












كـلـمــة مــديــــر الـجـامـعـــــة

د. بنـــــــدر الـقـنــــــاوي
مديـــر الجــامــعـــــــــــة

ن�س���أت ج�مع��ة املل��ك �س��عود ب��ن عبدالعزي��ز للعل��وم ال�سحي��ة ع���م ١٢٦ه���، ولكونه��� من�س���أة تعليمي��ة رائ��دة ت�س��تهدف حتقي��ق 
النج�ح على اأعلى امل�ستوي�ت؛ فقد و�سعت خطته� ال�سرتاتيجية الأوىل لتغطية ال�سنوات من ١٢٨ه� اإىل ١٣٦ه�، وذلك �سعيً� 
منه� لتحقيق اأهداف منوه� ونه�سته� مم� اأهله� اإىل اكت�س�ب الري�دة يف تعليم املهن ال�سحية. وبف�سل من اهلل وتوفيقه، م�ست 

ج��ت ب�لنتق�ل اإىل ثالث مدن ج�معية حديثة. تل��ك ال�س��نوات كم��� ُخط��ط له��� بنج�ح كبري، حمققًة اأهدافه� وُتوِّ
وم��ن ه��ذا املنطل��ق توج��ب علين��� و�س��ع خطة ا�س��رتاتيجية جديدة للج�معة مكملة مل��� قبله�، ومتوافقة مع نهج حكومتن� الر�س��يدة 
لتحقي��ق تطلع�ته��� ع��ر موجه���ت واأه��داف "روؤي��ة اململك��ة ٢٠٣٠" الت��ي تعك���س ُروؤى خ���دم احلرم��ني ال�س��ريفني - اأم��د اهلل يف 
عم��ره - ووىل عه��ده وويل ويل عه��ده حفظهم��� اهلل، وه��ي روؤي��ة حتظ��ى بدعم ك�مل من لدن �س�حب ال�س��مو امللكي وزير احلر���س 
ن فريق  ز � بحول اهلل � جودة املعرفة والتعليم اجل�معي يف وطنن� الغ�يل. لقد متكَّ الوطن��ي ومع���يل وزي��ر التعلي��م، وه��ذا مم��� ُيع��زِّ
العمل ب�ل�س��رتاك مع خرات ع�ملية من و�سع اخلطة ال�س��رتاتيجية للج�معة لل�س��نوات اخلم���س املقبلة )١٣٧ه� - ١١ه�(، 
لتك��ون متوائم��ة م��ع اخلط��ط امل�س��تقبلية للتعلي��م اجل�مع��ي يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية اآف���ق-٢٠٢٩م، وذل��ك م��ن خ��الل تبن��ى 
م�س�ريع ومب�درات تخدم تطوير التعليم ال�سحي، والبحوث، وبرامج خدمة املجتمع التي تتوافق بدوره� مع اخلطط الوطنية، 
لي���س ذلك فح�س��ب؛ بل لت�س���هم يف حتقيق روؤية اجل��م�ع����ة للو�س���ول اإل���ى ال�ري������دة ع����مليً� بع����د اأن حقق������ت ال�ع��دي�����د م����������ن 

الإجن������������������زات وط��ن�����ي�������ً� واإقليميً�.
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٧

تقديم الخطة االستراتيجية

على مدى ال�سنوات ال�سبع امل��سية من ع�م ١٢٩ه� اإىل ١٣٦ه� )٢٠٠٨م – ٢٠١م(، وفرت اخلطة ال�سرتاتيجية جل�معة امللك 
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية خ�رطة طريق لن�س�أته� ومنوه� لتحقيق اأهدافه� الطموحة يف جم�ل تعليم املهن ال�سحية، 
ه دفة النج�ح لتحقيق مزيد من الإجن�زات، ومت  ز الو�سع الراهن، وتوجِّ مم� هي�أ له� الإعداد خلطة ا�سرتاتيجية جديدة تعزِّ
رفع  اإىل  اله�دفة   ٢٠٣٠ اململكة  روؤية  من  مهمً�  جزءًا  لتكون   )KSAU-HS 2021( ال�سرتاتيجية  اجل�معة  خطة  تطوير 
الدويل  والعرتاف  ال�سحية،  الرع�ية  جم�ل  يف  للع�ملني  الوظيفي  التطور  عملية  وتي�سري  والتعليم،  املعرفة  جودة  م�ستوى 

للج�مع�ت ال�سعودية، والطب الوق�ئي لتعزيز �سحة املواطن ال�سعودي.
مت  هذه اخلطة اأي�سً� لتكون مكملة للخطة امل�ستقبلية للتعليم الع�يل يف اململكة العربية ال�سعودية )م�سروع اآف�ق ٢٠٢٩(  و�سمِّ
من خالل اإن�س�ء م�س�ريع ومب�درات تخدم تعليم العلوم ال�سحية، والبحوث، وبرامج خدمة املجتمع التي بدوره� ت�سرتك يف 
خمرج�ته� مع م�سروع اآف�ق. اأم� ر�س�لة اجل�معة اجلديدة فتتفق مع اخلطط ال�سرتاتيجية الوطنية من خالل تو�سيع نط�ق 
التعليم للمواطنني ال�سعوديني مع تقدمي تعليم �سحي مهني ع�يل اجلودة ومتميز، كذلك ُبنيت الروؤية اجلديدة للج�معة على 
اإجن�زاته� يف العقد امل��سي، والتي حققت له� الري�دة يف جم�ل تعليم املهن ال�سحية على امل�ستويني املحلي والإقليمي، وب�لت�يل 

الو�سول اإىل مك�نة رائدة ع�مليً� يف جم�له�. 
وعليه، ف�إن اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة )KSAU-HS 2021( حتدد توجه وم�س�ر اجل�معة لل�سنوات اخلم�س املقبلة، 
مع  ا�سرتاتيجية  اأهداف  ت�سعة  على  اخلطة  هذه  وترتكز  ع�مليً�،  الري�دة  لتحقيق  والإجن�زات  التقدم  لقي��س  و�سيلة  وتوفر 
م�س�ريعه� ومب�دراته� واأدوات قي��س اإجن�زاته�. كم� تعزز اخلطة التزام اجل�معة ب�لتميز يف البحث ورع�ية املر�سى وخدمة 

املجتمع.

أ. د. محمد المعمــري
 وكيــل الجـامـعـــة للـتـطـويـر

والجودة النــوعــيـــــــة



٨

النــشـــــــــــــــــــــــأة

رغم اأن اجل�معة اأن�سئت ع�م ١٢٦ه� )٢٠٠م(، اإل اأن جذوره� متتد اإىل اأكرث من ثالثة 
لوزارة  الت�بعة  ال�سحية  ال�سوؤون  يف  العلي�  للدرا�س�ت  التدريبية  الرامج  اإن�س�ء  عند  عقود 
احلر�س الوطني يف الري��س وجدة. اإن قوة الأ�س��س الأك�دميي للج�معة على مدى العقدين 
الت�ليني اأدى اإىل حتقيق عالمة ف�رقة يف ت�ريخ اجل�معة ب�إن�س�ء اأول برن�مج بك�لوريو�س يف 
جم�ل التمري�س ع�م ١٢٢ ه� )٢٠٠١م(. ومع حتول ال�سوؤون الأك�دميية للرامج التدريبية 
اإ�س�فة اإىل ت�أ�سي�س كليتي الطب والتمري�س  للدرا�س�ت العلي� اإىل عم�دة الدرا�س�ت العلي�، 
ب�لري��س، تكونت نواة اجل�معة والتي �سميت اأك�دميية مدينة امللك عبد العزيز الطبية للعلوم 
ال�سحية، والتي ك�نت عالمة ف�رقة اأخرى. تلى ذلك تّكرم خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك 
املوافق   / ١٢٦ه�  �سنة  �سفر  من  اخل�م�س  يف   - له  اهلل  غفر   - عبدالعزيز  بن  اهلل  عبد 

١٦ م�ر�س ٢٠٠م بت�أ�سي�س ج�معة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية بحيث يكون 
احلرم اجل�معي الرئي�س يف الري��س مع فرعني يف كل من جدة والأح�س�ء.

لوزارة  ال�سحية  لل�سوؤون  الت�بعة  البحثية  الأن�سطة  حتولت  )٢٠٠٦م(،  ه�   ١٢ ع�م  ويف 
احلر�س الوطني اإىل كي�ن جديد وهو )مركز امللك عبداهلل لالأبح�ث الطبية(، ليكون املكون 
الأخري يف نظ�م �سحي متك�مل يوفر رع�ية املر�سى، والبحوث العلمية، والتعليم ال�سحي. 
وعلى مدى ثالث �سنوات )١٢٦ه� - ١٢٨ه�(، ُترجم هذا التحول اإىل خطة ا�سرتاتيجية 
وجدة  الري��س  يف  جديدة  ج�معية  مدن  ثالث  يف  الأ�س��س  حجر  و�سع  مع  ر�سميًّ�  ُد�سنت 
اهلل  غفر   - العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  قبل  من  والأح�س�ء 

له - يف �سهر جم�دى الأول من ع�م ١٢٩ه�. 



٩

اإلنجـــــــــــــــــــــازات

ذلك  منذ  عديدة  اإجن�زات  حتقيق  اجل�معة  ا�ستط�عت 
جت ب�نتق�له� ع�م ١٣ه� )٢٠٠٩م( اإىل املدن  ُتوِّ الوقت 
�سريري  وتدريب  تعليم  فر�س  لتوفر  اجلديدة  اجل�معية 
ري��سي  مركز  على  اجل�معية  املدن  وحتتوى  متميزة، 
متك�مل، ومركز حديث للمح�ك�ة ال�سريرية، وق�ع�ت تعليم 
هيئة  اأع�س�ء  اإ�سك�ن  مب�ين  اإىل  اإ�س�فة  حديثة،  واأبح�ث 
ق اجل�معة من�هج  وُتطبِّ التدري�س داخل احلرم اجل�معي. 
التعليمية  املع�يري  اأف�سل  لتلبية  مة  ُم�سمَّ حديثة لراجمه� 
الرائدة.  الع�ملية  اجل�مع�ت  اأف�سل  مع  التع�ون  خالل  من 
كم� ا�ستقطبت اأع�س�ء هيئة تدري�س وموظفني موؤهلني من 
طموحة  ابتع�ث  برامج  على  ف�ساًل  الع�مل،  دول  خمتلف 

يف  اإن�س�ئه�  منذ  اجل�معة  قبل  من  ُتدعم  تزال  ول  ك�نت 
جم�لت: العلوم الطبية الأ�س��سية، تعليم اللغة الإجنليزية، 
املعلوم�تية ال�سحية، العلوم الأ�س��سية، والعلوم ال�سريرية، 
عالوة على تدريب وتعليم اأع�س�ء هيئة التدري�س يف اأف�سل 
املراكز التعليمية الطبية حول الع�مل. ولقد اأثمرت العالقة 
املج�ل  يف  اأبح�ثً�  الأبح�ث  ومركز  اجل�معة  بني  الوثيقة 
اأي�سَ�.  ع�ملية  واأهمية  وطنية  قيمة  ذات  م�سرتكة  ال�سحي 
خدم�ت  اجل�معة  اأن�س�أت  �سنوات،  ع�سر  من  اأكرث  وخالل 
التعليم  برامج  مثل  ال�سحي،  للقط�ع  مفيدة  اجتم�عية 
الطبي امل�ستمر، ودعم اجلمعي�ت العلمية، واأن�سطة تعزيز 

�سحة املجتمع.



١ ٠

رؤية ورسالة الجامعة

اإط�ِر القيم الإ�سالمية واملجتمعية، وهي مكملة لروؤية اململكة العربية  اإن روؤية ور�س�لة وقيم ج�معة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية جرت �سي�غته� مب�س�ركة اأ�سح�ب العالقة يف 
ت اأي�سً� لتكون موجهة خلطط العتم�د الأك�دميي  ال�سعودية ٢٠٣٠م، ولأهداف اخلطط ال�سرتاتيجية الوطنية، وتتواءم مع اخلطة امل�ستقبلية الوطنية لتطوير التعليم الع�يل )اآف�ق(، وقد اأُعدَّ
الوطني والع�ملي. وتهدف اجل�معة من ذلك اإىل اإحداث حتوُّل متوازن وطموح لتحقيق التطلع�ت الوطنية، مع احلف�ظ على البعد الع�ملي. واعتم�دًا على ذلك ُتقدم اجل�معة روؤيته� ور�س�لته� 

وقيمه� وغ�ي�ته�:

حتقي����ق ري�������دة ع����مل��ي����������ة يف ت���ع���ل����ي������م الع������ل�����وم 
ال��سحي�����ة، م�������������ع الت��م��ي���������ز يف الب��ح������ث العلم���ي، 

ورع�ية املر�س����ى، وخدم����ة املجتم����ع.

تقدمي خدم�ت ع�لية اجلودة يف تعليم العلوم ال�سحية 
والبح���������ث الع��ل����م���������ي وخ�����دم�����������ة املجتم��ع لتعزيز 

ال�سحة يف الوط���������ن.

الرســــالـــــــــــــةالـــرؤيــــــــــــــــــة
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قيم وغايات الجامعة

١١ ملراحل١. مبتكرة١ �صحية١ تعليمية١ برامج١ تقدمي١
مع١ متوافقة١ العليا١ والدرا�صات١ البكالوريو�س١
ومرتكزة١ بيئة١حمفزة١فكريا١ً العاملية،١ويف١ املقايي�س١

على١الطالب.
٢١ تخريج١ممار�صني١�صحيني١على١اأعلى١درجات١الكفاءة،١.

من١ متمكنني١ املو�صوعي،١ التفكري١ على١ قادرين١
التوا�صل١الفعال،١حمافظني١على١القيم١الإ�صالمية،١
منوذجا١ً ويقدمون١ الجتماعي،١ املنظور١ يحرتمون١

مثاليًّا١للمواطنة.

الغــايــــات العــامـــة

الأخــالق١ال�صـاميــة: ال�سدق والحرتام  والإن�س�ف  	 
والرحم���������������������������ة.

العـــمـــل١اجلمـــاعــي: التع�ون والتن�سي�ق.	 
امل�صـــــــــــوؤوليـــــــــــــــــــــــــة: اإجن�ز امله��������������م.	 
ال�صفـــــــــــــافـــــــيـــــــــــــــــة: العمل بو�س����������وح.	 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز: اللتزام بجودة الأداء والبتك�ر 	  التميُّ

والإب�����������������������������داع.

القيــــم األســاســية

٣١ املدن١. الــوا�صــعـــــــــة١يف١ واخلبـــــــرات١ املــــوارد١ ا�صتخـــدام١
بــــــــــــوزارة١احلـــــــــــــر�س١ ال�صحية١ بال�صوؤون١ الطبــــيـــــــة١
الوطنـــــــــــي،١بغـــــــــــــــــــر�س١حت�صـــــــني١الــو�صــع١ال�صحي١

للمجتمع١ورفاهيتــــه.
٤١ قـــــويــــــــــــــــــــــــــة١. بـحـــثـــــيـــــــــة١ ثــقـــــافـــــــــــة١ احــتـــــ�صـــــــــان١

داخـــــــــــل١اجلــــامـــعــــــــة.
٥١ ك�صـــــــــب١اجلامعة١للتقدير١والحرتام١املحلي١والعاملي١.

ال�صعودي١ للمجتمع١ متميزة١ تقدمه١من١خدمات١ ملا١
والعــــاملــــــــــــــــــي.
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١ ٣ 13

األهداف االستراتيجية والمشاريع والمبادرات



١ 

١١ لتخري�ج١. الأكادميي�ة١ للربام�ج١ امل�س�تمر١ التطوي�ر١ خ�ال١ م�ن١ والعاملي�ة١ الوطني�ة١ وال�س�معة١ الع�راف١
خمت�س�ن١�سحي�ن١ذوي١كف�اءة١عالي�ة١ومواطن�ن١فاعل�ن,١وذل�ك١م�ن١خ�ال١امل�س�اريع١التالي�ة:

١١ �صمان١منهجية١مراجعة١الربامج١التعليمية..
٢١ تطوير١وتو�صيع١الربامج١الأكادميية١لدعم١حاجة١املجتمع..
٣١ تعزيز١وتطوير١التعليم١والتدريب١يف١التخ�ص�صات١ال�صحية١املختلفة..
٤١ اإدخال١البحث١العلمي١يف١جميع١الربامج١الأكادميية..
٥١ ت�صغيل١مركز١حماكاة١املهارات١ال�صريرية١للتدريب١املتقدم..
٦١ اإن�صاء١برامج١جديدة١للدرا�صات١العليا١للمهن١ال�صحية،١وتعزيز١التدريب١املتميز١يف١الربامج١القائمة..
٧١ حت�صني١ترتيب١اجلامعة١بني١اجلامعات١العاملية..

٢١ الهتم�ام١بالبح�وث١العلمي�ة١والأن�س�طة١ال�سحي�ة١ذات١القيم�ة١الوطني�ة١والأهمي�ة١العاملي�ة,١وذل�ك١م�ن١.
خ�ال١امل�س�اريع١التالية:

١١ التوفيق١بني١الر�صالة١والأهداف١ال�صرتاتيجية١وال�صيا�صات١والإجراءات١املتبعة١يف١مركز١الأبحاث١مع١اجلامعة١لتعظيم١.
الفوائد١امل�صرتكة.

٢١ اإن�صاء١الهيكل١التنظيمي١لالأبحاث١يف١اجلامعة،١وال�صيا�صات١والإجراءات١اخلا�صة١به١التي١ت�صجع١على١زيادة١م�صاركة١.
اأع�صاء١هيئة١التدري�س١والطالب١يف١البحوث١العلمية.

٣١ زيادة١التمويل١من١املنح١١البحثية١وامل�صادر١١اخلارجية.١.
٤١ تعزيز١الأن�صطة١البحثية١من١خالل١خطة١اجلامعة١ال�صرتاتيجية١للبحث١العلمي..



١ 

٣١ امل�س�اركة١ال�س�املة١للجامع�ة١يف١تعزي�ز١�سح�ة١املجتم�ع١وامل�س�اهمة١يف١امل�س�وؤولية١الجتماعي�ة١الوطني�ة,١.
وذل�ك١من١خ�ال١امل�س�اريع١التالية:

١١ تعزيز١ال�صمعة١الطيبة١للجامعة١بامل�صاهمة١يف١�صحة١املواطن١واملقيم١من١خالل١املدن١الطبية..
٢١ حت�صني١البوابة١الإلكرتونية١اجلامعية١لتوفري١خدمات١�صاملة١ملن�صوبيها..
٣١ م�صاركة١الطالب١يف١خدمة١اأفراد١املجتمع١لتعزيز١امل�صوؤولية١الجتماعية..
٤١ تطوير١الربامج١التعاونية١بني١اأع�صاء١هيئة١التدري�س١والطالب١لتوفري١اخلدمات١ال�صحية١املجتمعية..
٥١ اإيجاد١برامج١التعليم١امل�صتمر١با�صتخدام١التقنيات١املبتكرة١واملحاكاة..
٦١ د١خلدمة١املجتمع.. اإن�صاء١هيكل١تنظيمي١ُموحَّ
٧١ اإجراء١بحوث١متعلقة١بال�صحة١العامة١لتوفري١اخلدمات١ال�صحية١املجتمعية..

٤١ تعزي�ز١نظ�ام١�سم�ان١اجل�ودة١الداخلي�ة١لتحقي�ق١ا�س�تدامة١عملي�ات١�سم�ان١اجل�ودة١وحتقي�ق١العتم�اد١.
الأكادمي�ي,١وذل�ك١م�ن١خ�ال١امل�س�اريع١التالي�ة:

١١ �صمان١اجلودة١عن١طريق١التقومي١امل�صتمر١واملراجعة١الدورية..
٢١ حتقيق١العتماد١الأكادميي١من١قبل١املنظمات١الوطنية١والدولية١املختارة١على١م�صتوى١املن�صاأة١والربامج١الأكادميية..
٣١ اإيجاد١نظام١اآيل١لتوثيق١متطلبات١العتماد١لربامج١اجلامعة١الأكادميية.١.
٤١ توفري١لوائح١واأنظمة١للجودة..



١ ٦

٥١ توظي�ف١اأع�س�اء١هيئ�ة١التدري��ص١املوؤهل�ن١والق�وى١العامل�ة١املتمي�زة١وتوف�ر١فر��ص١التطوي�ر,١وذل�ك١من١.
خ�ال١امل�س�اريع١التالية:

١١ اإيجاد١طرق١مبتكرة١ل�صتقطاب١اأع�صاء١هيئة١التدري�س١واملوظفني١املوؤهلني١ومن١ثم١املحافظة١عليهم..
٢١ تطوير١ال�صيا�صات١والإجراءات١املتعلقة١بتوظيف١وتطوير١املوظفني١غري١الأكادمييني..
٣١ تفعيل١مركز١التميز١للتعليم١الطبي..
٤١ حت�صني١طريقة١تقييم١اأع�صاء١هيئة١التدري�س١واملوظفني..

٦١ توثي�ق١الراب�ط١ب�ن١امل�دن١اجلامعي�ة,١وامل�دن١الطبي�ة,١ومراك�ز١الأبح�اث١و�س�وًل١اإىل١م�س�توى١جه�از١متكام�ل١.
لل�سح�ة,١وذل�ك١م�ن١خ�ال١امل�س�اريع١التالي�ة:

١١ اإن�صاء١جمل�س١تنفيذي١م�صرتك١م�صوؤول١عن١و�صع١وتنفيذ١نظام١موحد١لل�صحة١بني١املدن١الطبية،١واملدن١اجلامعية١.
ومراكز١الأبحاث.

٢١ ال�صحيني١. واملمار�صني١ باجلامعة،١ التدري�س١ هيئة١ اأع�صاء١ م�صاهمة١ من١ التي١متكن١ والإجراءات١ ال�صيا�صات١ تطوير١
باملدن١الطبية،١والباحثني١مبراكز١الأبحاث١يف١عمل١مزدوج١واحل�صول١على١اأكرث١من١لقب١وظيفي.١

٣١ مراجعة١ال�صيا�صات١والإجراءات١ل�صمان١املواءمة١والتن�صيق١بني١القدرة١ال�صتيعابية١للتدريب١يف١املدن١الطبية،١والقدرة١.
ال�صتيعابية١لطالب١اجلامعة.

٧١ تقوية١الأ�سا�ص١املايل١للجامعة,١وذلك١من١خال١امل�ساريع١التالية:.
١١ اإن�صاء١مكتب١للتطوير١املوؤ�ص�صي..
٢١ و�صع١ا�صرتاتيجية١مالية١�صاملة،١وهيكل١لتخطيط١امل�صاريع١لتنويع١م�صادر١التمويل١)ال�صتثمارات١وال�صلطات١العامة١.

والأعمال١اخلا�صة١واملنظمات١اخلريية١واخلريجني١وغريهم١من١الأفراد(.
٣١ ال�صتمرار١يف١اتباع١املنهجية١نف�صها١يف١ا�صتخدام١موارد١اجلامعة١بكفاءة،١من١خالل١١مراقبة١الكلفة١وجتنب١الإ�صراف..



١ ٧

٨١ تعزي�ز١الأداء١الإداري١لت�س�هيل١عملي�ة١اتخ�اذ١الق�رار١يف١الوقت١املنا�س�ب,١والكف�اءة١يف١الداء١على١جميع١.
م�س�تويات١اجلامعة,١وذلك١من١خال١امل�س�اريع١التالية:١

١١ �صمان١التميز١الت�صغيلي١والكفاءة١الإدارية١لتحقيق١ال�صتفادة١الق�صوى١من١املوارد..
٢١ كل١. وعلى١ املناطق١ يف١جميع١ واخلدمات١ الفاعلة١ والقيادة١ واجلودة١ والتعاون١ البتكار١ ثقافة١ على١ واحلفاظ١ حت�صني١

امل�صتويات.
٣١ متكني١قياديي١اجلامعة١من١خالل١ال�صماح١للقياديني١يف١امل�صتويات١العليا١لتفوي�س١�صالحيات١اتخاذ١القرار١ملن١حتتهم١.

من١املديرين١يف١امل�صتويات١الدنيا١يف١جميع١فروع١اجلامعة.
٤١ مراجعة١التقنيات١يف١اجلامعة١وحت�صني١كفاءتها١وفعاليتها..
٥١ اإن�صاء١دليل١ال�صيا�صات١والإجراءات١الإدارية..

٩١ حت�سن١نظام١املعي�سة١يف١احلرم١اجلامعي١لاإح�سا�ص١بالنتماء١لها١عرب١اإكمال١البنية١التحتية,١وذلك١من١.
خال١امل�ساريع١التالية:١

١١ احلفاظ١على١بيئة١حمفزة١للطالب١للم�صاركة١يف١الأن�صطة١الال�صفية١باملدن١١اجلامعية١الثالث..
٢١ دمج١قيادات١املكتبات١لتوحيد١ال�صيا�صات١وال�صتعارات،١وجودة١املكتبة١الرقمية١وموارد١التعلم١الأخرى..
٣١ حت�صني١الت�صال١بني١املدن١اجلامعية١خلدمة١اأع�صاء١هيئة١التدري�س١والطالب..
٤١ هيئة١. لأع�صاء١ املدنية١ للحياة١ الالزمة١ التحتية١ البنية١ بتوفري١ اجلامعية١ للمدن١ املجتمعية١ البيئة١ على١ احلفاظ١

التدري�س١وذويهم.
٥١ الرتكيز١املتجدد١على١جتميل١املدن١اجلامعية١وحتويلها١اإىل١مدن١جامعية١خ�صراء١�صديقة١للبيئة..
٦١ اإن�صاء١متحف١اجلامعة١للثقافة١الطبية١والرتاث..



١ ٨

لقي����س  م�س��تمر  ب�س��كل  ال�س��رتاتيجية  اخلط��ة  ُتراج��ع 
م��دى التق��دم يف حتقي��ق اأهدافه��� وم�س���ريعه� ومب�دراته���، 
م تق�ري��ر دوري��ة لإب��الغ جمل���س اجل�مع��ة واللج���ن  كم��� ُتق��دَّ
الرئي�س��ة وجمتم��ع اجل�مع��ة واأ�سح���ب العالق��ة مبق��دار م��� 

حتق��ق م��ن اخلط��ة ال�س��رتاتيجية.

ت�سمل اأدوات اإدارة الأداء م� يلي:
موائم��ة اأه��داف اجل�مع��ة ال�س��رتاتيجية م��ع م�س���رات واأه��داف اآف���ق ٢٠٢٩ ب��س��تخدام 	 

موؤ�س��رات اأداء رئي�س��ة خمت���رة، اإ�س�ف��ة اإىل موؤ�س��رات ونت�ئ��ج ا�س��تبي�ن )اآف���ق( لتقيي��م 
الأداء ومق�رنت��ه خ�رجي��ً� م��ع ج�مع���ت مم�ثل��ة.

مواءمة اأهداف اجل�معة ال�سرتاتيجية ملع�يري وموؤ�سرات الأداء الوطنية.	 
نت�ئج ا�ستبي�ن�ت اجل�معة املوحدة )اأجود(.	 
موؤ�سرات اأداء مل�س�ريع ومب�درات اأهداف اجل�معة ال�سرتاتيجية.	 

إدارة األداء



١ ٩

المواءمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

اقتصاد مزدهر: فرصة مثمرة بتعليم يُسهم في دفع عجلة االقتصاد
تعّد مه�رات اأبن�ئن� وقدراتهم من اأهم مواردن� واأكرثه� قيمة لدين�، و�سن�سعى اإىل حتقيق ال�ستف�دة الق�سوى من ط�ق�تهم من خالل تبّني ثق�فة اجلزاء مق�بل العمل، واإت�حة الفر�س للجميع، واإك�س�بهم 
امله�رات الالزمة التي متّكنهم من ال�سعي نحو حتقيق اأهدافهم. ولتحقيق هذه الغ�ية، �سوف نعزز قدرة القت�س�د على توليد فر�س عمل متنوعة، كم� �سنفتح ف�ساًل جديدًا يف ا�ستقط�ب الكف�ءات واملواهب 

الع�ملية للعمل معن� والإ�سه�م يف تنمية اقت�س�دن�.

المواءمة مع أهداف الجامعة االستراتيجيةأهداف رؤية ٢٠٣٠

١. العرتاف وال�سمعة الوطنية والع�ملية من خالل التطوير امل�ستمر للرامج الأك�دميية لتخريج خمت�سني �سحيني ذوي �سد الفجوة بني خمرج�ت التعليم الع�يل ومتطلب�ت �سوق العمل.. ١
كف�ءة ع�لية ومواطنني ف�علني.

الوظيفية . ٢ اخلي�رات  نحو  الطالب  وتوجيه  الع�م  التعليم  تطوير 
واملهنية املن��سبة.

٢. الهتم�م ب�لبحوث العلمية والأن�سطة ال�سحية ذات القيمة الوطنية والأهمية الع�ملية.
٣. امل�س�ركة ال�س�ملة للج�معة يف تعزيز �سحة املجتمع، وامل�س�همة يف امل�سوؤولية الجتم�عية الوطنية.

٩: حت�سني نظ�م املعي�سة يف احلرم اجل�معي لالإح�س��س ب�ملدنية ب�إكم�ل البنية التحتية.

خمتلف . ٣ بني  التنقل  يف  واملرونة  ت�أهيلهم  لإع�دة  الفر�سة  اإت�حة 
امل�س�رات التعليمية.

. توظيف اأع�س�ء هيئة التدري�س املوؤهلني والقوى الع�ملة املتميزة مع توفري الفر�س لتطويرهم مهنيًّ�.
٦. توثيق الرتابط بني املدن اجل�معية، و املدن الطبية، ومراكز الأبح�ث و�سوًل اإىل م�ستوى جه�ز متك�مل لل�سحة.

 . )٢٠٠( اأف�سل  من  الأقل  على  �سعودية  ج�مع�ت  خم�س  ت�سبح  اأن 
ج�معة دولية بحلول ع�م )١٢ه� - ٢٠٣٠م(.

١. العرتاف وال�سمعة الوطنية والع�ملية من خالل التطوير امل�ستمر للرامج الأك�دميية لتخريج  
     خمت�سني �سحيني ذوي كف�ءة ع�لية ومواطنني ف�علني.

. تعزيز نظ�م �سم�ن اجلودة الداخلية لتحقيق ا�ستدامة عملي�ت اجلودة وحتقيق العتم�د املطلوب يف الوقت املن��سب.
٧. تقوية الأ�س��س امل�يل للج�معة.

٨. تعزيز الأداء الإداري لت�سهيل عملية اتخ�ذ القرار يف الوقت املن��سب، ورفع كف�ءة الداء يف جميع م�ستوي�ت اجل�معة.

 . النت�ئج مبتو�سط  مق�رنة  متقّدمة  نت�ئج  اإحراز  من  طالبن�  يتمكن 
الدولية.

١. العرتاف وال�سمعة الوطنية والع�ملية من خالل التطوير امل�ستمر للرامج الأك�دميية لتخريج خمت�سني �سحيني ذوي 
كف�ءة ع�لية ومواطنني ف�علني.



٢ ٠

المواءمة مع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية )آفاق ٢٠٢٩(

الموائمة مع أهداف آفاق االستراتيجية أهداف الجامعة االستراتيجية

امل�سار١الأول: القبول وال�ستيع�ب
الهدف الأول:  توفري فر�س القبول للطلبة املوؤهلني لاللتح�ق مبوؤ�س�س�ت التعليم اجل�معي.

الهدف الث�ين:  تلبية املتطلب�ت امل�ستقبلية لإنت�ج املعرفة، وح�ج�ت �سوق العمل، وتنمية املجتمع، وزي�دة الكف�ءة اخل�رجية.
الهدف الث�لث:  زي�دة الكف�ءة الداخلية ملوؤ�س�س�ت التعليم اجل�معي.

الهدف١الأول: العرتاف وال�سمعة الوطنية والع�ملية 
من خالل التطوير امل�ستمر للرامج الأك�دميية لتخريج 
خمت�سني �سحيني ذوي كف�ءة ع�لية ومواطنني ف�علني.

امل�سار الثاين: هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة
الهدف ال�س�بع:  زي�دة القدرات التن�ف�سية للطلبة، وتنمية مه�راتهم وتعزيز جدارتهم.

امل�سار ال�سابع: تقنية املعلوم�ت
الهدف الث�من ع�سر: املواءمة والتك�مل بني ا�سرتاتيجي�ت تقنية املعلوم�ت والأنظمة والتطبيق�ت التعليمية والبحثية والإدارية يف موؤ�س�س�ت 

التعليم اجل�معي.
امل�سار الرابع: البحوث والبتك�رات

الهدف الع��سر: توفري اأعداد ك�فية من الب�حثني مب� يتن��سب مع املعدلت الع�ملية.
الهدف احل�دي ع�سر: الإنف�ق على البحوث العلمية مب� يتن��سب مع املعدل الع�م للمم�ر�س�ت الع�ملية املثلى.

الهدف الث�ين ع�سر: زي�دة الط�قة الإنت�جية البحثية والبتك�رات، ورفع جودته�.
الهدف الث�لث ع�سر: تعزيز منهجية اإدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق فيه� وتوفري البيئة املحفزة له�.

الهدف١الثاين: الهتم�م ب�لبحوث العلمية والأن�سطة 
ال�سحية ذات القيمة الوطنية والأهمية الع�ملية.

امل�سار الثامن: البنية التحتية
الهدف الع�سرون: ال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية، وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.

الهدف الثالث: امل�س�ركة ال�س�ملة للج�معة يف تعزيز �سحة 
املجتمع وامل�س�همة يف امل�سوؤولية الجتم�عية الوطنية.

امل�سار الأول: القبول وال�ستيع�ب
الهدف الث�لث: زي�دة الكف�ءة الداخلية ملوؤ�س�س�ت التعليم اجل�معي.

الهدف الرابع: تعزيز نظ�م �سم�ن اجلودة الداخلية 
لتحقيق ا�ستدامة عملي�ت �سم�ن اجلودة وحتقيق العتم�د 

الك�دميي.
امل�سار الثالث: الرامج و املن�هج

الهدف الث�من: الرتق�ء ب�ملحتوى التعليمي، واأ�س�ليب التعليم والتعلم، واأمن�ط التقومي، مع البتك�ر والتنوع فيه�.
الهدف الت��سع: تعزيز جودة الرامج الأك�دميية واحل�سول على العتم�د املحلي والع�ملي.
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الموائمة مع أهداف آفاق االستراتيجية أهداف الجامعة االستراتيجية

امل�سار الثاين: هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة
الهدف الرابع: حتقيق ن�سبة متوازنة لأعداد الطلبة اإىل هيئة التدري�س لتتفق مع املعدل الع�م للمم�ر�س�ت املثلى الع�ملية.
الهدف اخل�م�س: زي�دة ن�سبة هيئة التدري�س من حملة �سه�دات الدكتوراه، وتطوير مه�راتهم، وحتفيزهم وا�ستبق�ئهم.

الهدف ال�س�د�س: الرتق�ء ب�أداء املوظفني وزي�دة موؤهالتهم وتطوير مه�راتهم.

الهدف اخلام�ص: توظيف اأع�س�ء هيئة التدري�س املوؤهلني 
والقوى الع�ملة املتميزة مع توفري فر�س تطويرهم مهنيًّ�.

امل�سار اخلام�ص: احلوكمة
الهدف الرابع ع�سر: تعزيز املرونة وال�ستج�بة مع املح�فظة على املح��سبية املوؤ�س�س�تية يف منظومة التعليم اجل�معي.

الهدف ال�ساد�ص: توثيق الرتابط بني املدن اجل�معية، و 
املدن الطبية، ومراكز الأبح�ث و�سوًل اإىل م�ستوى جه�ز 

متك�مل لل�سحة.
امل�سار ال�ساد�ص: التمويل

الهدف ال�س�د�س ع�سر: ال�ستمرار يف دعم التعليم اجل�معي وتنويع م�س�در التمويل.
الهدف ال�س�بع: تقوية الأ�س��س امل�يل للج�معة.

امل�سار اخلام�ص: احلوكمة
الهدف الرابع ع�سر: تعزيز املرونة وال�ستج�بة مع املح�فظة على املح��سبية املوؤ�س�س�تية يف منظومة التعليم اجل�معي.

الهدف اخل�م�س ع�سر: التميز يف القي�دة والتع�ون وال�سف�فية يف منظومة التعليم اجل�معي.

الهدف الثامن: تعزيز الأداء الإداري لت�سهيل عملية اتخ�ذ 
القرار يف الوقت املن��سب، والكف�ءة يف الأداء على جميع 

م�ستوي�ت اجل�معة.
امل�سار ال�سابع: تقنية املعلوم�ت

الهدف ال�س�بع ع�سر: توفري �سبكة ات�س�ل ف�ئقة ال�سرعة ومنخف�سة التكلفة بني موؤ�س�س�ت التعليم اجل�معي مرتبطة ب�ل�سبكة الع�ملية.
الهدف الت��سع ع�سر: اإنت�ج ون�سر حمتوى معريف رقمي يف ك�فة املج�لت، واإت�حته ملن�سوبي التعليم الع�يل واملجتمع.

الهدف التا�سع: حت�سني نظ�م املعي�سة يف احلرم اجل�معي 
لالإح�س��س ب�ملدنية ب�إكم�ل البنية التحتية.
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