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صفحة  4

األهداف 
االستراتيجية 

والمبادرات ــــــــــــ



صفحة  5

أواًل: ضمان فعالية عمليات التدريس والتعّلم و اإلدارة 	 

ثانيًا: التميز في تقديم الخدمات التعليمية	 

ثالثًا: إنشاء بنية تحتية حديثة للكلية	 

رابعًا: التميز في البحث العلمي	 

خامسًا: التميز في الخدمة المجتمعية	 

سادسًا: تنمية اإليرادات الذاتية للكلية	 



صفحة  6

تطوير نظام آلي لإلدارة.. 	

	 ..ISO 9001-2015 العمل على إجراءات الحصول على شهادة

	 ..)EEC-HES( الحصول على االعتماد من هيئة تقويم التعليم - قطاع التعليم العالي

تشغيل جميع اإلدارات والتخصصات ضمن متطلبات كل من وزارة التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. 	

إنشاء نظام فّعال لتقييم أداء الموظفين اإلداريين.. 	

إنشاء نظام لتطوير مهارات الموظفين اإلداريين.. 	

	 ..)ERMS( ضمان وجود نظام آلي فّعال إلدارة سجالت الطالب

مراجعة األنظمة واللوائح الداخلية لتصبح أكثر مرونة وتماشيًا مع التغيرات الوطنية والعالمية.. 	

موائمة جميع السياسات واإلجراءات لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 0	0	.. 	

أواًل: 
ضمان فعالية عمليات التدريس والتعّلم و اإلدارة 



صفحة  7

تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وفقًا للمعايير العالمية من خالل:. 	

جذب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس ممن هم على مستوى عاٍل من التأهيل.	 

 إنشاء نظام لتنمية المهارات.	 

توسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات.	 

 تأسيس جائزة للتميز في مجال التدريس.	 

 تطوير نظام لتقييم األداء األكاديمي.	 

استحداث برامج أكاديمية جديدة أو تحديث البرامج الحالية وفقًا الحتياجات المجتمع وبما يتماشى مع المعايير الدولية.. 	

	 ..)NQF( تعزيز أساليب التدريس والتقييم وذلك وفقًا لإلطار نظام التأهيل الوطني

تطوير مصادر التعّلم والبيئة التعليمية اإللكترونية والشاملة.. 	

تطوير شروط القبول ليتم قبول طالب ذوي مستوى تنافسي وذلك في سبيل تأهيل خريجين مؤهلين تأهياًل عاليًا.. 	

ثانيًا:
التميز في تقديم الخدمات التعليمية



صفحة  8

توسيع مباني الكلية وتحسين مستوى صيانتها. . 	

الحفاظ على نظام إداري يدعم األنشطة النظرية واإلكلينيكية بشكل مستمر ومنتظم.. 	

إنشاء نظام إلكتروني متكامل حديث يشمل األنشطة اإلدارية واألكاديمية والتقنية.. 	

ثالثًا: 
 إنشاء بنية تحتية حديثة للكلية



صفحة  9

 تطوير وتعزيز إمكانات البحث العلمي وذلك من خالل:. 	

 جذب الباحثين ذوي الجدارة األكاديمية.	 

 إنشاء نظام لتطوير المهارات البحثية.	 

 توسيع التعاون الدولي ، واألنشطة العلمية وتبادل الخبرات.	 

 تأسيس جائزة للتميز البحثي.	 

 تطوير نظام لتقييم البحوث.	 

تخصيص ميزانية مالئمة للبحوث.. 	

تطوير قواعد أخالقيات البحث العلمي.. 	

إنشاء مجلة علمية محكمة تحت مظلة الكلية.. 	

استحداث برامج دراسات عليا تتناسب مع ما يستجد من قضايا وطنية ودولية.. 	

تقديم برامج لتشجيع وإشراك الباحثين المبتدئين.. 	

تطوير مختبرات األبحاث واألجهزة ذات األولوية.. 	

رابعًا: 
التميز في البحث العلمي



صفحة  10

تطوير نظام لمسح احتياجات المجتمع وتحليلها وتلبيتها.. 	

عقد شراكات مع مؤسسات محلية ووطنية ودولية.. 	

تشجيع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين على المشاركة في األنشطة المجتمعية.. 	

إنشاء نظام لتقييم جودة الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية للمجتمع.. 	

خامسًا: 
التميز في الخدمة المجتمعية



صفحة  11

إنشاء مركز للتميز لبرامج التدريب واالستشارات.. 	

إنشاء عيادات ربحية تابعة للكلية.. 	

إنشاء برامج ودورات تدريبية كمصادر إيرادات للكلية.. 	

التعاون مع مؤسسات دولية ُمعترف بها مثل الهيئة الوطنية للتمريض في الواليات المتحدة األمريكية العتماد الكلية كمركز معتمد الختبار . 	

الـ NCLEX )اختبار ترخيص المجلس الوطني للتراخيص(.

سادسًا:
تنمية اإليرادات الذاتية للكلية



صفحة  12

مؤشرات 
تحقق األهداف 

االستراتيجية ــــــــــــ



صفحة  13

مؤشرات األداء الرئيسيةالهدف

ضمان فعالية عمليات التدريس والتعّلم و اإلدارة
 قياس معدل رضى للمستفيدين بالكلية تجاه جودة العمليات واإلدارة )استبانة(.	 
 الحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي.	 
 	.)ISO 9001-2015( الحصول على شهادة األيزو

 التميز في تقديم الخدمات التعليمية
 قياس معدل رضى الطالب تجاه تجربتهم التعليمية )استبانة(.	 
 نسبة البرامج األكاديمية المعتمدة اعتماد أكاديمي.	 
 الحصول على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 

إنشاء بنية تحتية حديثة للكلية
 قياس معدل رضى أعضاء هيئة التدريس تجاه جودة البنية التحتية )استبانة(.	 
قياس معدل رضى الموظفين اإلداريين تجاه جودة البنية التحتية )استبانة(.	 
قياس معدل رضى الطالب تجاه جودة البنية التحتية )استبانة(.	 

التميز في البحث العلمي
قياس معدل رضى الباحثين تجاه كفاءة المختبرات واألجهزة  )استبانة(.	 
عدد المقاالت المنشورة بمجالت علمية محكمة والمقتبسة سنويًا لعضو هيئة التدريس.	 
عدد المقاالت المنشورة والمستخلصة من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.	 

التميز في الخدمة المجتمعية
قياس معدل رضى شركاء الكلية تجاه المنافع المتبادلة  )استبانة(.	 
نسبة الطالب المشاركين بأنشطة مجتمعية.	 
نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين بأنشطة مجتمعية.	 
نسبة الموظفين اإلداريين المشاركين بأنشطة مجتمعية.	 

تنمية اإليرادات الذاتية للكلية

موافقة مجلس الكلية على إنشاء مركز التميز للتدريب واالستشارات.	 
إصدار كتّيب أنظمة وإجراءات لمركز التميز للتدريب واالستشارات.	 
عدد المتدربين خالل السنة الواحدة.	 
قياس معدل رضى المتدربين )استبانة(.	 
نسبة الدخل السنوي من مركز التميز للتدريب واالستشارات إلى الميزانية اإلجمالية للكلية.	 
موافقة مجلس الكلية على إنشاء عيادات ربحية تابعة للكلية.	 
إصدار كتّيب أنظمة وإجراءات للعيادات الربحية التابعة للكلية.	 
عدد العيادات الربحية التابعة للكلية.	 







صفحة  16

المملكة العربية السعودية
الظهران - ص.ب. 946  رمز بريدي 31932 

هاتف: 0138440000  فاكس: 0138405577
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