
أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

 

التـــطــويـر   
المستمر للمنهج
الدراسي ليصل إلى

أفضل الممارسات
والمعايير في

  التعليم الطبي

تعزيز 
التعلم 

اإللكتروني 
في 

التعليم 
الطبي

المثلى االستفادة 
من التدريس والتعلم في 

مركز المحاكاة والمهارات 
السريرية

تطوير 
مركز 

التقييم 
والتقويم

تحسين
 الممارسة والخبرة 

اإلكلينيكية 
للطلبة

مـراجـعـــــة
وتـطـــويـــــر
الـمنــهـــــج

اكتشاف
 االتجاهات الجديدة 

في التعليم الطبي

تحسين االستفادة 
من نظام بالكبورد

                  تطوير   
     معمل واقع  

   افـتـــراضــي  
     للتعلـم

                   مراجعة وتطوير 
             عنصر المهارات  

           السريرية في منهج  
         كلية الطب وإدخال 

       االتجاهات الجديدة 
      في المحاكاة والواقع 

               االفتراضي

       تعزيز تطبيق
    االتجاهات الجديدة

     في المحاكاة والواقع 
    االفتراضي في التعليم 

        الطبي

تطوير نظام  
      إلكتروني للتقييم 

               والتقويم 

    االستفادة المثلى
  من مرافق المدينة

               الطبية بجامعة   
             الملك سعود في

       التدريس
   اإلكلينيكي

    للطلبة   

مراجعة وتطوير
منهج التدريس

اإلكلينيكي 
باستخدام 

استراتيجيات
تدريس
 جديدة

تطوير بنك أسئلة 
مركزي عالي الجودة

           تطوير 
     مصفوفات خطط   

         دراسية )مخططات
                 زرقاء( شاملة

                     لجميـــع
                         المقررات

    إدخال مكونات
              التعلم عن بعد من خالل إنشاء   

     مكونات عن طريق اإلنترنت
             في المنهج

  الدراسي

إنشاء محتوى تعليمي 
إلكتــرونـــي تفاعلــي

              التقييم 
             المنتظم لمدى

                     رضا الطلبة وأعضاء 
              هيئة التدريس

          عن المنشأة
       الطبية

  السريرية

                     تحسين
                     »نسبة المدرب

              اإلكلينيكي إلى الطلبة« 
في جلسات التدريس

السريري

) الهدف األول (

مالك الهدف: وكالة الكلية للشؤون األكاديمية /  و قسم التعليم الطبي

عدد المشاريع: 15 عـدد المــبادرات: 5 الهدف االستراتيجي األول



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

   
 

تعزيز الصحة البدنية 
والعقلية للطلبة

تعزيز اإلرشاد 
والتوجيه للطلبة

                          الكشف المبكر
                                      عن المشاكل

                         البدنية والعقلية 
                           عند الطلبة 
                      خالل المرحلة

                األولى من 
         الدراسة )السنة

      األولى والثانية 
     طــــــــــب(

تسهــيـــل

وصـــــول الطــلـــــبــة

 إلـــــــــــى دعــــم الصحـــة

                     العقـلــية والبــدنيـة

          واالجتمـــاعــيـــة

      تـــأسيـــس

        واسـتـــدامـــة

             بـــــرنــــامــــج

                   اإلرشــــــــــــاد

                          والتــوجيـــــــــه 

                               المباشر للطلبة

بيئة تعليمية 
مميزة مع خبرة 
        تطــــويـــــرممتازة للطالب

مهـــــــارات      

           اإلرشـــــــــاد

والتوجــيــــه     

              لـــدى أعضـــاء

              هيئـة التدريس

) الهدف الثاني (

مالك الهدف: وكالة الكلية لشؤون الطالبات /  ووحدة اإلرشاد األكاديمي

عدد المشاريع: 4 عـدد المــبادرات: 2 الهدف االستراتيجي الثاني



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

         دعم 
               وتعزيز أداء

               برامج التدريب
  بــمــركـز

      الدراسات
    الطبيــة
  العلــيــــا

الحصول على
    االعتمادات

        المؤسسية 
         والبرامجية لبرامج 

               الدراسات الطبية العليا  
                       من هيئات االعتماد

                                الوطنية والدولية 
                                             واستدامتها

            تعزيز بيئة

                                صــحــــيـــة

                         للتــدريـــب

 لبرامج الدراسات 

الطبية العليــا

استحـــــداث
     بـــــــــرامــــــــــــج

     دراســــــــــــــات 
                              طـــبــيــــــة

                                  علــــيـــــــــــا
متخصصة    

إنشاء نظام 
إلكتروني

    إلدارة برامج 
      الدراسات 
        الطبية 

         العليا

دعم استحداث
 برامج دراسات طبية 

عليا متخصصة

     إنشاء
        شراكات مع

    مراكز ومؤسسات
          محلية وإقليمية
               مهتمة ببرامج

               الدراسات الطبية
         العــلـــيـــــــــا

تطوير
 التقارير السنوية  

         لبرامج الدراسات
                   الطــبـــيـــــة
                            العـلـيـا

تدريب
متميز في 

الدراسات العليا

دمج التعلم
 القائم على المحاكاة 

          في مناهج ونماذج    
                     التعلم االلكتروني

                               لبرامج الدراسات
                                          الطبية العليا

              إجراء 
            مراجعة

      داخلية مستمرة  
        لبرامج الدراسات  

                   الطبية العليا
   تحسين

 فعالية التقييم   
  التكويني والنهائي  

  في برامج الدراسات 
الطبية العليا

الحصول على االعتماد البرامجي 
الكامل تعليميا وإداريا لبرامج 

الدراسات الطبية العليا من الهيئة  
    السعودية للتخصصات الصحية  

       والمحافظة على
          الحصول         استدامته

       على  االعتماد الدولي  
  البرامجي لبرامج الدراسات     

         الطبية العليا
               والمحافظة على

                 استدامته
         استدامة

                   االعتماد المؤسسي
        من الهيئة السعودية 

  للتخصصات الصحية 
     لمركز الدراسات
                الطبية  العليا

استدامة  
           االعتماد الدولي 
       المؤسسي لمركز 
    الدراسات الطبية

      العـلــــــــــــــيــــا

   تطوير وتنفيذ 
              سياسات التدريب 
           فــــي الـدراســـــات

           الطبيــة العليـا

            إنشاء وحدة
         دعم متدربي برامج   

                   الدراسات الطبية
      إنشاء وحدة                         العليـا

          دعم مدربي برامج  
           الدراسات الطبية

                    العليـــا

تحسين 
إجراءات 
التقديم 

والتسجيل
بمركز الدراسات

الطبية العليا

) الهدف الثالث (

مالك الهدف: مــركــــز الدراســــات العلـيـــــا

عدد المشاريع: 15 عـدد المــبادرات: 4 الهدف االستراتيجي الثالث



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

       تحسين
       عــملـــيـــــة 

     توظيف أعضاء هيئة 
            اـلتــدريــس 

       المتميـزين
   والمحافظة

   عليــهـم

    تطــــويـــــر 
       بــرنامـــــج

       فعال لتنمية
  المـهـــــارات

                    والقيــادة لدى
                            أعضـاء هـيـئــة
                                        التدريس

تـــعـــزيـــز    
            صــــــــحــــة 

         أعــــضــــــاء
            هــيـــئــــــــــــة

          الـــــتـــدريــــس
   ومــــزايـــاهـم

         تحـــســـين 
خـــــدمـــــــــــات  

         األســــاتـــــــــذة
             المتقاعدين

                    واالستفادة 
             مــنــهـــــــا

تحسين وصقل عملية 
اختيار المعيدين الجدد

  تحسين وصول 
المتقاعدين إلى مرافق   

   كلية الطب

تعزيـــز صـــحـــة 

    أعضــاء هــيئـــــة 

         الـــتــــــــدريـــــس 

             المتقــاعــديـــن 

                 ورفــاهيتهــم

   دعم المعيدين 
الجدد خالل
فترة البعثة

تعزيز االتصال    
    ونشر الخبرة 
      بين أعضاء 

  هيئة
        التدريس

تعزيز وتطوير
 المهارات والقيادة لدى 

أعضاء هيئة التدريس

          نـــحـــــــــــو 

                بــيــئــــــــــــة

     عــــــــمــــل

         اجتمــاعيــــة

 وصــحـــيــــة

هيئة تدريس 
وبيئة عمل 

محفزة

) الهدف الرابع (

مالك الهدف: وحدة مساندة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين

عدد المشاريع: 7 عـدد المــبادرات: 4 الهدف االستراتيجي الرابع



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

 

                إنشاء نموذج
              حوكمة مستدام 

                     للكلية مع جامعة 
           الملك سعود

      والــمــديــنـة
    الــطــبــــيـــة

 بـجـــامــعـــة
الملك سعـود

       بـــنــــــــاء
          قـــــــدرات

              الموظـفـيـــن
                       اإلداريـــيـــــن

تسهـيــل       
           ونــــشــــــر

                                    الــوعـــــــي
                        باإلجــراءات

 اإلدارية الروتينية

التــطـــــويــــــــر

   المستــــمــــــــــــــر

           إلجـــــــــــراءات

           العــــمـــــل

تبسيط إجراءات العمل 

وتطبيقاته اإلدارية

تطوير الهيكل 

اإلداري للوحدات 

اإلدارية

                            إنشاء نموذج   

حوكمة مستدام     

   للكلية مع جامعة

       الملك سعود

        إنشاء نموذج 

            حوكمة مستدام 

       للكلية مع المدينة 

      الطبية بجامعة

     الملك سعود

تطـــــويـــــــــر

      ورفع مســتوى

           أداء الموظفين

                     اإلداريــــيـــن

         إعـــداد دلــيـــــل   
        إداري لتسهــــيل   
      اإلجراءات اإلدارية  

    فـــــي الكـــليـــــة

       إعـــــداد
          وتنفيــذ  برنامج 

  توجيهي للموظفيـن   
     الجدد  فيما يتعلق

             باإلجراءات
  اإلدارية

إعداد وتنفيذ 
برنامج توجيهي

للقيادات الجديدة     
فيما يتعلق باإلجراءات

اإلداريــــــة

تعزيز
 القدرة اإلدارية

) الهدف الخامس (

مالك الهدف: عمادة كلية الطب / وإدارة كلية الطب

عدد المشاريع: 8 عـدد المــبادرات: 4 الهدف االستراتيجي الخامس



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

      نمـــوذج
   مــتــطـــور

         للـــجـــودة
الداخليـــة  

       وإدارة
    أداء

  األقسام

تحسين 
     تنفيذ 

          الخطة
                      االستراتيجية 

2023                                

العمل على استدامة االعتماد الوطني
 للبرنامج ومتابعة االعترافات الدولية

 ذات القيمة المضافة

                  تـــوحيــــــد  

         ومعايرة ممارســـــات 

الجـــودة عبــر األقســـام 

     األكاديمية

        تعزيز نمذجة   

        ممـــارســـــات

          تقييم  األداء 

              والتكريــــم

     والتقديــر

تحديث الدليل   
        األكاديمي اإلداري 

                ونشره فـــي
الحصول على                         الكلية

 اعتماد آيسو 

تسويق
الخطة االستراتيجية 

والتخطيط
 االستراتيجي

إعداد وتطوير 
 نظام إلكتروني إلدارة 

       مشــاريع الخطـــة  
         االستراتيجـــيــــــة

      تسهيل تسلسل   
     مشاريع الخطة 

   االستراتيجية على 
مستوى األقسام 

             األكاديمية

إعداد وتطوير نماذج 
المبادرات والمشاريع 

واالستفادة منها
 في متابعة اإلنجاز

    تعزيز واقتراح
 أولويات االعتماد 
واالعتراف الدولي 

لدعم المرافق 
      األكاديمية

       تنفيذ ومتابعة 
      خطط العمل لتوصيات 

    الهيئة الوطنية للتقويم
    واالعتماد األكاديمي

         تسلسل
          مؤشرات األداء 

                الرئيسة  للكلية على
              مستـوى اإلدارات 

         )مؤشرات األداء
الحفاظ على       الرئيسة لألقسام(

نظام جودة قوي، 
مع التحسين 

المستمر

) الهدف السادس (

مالك الهدف: وكالية الكلية للتطوير والجودة/ 
ووحدة التطوير والجودة /  ووحدة الخطة االستراتيجية

عدد المشاريع: 11 عـدد المــبادرات: 3 الهدف االستراتيجي السادس



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

      تعزيز 

                        التعاون بيـن 

               التخصصات

            الـبـينـيــة

    في األبحاث

تعـــزيــــــــز

 القــــــيــــمـــــــــة 

                 الـــمجتــمعية

     لألبحــــــاث 

            الصحيـة

      تطـــــويـــــر

       استراتيجية

             البـــــــحــــث

                      وأولويات

                                االبتكار

                   دعم التميز

                                      البحثي في   

                            البكالوريوس

    وبرامج الدراسات 

   العليا الطبية

  تكامل  األصــول

   البحثــــيــــة فـــي

    تحسين       كليـــة الطــب
     التعاون البحثي 
عبر التخصصات 

    المختلفة

   بــــرنـــامـــج
         الـــــــتــمــيـــز  

    الـــبــحــــثـــــي 
للـطــلـــبــة

التفاعل مع المجتمع 
لتقييم االحتياجات 

البحثية الصحية

      تعزيز التفاعل
 مــع القــــطـاع

          الصناعي لتحسين 
             األبـحـــــــــــــــاث   
             الصــحـــيــــــــــة

برنامج التميز البحثي 
ألطباء الدراسات 

العليا الطبية

    تعزيز التعاون

 البحثي دولًيا

مواءمة

    األولويات البحثية

             لكلية الطب

                  مع رؤية ٢٠٣٠

إنتاج بحثي
متميز ذو أثر 

إيجابي على صحة 
المجتمع

) الهدف السابع (

مالك الهدف: وكالية الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي / ومركز األبحاث الطبية

عدد المشاريع: 8 عـدد المــبادرات: 4 الهدف االستراتيجي السابع



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

تطوير خطة شراكة مجتمعية 

على مستوى الكلية واألقسام

إنشاء مشاريع تطوع سنوية للكلية في 
المجاالت الهامة المتعلقة

 باحتياجات المجتمع

                     الشراكة 

             والتفاعل مع 

      مجتمع جامعة

     الملك سعود

خــــدمــــــــة

  االستــــشارة

   الصحيــة

    عبـر اإلنترنــت

                     خــــدمــــــــة

                        االستــــشارة

                       الصحــــــيــــــة

        عبـر االتصال

 الهــاتــفــي

الشــــراكـــــة

  والتفاعل مع مركز 

          الملــك سلمـــان

               لإلغاثة واألعمال 

                    اإلنسانيـــة

الشراكة والتفاعل مع 

إدارة التعليم بالرياض

دعم صحة 
المجتمع خدميًا 

وتوعويًا

) الهدف الثامن (

مالك الهدف: وحدة العالقات المجتمعية والتطوع الصحي

عدد المشاريع: 5 عـدد المــبادرات: 2 الهدف االستراتيجي الثامن



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

                  التعاون
                           مع إدارة الجامعة 

                والمدينة الطبية
          بجامعة الملك

       ســعـــــــود
     لتحسيـــن

  االستدامة
    المـالـــية

      للكلية

إنشاء وحدة تطوير األعمال

تحديد 
وتحسين وتنظيم

             الحقوق المالية
                           لمنسوبـــــي 

                                  الكلية بما
                        يتماشى مع
                                     نــظـــــــام 
الجامعات     
     الجـديــــد

                 تقدير ميزانية 
 الكلية بما يتماشى مع 

النظام المالي الجديد   
                           إعــــداد        للجامعة

                 خطة تعاون مع 

              إدارة الجامعة 

       لتعزيز االستدامة 

      المالية للكلية

تجهيز  اللوائح

 الخاصة  بوحدة

إعداد خطة لزيادة            تطوير األعمال

االستفادة من الموارد 

المالية الحالية للكلية

   استكشاف

 خيارات مستقبلية

          إليرادات الكلية

تحديد وتحسين

 وتنظيم الحقوق المالية

 لمنسوبي الكلية في المدينة

              الطبية بجامعة الملك سعود 

                                        وفي جامعة الملك 

                   سعـــود

    تحديد وتحسين 

        وتنظيم الحقوق 

         المالية لمنسوبي

              الكليـة خـــارج 

             الجــــامـــعـــــة

         إعداد خطة تعاون
         مع إدارة المدينة 
           الطبية بجامعة 

              الملك سعود لتعزيز   
              االستدامة المالية  

         للكلية

االستدامة
المالية

) الهدف التاسع (

مالك الهدف: عمادة كلية الطب

عدد المشاريع: 8 عـدد المــبادرات: 3 الهدف االستراتيجي التاسع



أهداف ومبادرات ومشاريع  الخطة االستراتيجية

 

                             تعــزيـــز 
                   تـــعــــاون

          الكلــيـــة 
                 مــــــــــــع

           المؤسسات 
          المحليــة
           والدولية

         إنشـــــــاء

                   برنــــامـــــج 

    ممـــــيــــــــز 

                             للخريجين

تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية 
لوسم وتعزيز هوية الكلية

متــابــعــــة         

               اتفاقيات التعـــاون 

             ومذكرات التفاهــم

     المبــــرمــة

          دعم استحداث

                   اتفاقيات تعاون 

               ومذكرات تفاهم

                مستقبلية تعزز 

        من مكانة

                      الكلية

تحسين  التصنيف
 الوطني  والدولي

جمع وترتيب نقاط  لكلية  الطب
القوة واإلنجازات 

لمختلف األقسام في 
كلية الطب

    إنشاء متجر
    لتسويق العالمة 

التجارية لكلية
 الطب

       إقــــــامـــة
     برنامج شهري 

       للخريجين

 إنشــاء قـنــوات    
  اتصــال من خالل  
   مجلة للخريجين

      تعزيز المزايا     
  الخاصة بالخريجين  
 بالتعاون مع مركز 

الــخـريجــيـــــن 
        بالجامعـــة

التعاون مع
 مركز الخريجين بالجامعة 

في إنشاء تطبيق هاتف
 ذكي لتسهيل وتعزيز

 االتصال مع الخريجين

بناء تعاون قوي، 
و وسم مميز 
وطنيًا ودوليًا

) الهدف العاشر (

مالك الهدف: لجنة هوية الكلية / ووحدة العالقات الدولية واالتفاقيات / ووحدة الخريجين

عدد المشاريع: 9 عـدد المــبادرات: 3 الهدف االستراتيجي العاشر


