالأعوام ال�سابقة  �سواًء  الدرا�سات املدعومة داخليًا 	

اأو من خالل ال�سركات العاملية

هـ. اإتاحة زمن م�ستقطع وخمتربات وم�سادر م�ساعدة على 
هيئة  لأع�ساء  الأخرى  امل�ساندة  اخلدمات  بجانب  البحث 

التدري�س

• مت اإن�ساء عدد من املختربات واملعامل املطلوبة لإجناز البحوث العلمية  يف جميع املدن اجلامعية:	
»  )Core Facility Lab( املختربات البحثية العامة
» )Genome( خمترب اجلينات
» )Bio-bank( خمترب البنك احليوي
» )Animal Facility Lab( خمترب حيوانات التجارب

• اإيجاد حمفزات مادية للم�ساركة بالبحث العلمي	
• اإن�ساء مكتبات وقاعدة بيانات مكتبية	

لالأبحاث  التمويل  طلبات  تقدمي  دعم  يف  امل�ساعدة  و. 
واإعداد ملفات الأبحاث العلمية واإتاحة املعلومات باجلهات 

املعنية بتمويل البحوث

• ت�سجيع الباحثني لرتكيز درا�ساتهم البحثية على اأولويات معينة ح�سب الإحتياج الوطني وتخ�سي�س ميزانية �سنوية لها	
• تخ�سي�س ميزانية �سنوية لدعم البحوث العلمية املقدمة من الباحثني واأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة	
• املوافقة على متويل البحوث داخل اجلامعة  مبعدل 60 بحثًا �سنويًا	
• ت�سجيع القطاع اخلا�س لتقدمي الدعم بتمويل الأبحاث ال�سريرية	
• مت اإن�ساء وحدة لت�سهيل و تن�سيق الت�سالت بني الباحثني ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية	
• يتم اإر�سال بحوث ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مبعدل 20 بحث �سنويًا 	

اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب على الأبحاث  ز. ت�سجيع 
والخرتاعات  الإبداعية  التعليمية  التقنية  جمال  يف 
وت�سويقها  وترخي�سها  الخرتاع  براءات  ت�سجيل  وت�سهيل 

جتاريا

• مت تاأ�سي�س وحدة لت�سجيل براءات الخرتاع وترخي�سها وت�سويقها تتبع مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية 	
• مت عمل لئحة ت�سريعية ل�سمان حقوق املخرتعني	
• ت�سكيل جلنة ملراجعة وتقييم طلبات الت�سجيل وللف�سل يف اأي منازاعات تخ�س حقوق امللكية	
• يتم �سنويا تقدمي 25 طلب براءة اخرتاع	
• مت اإن�ساء نادي لالإبداع والبتكار يف اجلامعة لتنمية اإبداع الطالب وحماية الأفكار	
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الهدف االستراتيجي الرابع
اكت�ساب العرتاف الوطني و ال�سمعة العالية فيما يتعلق بالربامج التعليمية املختلفة وخمرجاتها املتميزة.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي الرابع

خمتارة  عليا  ودرا�سات  جامعية  تعليمية  برامج  اإقرار  اأ. 
تتوافق  �سحية  تخ�س�سات  يف  عالية  اأكادميية  جودة  ذات 

خمرجاتها مع متطلبات �سوق العمل 

• وفرت اجلامعة خم�سة وع�سرون برناجًما اأكادميًيا ل�سد حاجة الوطن من املوؤهلني يف املجال ال�سحي	
• اأ�سرفت اجلامعة على برامج الزمالة لتدريب الأطباء وال�سيادلة حيث بلغ عدد برامج الزمالة ثمانية وع�سرون برناجًما 	

وبلغ عدد برامج الزمالة الدقيقة اأربعة واأربعون برناجًما 

ومهنيني  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  وا�ستبقاء  ا�ستقطاب  ب. 
واملثابرة  بالإبداع  يت�سفون  خمتلفة  بيئات  من  وفنيني 
والأداء اخلالق يف جمالتهم ، ويربز اإنتاجهم خارج قاعات 

الدرا�سة ومكاتب اجلامعة

• حققت اجلامعة ن�سبة عالية من اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون موؤهالت دكتوراه م�سادًقا عليها بلغت %76	
• يف 	 للتدري�س  الوطني  احلر�س  بوزارة  ال�سحية  ال�سوؤون  يف  العاملني  املوؤهلني  ال�ست�ساريني  من  لعدد  املجال  اجلامعة  اأتاحت 

اجلامعة
• اأتاحت اجلامعة فر�سة البتعاث للمتميزين من اأع�ساء هيئة التدري�س واملهنيني	

اأ�سحاب  الأكادمييني  من  عالية  كفاءات  اجتذاب  ج. 
الدرا�سات والأبحاث املتميزة وال�سري الذاتية ال�ستثنائية، 

وذلك لدعم ر�سالة اجلامعة وروؤيتها

• حر�س ممثلو اجلامعة على التواجد املنتظم يف يوم املهنة لتوظيف املتميزين من خريجي برنامج امللك عبد اهلل لالبتعاث 	
اخلارجي

• تعاقدت اجلامعة مع مكاتب عاملية ذات �سمعة عالية ل�ستقطاب اأف�سل اأع�ساء هيئة التدري�س	
• وفرت اجلامعة بيئة اأكادميية متميزة ل�ستقطاب املتميزين من الأكادمييني ال�سعوديني 	

العاملني  لكل  املهني  والتعزيز  التطوير  برامج  دعم  د. 
باجلامعة

• اإلى تطوير الأداء املهني ملن�سوبي 	 العليا يف اجلامعة عدًدا من الدورات التدريبية التي تهدف  قدم مركز تدريب الدرا�سات 
اجلامعة

• اأتاحت اجلامعة ملن�سوبيها فر�سة ح�سور الدورات التدريبية يف اجلانب الإداري والتي ُتقدم من ِقبل ال�سوؤون ال�سحية بوزارة 	
احلر�س الوطني

مراكزهم  تتطلبه  مبا  باجلامعة  العاملني  تزويد  هـ. 
الوظيفية من الأداء املتوقع وامل�سوؤوليات واإجراء التقومي 

البناء

• و�سعت اجلامعة و�سًفا وظيفًيا لكافة الوظائف يف اجلامعة	
• اأعدت اجلامعة تقومًيا �سنوًيا �ساماًل جلميع العاملني يف اجلامعة	
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يف  املتطورة  للتقنيات  امل�ستمر  ال�ستخدام  على  التاأكيد  و. 
العملية التدري�سية

• 	 ”Blackboard & مثل  التدري�سية  العملية  حت�سني  يف  اأ�سهمت  التي  الإلكرتونية  الأنظمة  من  عدًدا  اجلامعة  وفرت 
Student Information System“

• حر�ست اجلامعة على جتهيز الف�سول الدرا�سية باأحدث و�سائل التقنية احلديثة	

العنكبوتية  ال�سبكة  على  متميز  اإلكرتوين  موقع  اإن�ساء  ز. 
و عماداتها ومراكزها ويحوي  يربز دور اجلامعة وكلياتها 
واخلريجني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطالب  اإجنازات 
التحديث  مع  املوقع  لزوار  الدامعة  عن  مف�سلة  ومعلومات 

امل�ستمر للمعلومات

• مت اإن�ساء موقع للجامعة ومواقع اأخرى للكليات والعمادات يف اجلامعة	

ح. ال�ستخدام الأمثل للموارد من خالل خلق ثقافة وبيئة 
والقيادة  العالية  واجلودة  اخلالق  التعاون  تعزز  اإبداعية 
احلكيمة واخلدمات الراقية يف كل املجالت على خمتلف 

امل�ستويات

• تعزيز قيم اجلامعة التي اأ�سهمت ب�سكل فاعل يف خلق ثقافة وبيئة اإبداعية وهي :	
تطبيق اأعلى املعايري الأخالقية واملهنية «
تنمية املهارات القيادية والعمل اجلماعي «
انتهاج اأعلى معايري اجلودة النوعية يف جميع خدمات اجلامعة «
تلبية احتياجات املجتمع ال�سحية «
احرتام قيم وخ�سو�سية املجتمع «
ت�سجيع جهود تطوير القدرات الإبداعية «

التعليمية  للربامج  منتظمة  دورية  مراجعة  تنفيذ  ط. 
بكليات اجلامعة للتاأكد من ا�ستمرار جودة الربامج وطرق 

التدري�س من اأجل املحافظة على جودة املخرجات

• قيام اللجنة الدائمة للمناهج مبراجعة اخلطط الدرا�سية وطرق التدري�س وتقومي الطالب والالئحة املنظمة للتقومي ب�سكل 	
م�ستمر
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الهدف االستراتيجي الخامس
ت�سجيع وخلق وتي�سري فر�س م�ساركة اجلامعة يف اأن�سطة املجتمع املتنوعة بالتعاون مع القطاعني احلكومي واخلا�س والتي تتوافق مع اأهدافها واأهداف املنظومة ال�سحية باحلر�س الوطني.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي الخامس

مهنيني  ي�سم  باجلامعة  العامة  للعالقات  ق�سم  اإن�ساء  اأ. 
اأكفاء بارزين يف هذا املجال

• مت اإن�ساء ق�سم العالقات العامة حتت اإ�سراف اأحد الأكادمييني يف جمال الإعالم مع ا�ستقطاب العديد من اخلربات الإعالمية	

ال�سحي  التثقيف  حمالت  لتنفيذ  بعناية  التخطيط  ب. 
للمجتمع وبرامج الوقاية من الأمرا�س

• اأعد نادي الطالب يف اجلامعة عدًدا من حمالت التثقيف ال�سحي داخل وخارج اجلامعة	
• مت اإن�ساء مركز تعزيز ال�سحة يف اجلامعة	

جامعات  مع  وعاملية  وطنية  �سراكة  عالقات  بناء  ج. 
ومنظمات حكومية وغري حكومية تتبنى م�ساركة اجلامعة 

املجتمعية وتعزز من اإجنازاتها املتميزة

• تعاونت اجلامعة مع عدد من اجلمعيات والكليات العاملية لتقدمي برامج متنوعة مثل:	
• برامج الإنعا�س القلبي الرئوي وبرامج العناية بالإ�سابات	
• اأعدت اجلامعة برنامج �سراكة للتوعية ال�سحية بالتعاون مع وزارة التعليم العايل	

اإعداد تقومي �سنوي ي�سمن امل�ساركة الوا�سعة للجامعة  د. 
من  وذلك  املجتمعية  والعاملية  الوطنية  املنا�سبات  كل  يف 
مب�ساركة  املنا�سبات  لهذه  واملكثف  اجليد  التح�سري  خالل 

وا�سعة من اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب

• اأعدت عمادة �سوؤون الطالب عدًدا من الأن�سطة التي تهدف اإلى خدمة املجتمع وم�ساعدة اأفراده والرقي به، وقد ُجمعت هذه 	
الأن�سطة بتفا�سيلها يف تقرير �سنوي �سدر عن العمادة بعنوان: جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية ودورها يف 

خدمة املجتمع
• اأعدت عمادة الدرا�سات العليا عدًدا من الفعاليات املوجهة للمجتمع	

هـ. زيادة وعي املجتمع بدور اجلامعة ور�سالتها يف خدمته 
التعليم  خالل  من  واملقيمني  املواطنني  �سحة  وحت�سني 

والبحث واخلدمات

• ا والتي 	 افتتحت اجلامعة ح�ساًبا ر�سمًيا يف عدد من �سبكات التوا�سل الجتماعي كما افتتحت الكليات ح�ساباتها الر�سمية اأي�سً
ت�سم اآخر الأخبار وامل�ستجدات على نطاق اجلامعة والكلية

• اأ�سدرت اجلامعة جملة نب�س اجلامعة �سهرًيا والتي ت�سم اآخر الأخبار ال�سحية والأكادميية يف اجلامعة وعدًدا من املقالت 	
وامل�ساركات من من�سوبي اجلامعة

• مت اإن�ساء مركز تعزيز ال�سحة يف اجلامعة	
• مت اإن�ساء موقع للجامعة ومواقع اأخرى للكليات و العمادات يف اجلامعة	
• �ساركت اجلامعة من خالل ممثليها يف املهرجان ال�سنوي للرتاث والثقافة	
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يف  القت�سادي  والتطوير  البحثية  الفر�س  زيادة  و. 
احلكومية  الهيئات  مب�ساركة  وال�سحة  التعليم  جمالت 

وال�سركات العاملية

• عقدت اجلامعة عدًدا من اتفاقيات ال�سراكة مع عدة جهات خمتلفة داخل وخارج اململكة ت�سم موؤ�س�سات وهيئات وجامعات 	
عاملية مرموقة ومنها ما يلي:

ال�سعودية  « – الهيئة  والإبداع  للموهبة  العزيز ورجاله  امللك عبد  – موؤ�س�سة  �سعود  امللك  اململكة / جامعة  من داخل 
للتخ�س�سات ال�سحية

من خارج اململكة / جامعات اأ�سرتالية مثل جامعة �سيدين – جامعات اأوروبية مثل جامعة ليفربول – جامعات اأمريكية  «
مثل جامعة اأركن�سا�س

• وتنوعت هذه التفاقيات لت�سمل عددا من التخ�س�سات املهمة ، والتي تعزز من خمرجات اجلامعة يف �سوق العمل	

كل  يف  و�سعارها  اجلامعة  هوية  اإبراز  على  التاأكيد  ز. 
رئي�س  اأكادميي  كراع  الإلكرتونية  والو�سائل  املطبوعات 
ال�سحية  املنظومة  يف  والتدريبية  العلمية  لالأن�سطة 

باحلر�س الوطني

• مت اإبراز هوية اجلامعة يف كافة الفعاليات التي قدمتها ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني ك�سريك ا�سرتاتيجي لها يف 	
كافة الفعاليات الأكادميية والثقافية مثل املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية(
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الهدف االستراتيجي السادس
تاأهيل اأع�ساء هيئة تدري�س ذوي كفاءات عالية للم�ستقبل والتاأكيد على تطوير وتعزيز مهاراتهم ، وذلك يف �سوء امل�ستجدات يف طرق التدري�س احلديثة.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي السادس

اأ. بذل جهود مكثفة ل�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�س موؤهلني اأكادميًيا 
والدرا�سات  الأبحاث  من  غنية  ذخرية  لديهم  الذين  اأولئك  ل�سيما 
العاملية  ، وحماولة جذبهم عرب موؤ�س�سات التوظيف  املتميزة  النوعية 
امل�سهورة  اجلامعات  دول  اإلى  ق�سرية  زيارات  خالل  من  اأو   ، املوثوقة 

بكفاءاتها العلمية العالية

• حر�س ممثلو اجلامعة على التواجد املنتظم يف يوم املهنة لتوظيف املتميزين من خريجي برنامج امللك عبد اهلل 	
لالبتعاث اخلارجي

• تعاقدت اجلامعة مع مكاتب عاملية ذات �سمعة عالية ل�ستقطاب اأف�سل اأع�ساء هيئة التدري�س	
• وفرت اجلامعة بيئة اأكادميية متميزة ل�ستقطاب املتميزين من الأكادمييني ال�سعوديني	

لحتياجات  ي�ستجيب  لالبتعاث  الكايف  للتمويل  برنامج  اإن�ساء  ب. 
اخلم�س  ال�سنوات  خالل  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  امللحة  الكليات 

القادمة
• و�سعت اجلامعة بنود مالية يف ميزانيتها خم�س�سة لالبتعاث والتدريب للمعيدين واأع�ساء هيئة التدري�س	

مهارات  وتعزيز  لتطوير  ال�ساملة  الربامج  على  واحلفاظ  التو�سع  ج. 
اأع�ساء هيئة التدري�س والتي تتميز بالنتظام يف تقوميها و اجلاهزية 
اأع�ساء  احتياجات  تلبي  والتي   ، مو�سعة  ب�سورة  واإتاحتها  توفرها  يف 

هيئة التدري�س واأهداف الربامج املختلفة

• اأعدت اجلامعة برناجًما مو�ضًعا لتعزيز مهارة ع�ضو هيئة التدري�س يف التعليم حيث ي�ضرتط الربنامج ح�ضور ع�ضو 	
هيئة التدري�س دورة تاأ�سي�سية ملدة اأ�سبوع اإ�سافًة اإلى العديد من ور�س العمل

• عقدت اجلامعة عدًدا من ور�س العمل لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلودة والبحث العلمي	

الأق�سام  بني  امل�سرتكة  والأبحاث  التعليم  برامج  ودعم  تطوير  د. 
اأع�ساء  وحقوق  خ�سو�سيات  على  احلفاظ  مع  اجلامعة  يف  والكليات 

هيئة التدري�س وعلى تقاليد وم�سوؤوليات ومتطلبات الكليات

• اأعدت اجلامعة برنامج املاج�ستري يف التعليم الطبي الذي تقدمه اجلامعة ملن�سوبيها من اأع�ساء هيئة التدري�س 	
حيث بلغ عدد اخلريجني اأكرث من مئة خريج

• اأعدت اجلامعة برناجًما لتطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س	
• قدم مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث دعًما متميًزا لأبحاث الطالب العلمية	

املتفرغني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الكليات  احتياجات  مراجعة  هـ. 
واملتعاونني ب�سورة منتظمة للتاأكد من جودة الأداء التدري�سي واللتزام 

باملهام الأكادميية وا�ستمرارية احلاجة خلدمتهم

• البدء مبطالبة الكليات بتقدمي تقرير �سنوي يغطي اإجنازات واأخبار الكليات خالل العام واأحدث التغيريات التي 	
طراأت بالإ�سافة اإلى احتياجات الكليات للعام القادم

و. اإتاحة فر�س التطوير والتنمية القيادية لأع�ساء هيئة التدري�س 
باجلامعة

• ا�ست�سافة ور�س عمل يف القيادة الأكادميية بالرتتيب مع مركز القيادة الأكادميي بوزارة التعليم العايل	
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الهدف االستراتيجي السابع
اإن�ساء هيكل تنظيمي للجامعة وتطوير بيئة العمل التي ُتعزز جودة الأداء على جميع امل�ستويات يف اجلامعة.

ماتم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي السابع

درجة  على  اإداري  نظام  وتاأ�سي�س  تنظيمي  هيكل  اإن�ساء  اأ. 
عالية من الفعالية والكفاءة يخدم ر�سالة وروؤية اجلامعة

• اإعداد هيكل تنظيمي متكامل. 	

ب. اإن�ساء �سلم وظيفي للتعيني واإيجاد برنامج مطور للرتقية
• لم الوظيفي املعتمد ح�سب ما ورد يف نظام التعليم العايل فيما يخ�س الوظائف الأكادميية.	 تتبع اجلامعة ال�سُّ
• تطبق اجلامعة نظاًما وا�سًحا وعادًل فيما يتعلق بالرتقيات يتوافق مع املعايري واملوؤهالت املطلوبة، وهي حري�سة على اإخ�ساع 	

هذا النظام للمراجعة الدورية .  

الواجهة  ملوظفي  اخلالقة  ال�سخ�سية  القدرات  تنمية  ج. 
امل�ساندة  اخلدمات   ، التوظيف   ، العامة  )العالقات   : مثل 

...اإلخ( لتقدمي اأرقى اخلدمات

• ا�ستثناء، وذلك من خالل عقد دورات 	 لكافة من�سوبيها بال  ال�سخ�سية  القدرات  اإلى تنمية  والتطوير  التدريب  اإدارة  ت�سعى 
مهارات  مثل:  اخل�سو�س،  وجه  على  اجلمهور  مع  والتعامل  ال�سخ�سية،  املهارات  لتنمية  دورات  بينها  من  متعددة  تدريبية 

التوا�سل  واإدارة الوقت والتفاو�س.. ونحوها.

اإمكانية  بتي�سري  للموظفني  املهني  التطوير  زيادة فر�س  د. 
التحاقهم بربامج التدريب حمليا وعامليا

• تقدم اإدارة التدريب والتطوير خدماتها ملن�سوبي اجلامعة وتعقد دورات تدريبية خمتلفة ومتخ�س�سة.  	

والت�سغيل  الإدارة  يف  والفعالية  التميز  على  التاأكيد  هـ. 
 ، احلديثة  للتقنية  الأمثل  ال�ستخدام  خالل  من  وذلك 

ولو�سائل الت�سال املتطورة والإح�سائيات الدقيقة

• حر�ست اجلامعة على ال�ستخدام الأمثل لو�سائل التقنية احلديثة، ويتمثل ذلك من خالل :	
التدرج يف النتقال من التعامالت الورقية اإلى ا�ستخدام الأنظمة اللكرتونية. «
اتباع نظم تخطيط املوؤ�س�سة ب�سكل فّعال  جلميع التعامالت الإدارية واملالية.  «
اإنرتنت داخلية خا�سة مبن�سوبيها تت�سمن  الإجراءات وال�سيا�سات الإدارية  « اإن�ساء �سبكة  تعكف اجلامعة حالًيا على 

اخلا�سة بها وبجميع اخلدمات والتعامالت الإلكرتونية . 
لإر�سال  « داخلية  الكرتونية  اأنظمة  توفري  عرب  اإلكرتونًيا  والواردة  ال�سادرة  املعامالت  اأر�سفة  على  اجلامعة  حر�ست 

املعامالت عربها اإلى اجلهات املعنية.  
تعزيز التعامل عرب الربيد الإلكرتوين من خالل اإر�سال التعاميم اخلا�سة باجلامعة واإعالنات اأن�سطتها من خالله. «
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و. تقلي�س العقبات البريوقراطية التي تعوق فعالية الأداء 
وذلك من خالل خلق م�ضارات وخطوط تنظيمية وا�ضحة 
لل�سلطة وامل�سوؤولية الإدارية وتخويل بع�س امل�سوؤوليات يف 

اتخاذ القرارات اإلى اأقل م�ستوى ممكن

• و�سع اتفاقية تفوي�س ال�سالحيات التي اعتمدتها اجلامعة ) delegation of signatory authority( لتنظيم ال�سلطة 	
وامل�سوؤولية الإدارية و توزيع ال�سالحيات وامل�سوؤوليات املمنوحة.  

• اتباع �سيا�سة )الأجر مقابل تويل وظيفة بالنيابة( للمحافظة على �سري العمل ب�سال�سة وفعالية عند غياب �ساغل الوظيفة 	
الأ�سا�سي، اأو يف حال وجود عجز يف اأداء املهام.

• هذا 	 يف  متخ�س�سة  عاملية  ا�ست�سارات  �سركة  مع  بالتعاون  الداخلية  ولوائحها  و�سيا�ساتها  اخلا�سة  اأنظمتها  اجلامعة  اأعّدت 
املجال.

قيادية  مواقع  يتولون  الذين  املوظفني  تفوي�س  ز. 
ب�سالحيات مو�سعة لالإ�سهام بفعالية يف بناء وتطوير نظم 

وطرق لال�ستجابة ملتطلباتهم
• 	 )Management Notifications( حتديد تفوي�س ال�سالحيات للم�سوؤولني تعاميم اإعالن املنا�سب الإدارية  

عن  الإف�ساح  اإمكانية  للموظفني  تتيح  و�سائل  اإيجاد  ح. 
وطرق  نظم  وتطوير  الوظيفية  وتطلعاتهم  همومهم 

لال�ستجابة ملتطلباتهم

• الإدارية كي ي�سبح يف 	 ال�سيا�سات والإجراءات  ت على ذلك  ن�سَّ العليا كما  الإدارة  املفتوح مع  الباب  �سيا�سة  ت�سجع اجلامعة 
التي  والق�سايا  الأمور  ملناق�سة  مبا�سرة  العليا  الإدارة  خماطبة  ـ  الوظيفية  مراكزهم  اختالف  على  ـ  املوظفني  جميع  اإمكان 

تهمهم، بالإ�سافة اإلى طرح الأفكار واملقرتحات التي تنعك�س بدورها على اأدائهم وعلى املن�ساأة ب�سكل عام.

ط. اإن�ضاء برامج متيز يف االأداء الوظيفي لتقدمي ال�ضهادات 
واخلريجني  واملوظفني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  واملكافاآت 
للجامعة وفق قيمها  مثالية وجليلة  الذين قدموا خدمات 

الأ�سا�سية

للجامعة برامج حتفيزية لالأداء املتميز كما يلي : 
• لل�سهر 	 املثايل  املوظف  تر�سيح  فيه  يتم  وا�سحة  واجرائات  �سيا�سات  حتكمه  برنامج  وهو   : ال�سنة  وموظف  ال�سهر  موظف 

واملوظف املثايل  لل�سنة  باأكملها ومن ثم يتم تكرميهم وتقدمي املكافاآت واحلوافز املالية.
• جائزة مدير اجلامعة لالأداء املتميز President award، وهي جائزة لأف�سل برنامج وجائزة لأف�سل منهج، وجائزة لأف�سل 	

معلم، تقدم  ب�سكل �سنوي على م�ستوى اجلامعة بقرار من اللجنة الإر�سادية

تزويدهم  بهدف  للطالب  امل�ساندة  اخلدمات  تطوير  ي. 
التخرج  بعد  ت�ساعدهم  التي  العامة  الوظيفية  باملوجهات 

على اختيار املهن ال�سحية التي تنا�سبهم م�ستقبال

اإلى م�ساعدة  التي تهدف  الأن�سطة والربامج  �سوؤون الطالب - عددا من  بالتعاون مع عمادة   - نادي الطالب يف اجلامعة   يقيم 
التي تتوافق مع تطلعاتهم م�ستقبال، ومن هذه الربامج  ال�سحية  التي تنا�سبهم واملهن  ال�سحية  التخ�س�سات  الطالب يف اختيار 
برنامج نقل اخلربات الذي يهدف اإلى نقل التجارب الطالبية عن ال�سنوات الدرا�سية يف خمتلف التخ�س�سات ال�سحية باجلامعة 
لطالب ال�سنوات الأولى ، هذا وقد حر�ست اجلامعة على اإعداد دليل اإر�سادي وتوزيعه على طلبتها امل�ستجدين ، وي�ساعد الدليل 

الإر�سادي الطلبة يف اختيار تخ�س�ساتهم ال�سحية وال�ستفادة من املرحلة اجلامعية يف التخطيط مل�سارهم الوظيفي واملهني.
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من  للتاأكد  الإدارية  وال�سوابط  ال�سيا�سات  مراجعة  ك. 
فعاليتها يف تطوير اأداء العمل

ل تزال جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية تعمل وفق لوائح واأنظمة ال�سوؤون ال�سحية التابعة للحر�س الوطني 
حتى يتم اعتماد اأنظمتها ولوائحها اخلا�سة والتي مت اإعدادها بالتعاون مع �سركة براي�س ووتر هاو�س.حيث تندرج م�سوؤولية 
مراجعة وتطوير وتعديل الأنظمة واللوائح ب�سكل عام حتت اجلهات املخت�سة بال�سوؤون ال�سحية باحلر�س الوطني وتعكف اإدارة 

التطوير واجلودة حاليا على مراجعة كافة الأنظمة وال�سيا�سات الإدارية والأكادميية التي تخت�س باجلامعة .

واإتاحتها  وتكاملها  ودقتها  املعلومات  جودة  من  التاأكد  ل. 
وا�ستخدامها  والقيادة  التخطيط  برامج  لتطوير 

ا�سرتاتيجًيا

 Internal  ) اجلودة  ل�سمان  الداخلي  النظام  تاأ�سي�س  اإلى   2013 عام  اأواخر  يف  النوعية  واجلودة  التطوير  وكالة  عمدت 
Quality Assurance System ) الذي �ضمم خ�ضي�ضا لتاأكيد و تعزيز  جودة اجلامعة وبراجمها التعليمية ، وملتابعة نقاط 
القوة وال�سعف وتقدمي خطط للتح�سني واأولويات للتنفيذ ، كما راعت الوكالة يف هذا النظام موافقته للمعايري التي و�سعتها 

الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.
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الهدف االستراتيجي الثامن
تعزيز القاعدة املالية للجامعة من اأجل رفع قدرتها ال�ستيعابية وتوجيه الحتياجات ، واملحافظة على ال�ستقرار املايل.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي الثامن

التقنيات  عرب  واإدارته  للجامعة  املايل  النظام  تعزيز  اأ. 
احلديثة وامل�سوؤوليات املوثوقة

• مت تخ�سي�س جزء من النظام املايل الآيل اخلا�س بال�سوؤون ال�سحية يف وزارة احلر�س الوطني خلدمة جلامعة موؤقًتا	
• اأعدت الإدارة املالية يف اجلامعة مل�سروع النظام الآيل اخلا�س باجلامعة ولزال العمل جاري للح�سول على املوافقة الر�سمية	
• قامت الإدارة املالية بتح�سني اإجراءات العمل يف جميع الأق�سام التابعة لها	

اخلربة  اأ�سحاب  من  الكفاءة  عايل  فريق  ا�ستقطاب  ب. 
جمال  يف  وخ�سو�سا  العامة  العالقات  جمال  يف  الطويلة 

التطوير املوؤ�س�سي واحلفاظ عليه
• وظفت الإدارة املالية عدًدا من املوظفني ذوو اخلربة الوا�سعة يف جميع اأق�سامها ، كما مت تفعيل جميع اأق�سام الإدارة املالية 	

القطاعات  مع  �سراكة  لتبني  متعددة  طرق  تطوير  ج. 
اخلريية  واملنظمات  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
وخريجي اجلامعة وغريها من اجلهات التي تدعم ر�سالتها

• تعمل اجلامعة جنًبا اإلى جنب مع ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني ك�سريك ا�سرتاتيجي من اأجل ال�ستغالل الأمثل 	
للموارد الب�سرية والإمكانات اللوج�ستية

تنويع  بغر�س  �سامل  مايل  ا�سرتاتيجي  نظام  اإن�ساء  د. 
التمويل  م�ستويات  زيادة  اأجل  من  املالية  املوارد  جمالت 

وبرامج ال�ستثمار عموما
• عملت الإدارة املالية على تطبيق نظام ا�سرتاتيجي مايل �سامل ولزال حتت الدرا�سة	

هـ. تاأ�سي�س اآلية مل�سروعات ال�ستثمار امل�ستقبلية وتقومي 
الأداء املايل �سمانا لتنويع جمالت الدخل

• قدمت ال�سوؤون املالية والإدارية نظاًما واآليات للم�سروعات ال�ستثمارية اإلى اإدارة اجلامعة ولزال املو�سوع حتت الدرا�سة	
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الهدف االستراتيجي التاسع
التدري�س  اأع�ساء هيئة  للتو�سع والتطوير تعمق الإح�سا�س بالنتماء ملجتمع واحد بني  الطموحات وقابلة  امل�ستقبل اجلامعية ذات بيئة تعليمية حمفزة ومعينة ومرنة تفوق  اإن�ساء مدينة 

واملوظفني والطالب ، مع ال�ستمرار يف اإن�ساء مباين كليات اجلامعة املوؤقتة.

ماتم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي التاسع

امللحة  واحلاجة  الق�سوى  الأهمية  ذات  الربامج  حتديد  اأ. 
ملخرجاتها ثم ال�سروع يف اعتماد واإن�ساء مبانيها املوؤقتة

• مت النتهاء من اإن�ساء املدن اجلامعية الثالث يف كل من الريا�س وجدة و الأح�ساء والنتقال اإليها	

يف  التحتية  والبنية  اجلامعية  املباين  فعالية  من  التاأكد  ب. 
حتقيق متطلبات الربامج التعليمية وخدمة امل�ستفيدين منها

• احتوت املباين اجلامعية احلديثة على اأحدث التجهيزات والو�سائل التعليمية والتقنية 	
• ت�سم عدًدا من املختربات التعليمية املتعلقة بالعلوم احليوية والفيزيائية والكيميائية.	

والقوى  املوؤقتة  املباين  توفر  من  والتاأكد  التخطيط  ج. 
الب�سرية واخلدمات امل�ساندة للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 
كلية  اأو  جديد  تعليمي  برنامج  اأي  تنفيذ  يف  ال�سروع  قبل 

جديدة

• املدن اجلامعية اجلديدة حتوي مباين ت�ستوعب الربامج احلالية وامل�ستقبلية	

حما�سرات  وقاعات  درا�سية  ف�سول  اإن�ساء  ا�ستعجال  د. 
اجلامعيني  الطالب  ل�ستيعاب  كافية  ا�سرتاحة  و�سالت 
وطالب الدرا�سات العليا خالل التحاقهم بالربامج والدورات 
التدريبية مب�ست�سفيات مدن امللك عبد العزيز الطبية ومراكز 

الرعاية ال�سحية الأولية

• مت اإن�ساء مركز تطوير املهارات ال�سريرية يف املدن اجلامعية الثالث مبا يحويه من و�سائل حماكاة حديثة وقاعات نقا�س 	
وقاعات تدري�سية حيث بلغت م�ساحته 25 األف مرت 

• ال�سحية يف وزارة احلر�س 	 لل�سوؤون  التابعة  الطبية  املدن  لكافة  التعليمية  العملية  التي تخدم  التحتية  الُبنى  اإ�سافة 
الوطني

للمدينة  ديناميكية  مثالية  رئي�سة  خطة  ت�سميم  هـ. 
وذات  متنوعة  اإبداعية  ذكية  ببيئة  تتميز  التي  اجلامعية 
األوان طبيعية خالبة ملبية لأعلى واأحدث املعايري الإن�سائية 
النف�سي  ال�ستقرار  يف  اإيجابية  ب�سورة  وت�ساهم  وتقنياتها 

والروحي وال�سحي لكل الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 

• مت ت�سميم املدن اجلامعية ب�سورة تعك�س اأحدث املعايري الإن�سائية	
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و. ت�سميم بنية تقنية حتتية ل�سمان ات�سالت عالية اجلودة 
لتعزيز  اجلامعة  توؤهل  للمعلومات  وا�سعة  تخزينية  وقدرة 
والتدري�سية  التعليمية  الو�سائل  وتطوير  البحث  اأن�سطة 

بالإ�سافة اإلى تبادل قواعد املعلومات

• �سممت اجلامعة البنى التحتية التقنية  بطريقة ت�سمن �سرعة وجودة الت�سالت 	
• مت ان�ساء مركز بيانات بكافة التجهيزات التكنولوجية احلديثة وعلى م�ساحة كبرية ت�سمن القدرة التخزينية الوا�سعة 	

للبيانات واملعلومات
• وفرت اجلامعة جلميع من�سوبيها جميع معدات احلا�سوب من اأجهزة اإدخال واأجهزة اإخراج واأجهزة معاجلة	

ز. اإن�ساء مركز اجلامعة لتنمية املهارات ال�سريرية وفق اأرقى 
ليكون  اجلامعية  املدينة  مركز  يف  املتطورة  التقنية  معايري 

قلبا ناب�سا جل�سم املدينة الأكادميية

• مت اإن�ساء مركز تطوير املهارات ال�سريرية يف املدن اجلامعية الثالث مبا يحويه من و�سائل حماكاة حديثة وقاعات نقا�س 	
وقاعات تدري�سية حيث بلغت م�ساحته 25 األف مرت 

الإرث  لإبراز  التاريخي  الطبي  اجلامعة  متحف  اإن�ساء  ح. 
الطبي الوطني والإ�سالمي العريق وتاريخ الطب العاملي

• مت تهيئة املكان املخ�س�س باملتحف يف املبنى الإداري يف اجلامعة	

ط. تاأ�ضي�س مركز �ضحة الطالب لتقدمي خدمات تتعلق بعالج 
امل�ساكل ال�سحية والنف�سية والذهنية الناجمة عن الدرا�سة 
مما  الجتماعي  الرهاب  و  النف�سي  ال�سغط  مثل  باجلامعة 

ي�ساعدهم على ال�ستقرار النف�سي وال�سحي والدرا�سي

• اأعدت اجلامعة مقرتًحا لتكوين مركز �سحة الطالب وهو حتت الدرا�سة من ِقبل ال�سوؤون التعليمية	

الإلكرتونية  الطرقات والت�سالت  الروابط من  ي. حت�سني 
املدن  يف  ال�سحية  الرعاية  ومباين  اجلامعية  املدينة  بني 
هيئة  واأع�ساء  للطالب  مريحة  مثالية  بيئة  خللق  الطبية 

التدري�س

• تقع املدن اجلامعية بجوار مدينة امللك عبد العزيز الطبية التابعة لوزارة احلر�س الوطني	
• مت ت�سميم املدن اجلامعية ب�سكل متكامل مع املدن الطبية بوزارة احلر�س الوطني	
• مت ربط كل مرافق املدينة اجلامعية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بعربات نقل كهربائية حتتوي على )12( حمطة 	

املدينة  ومرافق  الأكادميي  واملجمع  الرتفيهية  باملرافق  مرورًا  باجلامعة  ال�سكنية  املنطقة  من  تبداأ  مزدوجة   ركوب 
الطبية و�سوًل اإلى اجلهة اجلنوبية من املدينة  الطبية حيث كليات الطب والتمري�س للبنات

املتطورة  الت�سال  و�سبكات  احلديثة  احلوا�سيب  توفر  ك. 
باجلامعة مع اإمكانية ا�ستخدام الإنرتنت ال�سريعة يف اأي وقت 

ومكان

• وفرت اجلامعة اأجهزة حا�سوبية مزودة ب�سبكة الإنرتنت لكافة اأع�ساء هيئة التدري�س ومن�سوبي اجلامعة	
• توفري الو�سول لالإنرتنت جلميع من�سوبي اجلامعة من اأع�ساء هيئة تدري�س و موظفني وطالب عن طريق �سبكة )الإنرتنت 	

للجميع(
• زودت اجلامعة كافة الف�سول الدرا�سية واملعامل بالت�سال ب�سبكة الإنرتنت	
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الهدف االستراتيجي العاشر
�سياغة �سراكة فعالة ومتعاونة مع اأطراف املنظومة ال�سحية باحلر�س الوطني لتطوير ممار�سة العمل اجلماعي ال�سامل واملتعدد.

ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجيةآليات تنفيذ الهدف االستراتيجي العاشر

اأجل  من  وذلك  الأطراف  بني  متبادلة  عالقة  خلق  اأ. 
والإمكانات  الب�سرية  للموارد  الأمثل  ال�ستغالل 

اللوج�ستية بطريقة ذات جدوى اقت�سادية عالية

• للتدري�س يف 	 الوطني  بوزارة احلر�س  ال�سحية  ال�سوؤون  العاملني يف  املوؤهلني  لعدد من ال�ست�ساريني  املجال  اأتاحت اجلامعة 
اجلامعة بعد اعتماد اأوراقهم من املجل�س العلمي

• اأتاحت اجلامعة لطالبها فر�سة التدريب يف املدن الطبية التابعة لل�سوؤون ال�سحية يف وزارة احلر�س الوطني	

ب. احلفاظ على الروابط املثمرة يف التدري�س والتدريب 
خدمة  وبرامج  ال�سحية  والرعاية  العلمي  والبحث 

املجتمع واخلدمات والأن�سطة الأخرى ذات ال�سلة

• اأتاحت اجلامعة لطالبها فر�سة التدريب يف املدن الطبية التابعة لل�سوؤون ال�سحية يف وزارة احلر�س الوطني	
• اأ�سرفت عمادة الدرا�سات العليا يف اجلامعة على برامج الزمالة لتدريب الأطباء وال�سيادلة التي ُقدمت يف املدن الطبية 	

التابعة لل�سوؤون ال�سحية يف وزارة احلر�س الوطني
• التي تقدمها 	 املاج�ستري  العديد من برامج  الدرا�سة يف  الوطني  بوزارة احلر�س  ال�سحية  ال�سوؤون  ملن�سوبي  اأتاحت اجلامعة 

اجلامعة
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الخطة االستراتيجية للجامعة 2008-201455

المعيار
الرقم 

التسلسلي
مؤشر األداء

قيمة مؤشر األداء
لعام 2013

المقارنة المرجعية / المستوى 
الوطني المستهدف

غير متوفر%70ن�سبة املقررات التي يقيمها الطالب خالل ال�سنة1اإدارة �سمان اجلودة وحت�سينها

التعلم والتعليم

عام 2012  : %90%88ن�سبة الطالب الداخلني بالربامج الذين اأكملوا بنجاح ال�سنة الأولى2

غير متوفر%83.8ن�سبة الطالب الداخلني يف برامج البكالوريو�س الذين اأكملوا يف احلد الأدنى من املدة3

غير متوفر%83ن�سبة الطالب الداخلني يف برامج الدرا�سات العليا الذين اأكملوا يف الوقت املحدد4

%80%100معدل الطلبة الذين يتحدثون اأكرث من لغة5

%35%80معدل هيئة التدري�س الذين تلقوا تدريبا على اأ�ساليب التدري�س احلديثة ح�سب اجلامعات6

غير متوفر3.3 من 5ر�سا الطلبة عن اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقومي 7

هيئة التدري�س واملوظفني 
والطلبة

1:51:20املعدل الإجمايل للطلبة اإلى هيئة التدري�س8

الطب: 1:10الطب 1:2معدل اأعداد الطلبة اإلى هيئة التدري�س ح�سب التخ�س�سات9

%70%76معدل اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون درجة الدكتوراه10

%35%39معدل اأع�ساء هيئة التدري�س املتعاقدين11

غير متوفر%98معدل الحتفاظ باأع�ساء هيئة التدري�س12

غير متوفر4.0 من 5الر�سا عن اأداء املوظفني 13

%85%89معدل املوظفني يف اجلامعات الذين يحملون موؤهالت فوق الثانوية14

%80%63معدل الفنيني ال�سعوديني15

مؤشرات األداء في الجامعة
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اإدارة �سوؤون الطالب واخلدمات 
امل�ساندة

غير متوفر2.3 : 1ن�سبة الطالب للكادر الإداري16

عام 2012 : %1.8%2.5ن�سبة امليزانية الت�سغيلية )بدون املبالغ ملكافاآت الطالب وال�سكن( املخ�س�سة لتقدمي اخلدمات الطالبية17

غير متوفر3.0 من 5ر�سا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم 18

موارد التعلم

غير متوفر3.9 لكل طالبعدد عناوين الكتب يف املكتبة ن�سبة لعدد الطالب19

عام 2012 : 2.1 لكل برنامج4.2 لكل برنامجعدد ال�سرتاكات يف امل�سادر على �سبكة الإنرتنت ن�سبة لعدد الربامج املوجودة20

عام 2012 : 35.6 لكل برنامج35.6 لكل برنامجعدد ال�سرتاكات يف الدوريات ن�سبة لعدد الربامج املطروحة21

املرافق والتجهيزات
عام 2012 : 0.180.10عدد اأجهزة احلا�سب املوفرة لكل طالب22

عام kbps 18kbps 14 : 2012عر�س النطاق الرتددي لكل م�ستخدم لالإنرتنت23

عمليات التوظيف
غير متوفر%2.9ن�سبة هيئة التدري�س الذين غادروا اجلامعة يف ال�سنة ال�سابقة لأ�سباب عدا التقاعد ب�سبب ال�سن24

غير متوفر%80ن�سبة هيئة التدري�س امل�سرتكني يف اأن�سطة التطوير املهني ال�سنة املا�سية25

البحوث والبتكار

%10%28.6معدل طلبة الدرا�سات العليا وزمالت ما بعد الدكتوراه26

عام 2012 : 0.27 لكل عضو هيئة تدريس0.30 لكل عضو هيئة تدريسعدد ما ن�سر يف جمالت علمية حمكمة يف ال�سنة ال�سابقة لكل ع�سو هيئة تدري�س بدوام كامل اأو ما يعادله27

عام 2012 : 2.6 لكل عضو هيئة تدريس2.8 لكل عضو هيئة تدريسعدد القتبا�سات يف املجالت املحكمة من الإنتاج العلمي لكل ع�سو هيئة تدري�س يف ال�سنة املا�سية28

الإدارة واحلوكمة

ر�سا الإداريني واأع�ساء هيئة التدري�س عن النظم الإدارية 29
5 رضا هيئة التدريس : 3.5 من 

5 رضا الموظفين :  3.5 من 
ال يوجد مستوى مستهدف في المرحلة الحالية

الر�سا عن اأداء الإداريني 30
5 رضا هيئة التدريس : 3.6 من 

5 رضا الموظفين :   3.6 من 
ال يوجد مستوى مستهدف في المرحلة الحالية

ال يوجد مستوى مستهدف في المرحلة الحالية2.4 من 4م�ستوى التعاون بني اجلامعات 31

الر�سا عن كفاية البنية التحتية 32البنية التحتية

5 رضا هيئة التدريس : 3.4 من 

5 رضا الموظفين: 3.1 من 

5 رضا الطلبة : 3.2 من 

ال يوجد مستوى مستهدف في المرحلة الحالية
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ربط مؤشرات األداء باألهداف االستراتيجية للجامعة 

األهداف االستراتيجية للجامعة

مؤشرات األداء ذات العالقة

الرقم التسلسلي 
لمؤشر األداء

مؤشر األداء

الهدف ال�سرتاتيجي الأول:

خلق بيئة تعليمية جامعية متميزة ترتفع بقدرات الطالب ، 
وت�ساعدهم على اكت�ساب املعرفة مما يجعلهم طالب علم طوال 

حياتهم ميتلكون القدرة على تقدمي رعاية �سحية متكاملة 
ملجتمعهم ، وقياديني اأكفاء ومواطنني �ساحلني.

ن�سبة الطالب الداخلني بالربامج الذين اأكملوا بنجاح ال�سنة الأولى2
ن�سبة الطالب الداخلني يف برامج البكالويو�س الذين اأكملوا يف احلد الأدنى من املدة3
ن�سبة الطالب الداخلني يف برامج الدرا�سات العليا الذين اأكملوا يف الوقت املحدد4

ر�سا الطلبة عن اأ�ساليب التعلم والتعليم والتقومي7
املعدل الإجمايل للطلبة اإلى هيئة التدري�س8

ر�سا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم18
عدد اأجهزة احلا�سب املوفرة لكل طالب22

الهدف ال�سرتاتيجي الثاين:

اإن�ساء برامج تعليمية جامعية ودرا�سات عليا متميزة مع دعم 
وتطوير م�ساريع البحوث العلمية للدار�سني.

ن�سبة املقررات التي يقيمها الطالب خالل ال�سنة1
ر�سا الطلبة عن اأ�ساليب التعلم والتعليم والتقومي7

معدل اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون درجة الدكتوراه10

الهدف ال�سرتاتيجي الثالث:

بناء قاعدة بحثية را�سخة يف جمال العلوم ال�سحية موؤهلة 
للمناف�سة العاملية من خالل مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث 

الطبية.

عدد عناوين الكتب يف املكتبة ن�سبة لعدد الطالب19
عدد ال�سرتاكات يف امل�سادر على �سبكة الإنرتنت ن�سبة لعدد الربامج املوجودة20
عدد ال�سرتاكات يف الدوريات ن�سبة لعدد الربامج املطروحة21
عدد ما ن�سر يف جمالت علمية حمكمة يف ال�سنة ال�سابقة لكل ع�سو هيئة تدري�س بدوام كامل اأو ما يعادله27
عدد القتبا�سات يف املجالت املحكمة من الإنتاج العلمي لكل ع�سو هيئة تدري�س يف ال�سنة املا�سية28

الهدف ال�سرتاتيجي الرابع:
اكت�ساب العرتاف الوطني وال�سمعة العاملية فيما يتعلق بالربامج 

التعليمية املختلفة وخمرجاتها املتميزة.

معدل اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون درجة الدكتوراه10
ن�سبة هيئة التدري�س الذين غادروا اجلامعة يف ال�سنة ال�سابقة لأ�سباب عدا التقاعد ب�سبب ال�سن24

الهدف ال�سرتاتيجي اخلام�س:

ت�سجيع وخلق وتي�سري فر�س م�ساركة اجلامعة يف اأن�سطة املجتمع 
املتنوعة بالتعاون مع القطاعني احلكومي واخلا�س والتي تتوافق مع 

اأهدافها واأهداف املنظومة ال�سحية باحلر�س الوطني.

م�ستوى التعاون بني اجلامعات31
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األهداف االستراتيجية للجامعة

مؤشرات األداء ذات العالقة

الرقم التسلسلي 
لمؤشر األداء

مؤشر األداء

الهدف ال�سرتاتيجي ال�ساد�س:

تاأهيل اأع�ساء هيئة تدري�س ذوي كفاءات عالية للم�ستقبل والتاأكيد 
على تطوير وتعزيز مهاراتهم ، وذلك على �سوء امل�ستجدات يف طرق 

التدري�س احلديثة.

معدل اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون درجة الدكتوراه10

ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س امل�سرتكني يف اأن�سطة التطوير املهني ال�سنة املا�سية25

الهدف ال�سرتاتيجي ال�سابع:
ز جودة  اإن�ساء هيكل تنظيمي للجامعة وتطوير بيئة العمل التي ُتعزِّ

الأداء على جميع امل�ستويات يف اجلامعة.

ن�سبة الطالب للكادر الإداري16

ر�سا الإداريني واأع�ساء هيئة التدري�س عن النظم الإدارية29

الهدف ال�سرتاتيجي الثامن:

تعزيز القاعدة املالية للجامعة من اأجل رفع قدرتها ال�ستيعابية 
وتوجيه الحتياجات، واملحافظة على ال�ستقرار املايل.

ن�سبة امليزانية الت�سغيلية املخ�س�سة لتقدمي اخلدمات الطالبية17

الهدف ال�سرتاتيجي التا�سع:

اإن�ساء مدينة امل�ستقبل اجلامعية ذات بيئة تعليمية حمفزة ومعينة 
ومرنة تفوق الطموحات وقابلة للتو�سع والتطوير تعمق الإح�سا�س 

بالنتماء ملجتمع واحد بني اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
والطالب ، مع ال�ستمرار يف اإن�ساء مباين كليات اجلامعة املوؤقتة.

ر�سا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم18

الر�سا عن كفاية البنية التحتية32

الهدف ال�سرتاتيجي العا�سر:

�سياغة �سراكة فعالة ومتعاونة مع اأطراف املنظومة ال�سحية 
باحلر�س الوطني لتطوير ممار�سة العمل اجلماعي ال�سامل واملتعدد.

عدد العاملني يف امل�ست�سفى املتعاونني مع اجلامعةتقرير اآفاق
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موائمة الخطة االستراتيجية للجامعة مع برنامج آفاق لتطوير التعليم العالي في 
السعودية العربية  المملكة 

الموائمة مع محاور وأهداف برنامج آفاقاألهداف االستراتيجية للجامعة 

الهدف ال�سرتاتيجي الأول:
خلق بيئة تعليمية جامعية متميزة ترتفع بقدرات الطالب 
، وت�ساعدهم على اكت�ساب املعرفة مما يجعلهم طالب علم 
�سحية  رعاية  تقدمي  على  القدرة  ميتلكون  حياتهم  طوال 

متكاملة ملجتمعهم ، وقياديني اأكفاء ومواطنني �ساحلني.

1.القبول وال�ستيعاب
• الهدف الأول: توفري فر�س القبول للطلبة املوؤهلني لاللتحاق مبوؤ�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 ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	

2.هيئة التدري�س واملوظفني والطلبة
• الهدف ال�ساد�س: الرتقاء باأداء املوظفني وزيادة موؤهالتهم وتطوير مهاراتهم.	
• الهدف ال�سابع: زيادة القدرات التناف�سية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم.	

3.الربامج واملناهج
• الهدف الثامن: االرتقاء باملحتوى التعليمي ، واأ�ضاليب التعليم و التعلم،  واأمناط التقومي ،  مع االبتكار والتنوع فيها.	

7.تقنية املعلومات
• والبحثية 	 التعليمية  والتطبيقات  والأنظمة  املعلومات  تقنية  اإ�سرتاتيجيات  بني  والتكامل  املواءمة  ع�سر:  الثامن  الهدف 

والإدارية يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
8.البنية التحتية

• الهدف الع�سرون: ال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية ، توفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.	

الهدف ال�سرتاتيجي الثاين:
مع  متميزة  عليا  ودرا�سات  جامعية  تعليمية  برامج  اإن�ساء 

دعم وتطوير م�ساريع البحوث العلمية للدار�سني.

3.الربامج واملناهج
• الهدف الثامن: االرتقاء باملحتوى التعليمي ، واأ�ضاليب التعليم والتعلم ، واأمناط التقومي ، مع االبتكار والتنوع فيها.	
• الهدف التا�سع: تعزيز جودة الربامج الأكادميية واحل�سول على العتماد املحلي والعاملي.	

4.البحوث والبتكارات
• الهدف احلادي ع�سر: الإنفاق على البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع املعدل العام للممار�سات العاملية املثلى.	
• الهدف الثالث ع�سر: تعزيز منهجية اإدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق فيها وتوفري البيئة املحفزة لها.	
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الموائمة مع محاور وأهداف برنامج آفاقاألهداف االستراتيجية للجامعة 

الهدف ال�سرتاتيجي الثالث:
بناء قاعدة بحثية را�سخة يف جمال العلوم ال�سحية موؤهلة 
العاملي  اهلل  عبد  امللك  مركز  خالل  من  العاملية  للمناف�سة 

لالأبحاث الطبية.

4.البحوث والبتكارات
• الهدف العا�سر: توفري الأعداد الكافية  من الباحثني مبا يتنا�سب مع املعدلت العاملية.	
• الهدف احلادي ع�سر: الإنفاق على البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع املعدل العام للممار�سات العاملية املثلى.	
• الهدف الثاين ع�سر: زيادة الطاقة الإنتاجية البحثية و البتكارات، ورفع وجودتها.	
• الهدف الثالث ع�سر: تعزيز منهجية اإدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق فيها وتوفري البيئة املحفزة لها.	

7.تقنية املعلومات
• والبحثية 	 التعليمية  والتطبيقات  والأنظمة  املعلومات  تقنية  اإ�سرتاتيجيات  بني  والتكامل  املواءمة  ع�سر:  الثامن  الهدف 

والإدارية يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
8.البنية التحتية

• الهدف الع�سرون: ال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية، توفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.	

الهدف ال�سرتاتيجي الرابع:
يتعلق  فيما  العاملية  وال�سمعة  الوطني  العرتاف  اكت�ساب 

بالربامج التعليمية املختلفة وخمرجاتها املتميزة.

3.الربامج واملناهج
• الهدف الثامن: االرتقاء باملحتوى التعليمي ، واأ�ضاليب التعليم والتعلم ، واأمناط التقومي ، مع االبتكار والتنوع فيها.	
• الهدف التا�سع: تعزيز جودة الربامج الأكادميية واحل�سول على العتماد املحلي والعاملي.	

7.تقنية املعلومات
• مرتبطة 	 اجلامعي  التعليم  موؤ�س�سات  بني  التكلفة  ومنخف�سة  ال�سرعة  فائقة  ات�سال  �سبكة  توفري  ع�سر:  ال�سابع  الهدف 

بال�سبكة العاملية.
• الهدف التا�سع ع�سر: اإنتاج ون�سر حمتوى معريف رقمي يف كافة املجالت ، متاح ملن�سوبي التعليم العايل واملجتمع.	

الهدف ال�سرتاتيجي اخلام�س:
اأن�سطة  يف  اجلامعة  م�ساركة  فر�س  وتي�سري  وخلق  ت�سجيع 
املجتمع املتنوعة بالتعاون مع القطاعني احلكومي واخلا�س 
ال�سحية  املنظومة  واأهداف  اأهدافها  مع  تتوافق  والتي 

باحلر�س الوطني.

1.القبول وال�ستيعاب
• الهدف الثاين: تلبية املتطلبات امل�ستقبلية لإنتاج املعرفة وحاجات �سوق العمل وتنمية املجتمع وزيادة الكفاءة اخلارجية.	
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الموائمة مع محاور وأهداف برنامج آفاقاألهداف االستراتيجية للجامعة 

الهدف ال�سرتاتيجي ال�ساد�س:
تاأهيل اأع�ساء هيئة تدري�س ذوي كفاءات عالية للم�ستقبل 
�سوء  على  وذلك   ، مهاراتهم  وتعزيز  تطوير  على  والتاأكيد 

امل�ستجدات يف طرق التدري�س احلديثة.

1.القبول وال�ستيعاب
• الهدف الثالث: زيادة الكفاءة الداخلية ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	

2.هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة
• الهدف الرابع: حتقيق ن�سبة متوازنة لأعداد الطلبة اإلى هيئة التدري�س لتتفق مع املعدل العام للممار�سات املثلى العاملية.	
• الهدف اخلام�س: زيادة ن�سبة هيئة التدري�س من حملة �سهادة الدكتوراه ، وتطوير مهاراتهم ، وحتفيزهم وا�ستبقاوؤهم.	

الهدف ال�سرتاتيجي ال�سابع:
التي  العمل  بيئة  وتطوير  للجامعة  تنظيمي  هيكل  اإن�ساء 

ز جودة الأداء على جميع امل�ستويات يف اجلامعة. ُتعزِّ

1.القبول وال�ستيعاب
• الهدف الثالث: زيادة الكفاءة الداخلية ملوؤ�س�سات التعليم اجلامعي.	

4.البحوث والبتكارات
• الهدف الثالث ع�سر: تعزيز منهجية اإدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق فيها وتوفري البيئة املحفزة لها.	

5.احلوكمة )التنظيم والإدارة(
• الهدف الرابع ع�سر: تعزيز املرونة وال�ستجابة مع املحافظة على املحا�سبية املوؤ�س�ساتية يف منظومة التعليم اجلامعي.	
• الهدف اخلام�س ع�سر: التميز يف القيادة والتعاون وال�سفافية يف منظومة التعليم اجلامعي.	

الهدف ال�سرتاتيجي الثامن:
قدرتها  رفع  اأجل  من  للجامعة  املالية  القاعدة  تعزيز 
على  واملحافظة   ، الحتياجات  وتوجيه  ال�ستيعابية 

ال�ستقرار املايل.

5.احلوكمة )التنظيم والإدارة(
• الهدف الرابع ع�سر: تعزيز املرونة وال�ستجابة مع املحافظة على املحا�سبية املوؤ�س�ساتية يف منظومة التعليم اجلامعي.	

6.التمويل 
• الهدف ال�ساد�س ع�سر: ال�ستمرار يف دعم التعليم اجلامعي وتنويع م�سادر التمويل.	

الهدف ال�سرتاتيجي التا�سع:
اإن�ساء مدينة امل�ستقبل اجلامعية ذات بيئة تعليمية حمفزة 
ومعينة ومرنة تفوق الطموحات وقابلة للتو�سع والتطوير 
تعمق الإح�سا�س بالنتماء ملجتمع واحد بني اأع�ساء هيئة 
اإن�ساء  يف  ال�ستمرار  مع   ، والطالب  واملوظفني  التدري�س 

مباين كليات اجلامعة املوؤقتة.

7.تقنية املعلومات
• الهدف التا�سع ع�سر: اإنتاج ون�سر حمتوى معريف رقمي يف كافة املجالت ، متاح ملن�سوبي التعليم العايل واملجتمع.	

8.البنية التحتية
• الهدف الع�سرون: ال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية ، توفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.	
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الموائمة مع محاور وأهداف برنامج آفاقاألهداف االستراتيجية للجامعة 

الهدف ال�سرتاتيجي العا�سر:
املنظومة  اأطراف  مع  ومتعاونة  فعالة  �سراكة  �سياغة 
ال�سحية باحلر�س الوطني لتطوير ممار�سة العمل اجلماعي 

ال�سامل واملتعدد.

5.احلوكمة )التنظيم والإدارة(
• الهدف اخلام�س ع�سر: التميز يف القيادة والتعاون وال�سفافية يف منظومة التعليم اجلامعي.	
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