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مقدمة الخطة االستراتيجية



ت عالي ٍة وتطبيق أعلى معايير
تسعى كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس لتحقيق دورا ً تنمويا ً رائدا ً متميزا ً في التعليم الصحي ذو مخرجا ٍ
الجودة  ،ولذا أعدت خطة استراتيجية عشرية  1441-1431هـ ( 2020-2010م) وفق منهجية علمية ومتوافقة مع الخطة االستراتيجية
لجامعة القصيم.
تم االعتماد في إعداد هذه الخطة على الكثير من الوثائق والدراسات واألبحاث المتخصصة في مجال التخطيط االستراتيجي إضافةً إلى العديد من
المقابالت الشخصية وورش العمل واالستبانات لألطراف ذات الصلة 0
تحتوي الخطة على استعراض للوضع الراهن للكلية  ،يليه سرد لنقاط القوة والضعف باإلضافة الىى الفىر

والتهديىدات التىي تواجههىا الكليىة0

وتم بناء الخطة االسىتراتيجية عىن طريىق تحديىد مضىمون الرؤيىة والرسىالة ومنقومىة القىيم والمبىادا األساسىية التىي تحكىم العمىل فىي الكليىة ؛
وتحديد األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات التي ترمي إليها هذه الخطة والمشاريع التي تحقق هذه األهداف .
وتتسم الخطة االستراتيجية للكلية أيضا بالطموح  ،وقد تم إعدادها بطريقة توجّه التفكير االستراتيجي في الكلية وتجذر روح المبادرة فيها
،وتسعى الخطة لرفع سقف الطموحات لدى العاملين في الكلية وتعزيز ثقافة األداء المرتفع والجودة العالية وتلبية متطلباتها 0
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نبذة تعريفية عن الكلية


نشأة الكلية

 -تأسست الكلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

-

البنية التحتية للكلية
-

تقع الكلية على مساحة  83000م 2وتشتمل على المبنى الرئيسي للكليىة

( رحمه هللا ) عام  1406هـ بمسمى كلية العلوم الصحية للبنين بالرس

ومبنىىى السىىنة التحضىىيرية و مسىىجد و مالعىىو وصىىالة رياضىىية و سىىكن

التابعة لوزارة الصحة 0

للطىىالو و سىىكن ألعضىىاء هيئىىة التىىدريس و محطىىة معالجىىة ميىىاه ومحطىىة

بىىدأت الدراسىىة فىىي الكليىىة فىىي العىىام الدراسىىي 1416/1415هىىـ بنقىىام

تنقية لمياه الشرو 0

الىىىدبلوم فىىىي العلىىىوم الصىىىحية فىىىي تخصصىىىات التمىىىريض و الصىىىىيدلة
والعمليات و المختبر و التخدير و االسنان

تجهيزات الكلية
 -1معامل الكلية
التشريح  -علم وضائف األعضاء  -الكيمياء  -االسعافات األولية
ومعمل للتغذية

احصاءات عن الكلية
-1
-2
-3
-4

 -2وحدة البحوث
-3القاعات الدراسية
-4المكتبة

-5

عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية  14عضواً
عدد الموقفين  35موقفا ً
عدد الطالو  94طالبا ً
أقسام الكلية
تغذية عالجية ( مفعل )صحة فم وأسنانتقنية أسنانأشعة تشخيصيةأجهزة طبيةاألبحاث
أبحاث منشوره ( ) 1أبحاث تحت النشر ( ) 2-أبحاث تم مراجعتها ( ) 4
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مدخالت الخطة االستراتيجية للكلية



تم إعداد الخطة بناء على مشاركة أكثر من  150شخصا ً من األطراف ذات الصلة  ،مع تحليل بيانات الكلية والمقارنة المرجعية مع الكليات المناقرة ودراسة بعضا ً من
الوثائق.

ورش عمل  :تم عقد خمس ورش عمل حضرها  110شخصا يشكلون
الشرائح الثالثة بالكلية :

  20عضوا هيئة تدريس  60طالبا 30 -موظفا

مقابالت  :عقد  8مقابالت داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي :
-

سعادة محافظ محافظة الرس
سعادة عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس
سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم
سعادة مدير مستشفى الرس العام
سعادة وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس
سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس
اثنين من رؤساء األقسام بالكلية

استبانات  :تم تحليل  50استبانة
  9أعضاء هيئة تدريس  29طالبا 12 -موظفا

بيانات ثانوية  :تم تحليل بيانات إحصائية عن الكلية من
المصادر اآلتية :
-

-

-

تقارير خاصة بكليات مناظرة من جامعات وطنية وإقليمية
ودولية عن طريق الشبكة العنكبوتية
تقارير عن االعتماد األكاديمي والجودة
تقارير عن الهيكل الديمغرافي والنمو السكاني بمنطقة
القصيم لعام 1432هــ
الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم 1441-1431هــ
الكتاب االحصائي السنوي لوزارة الصحة 1431هـ
مؤشرات التعليم العالي بالمملكة لعام 1432هـ
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منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للكلية



التخطيط لعملية التخطيط االستراتيجي

تم إعداد الخطة االستراتيجية بالكلية بصورةٍ علمي ٍة وفقا لتوجهات إدارة الكلية باستخدام
اإلطار العام إلعداد الخطة االستراتيجية للوحدات الفرعية بالجامعة وباالستفادة من

المقارنة المرجعية

إعداد التحليل البيئي

Benchmarking

SWOT Analysis

الخبرات وتوجيهات فريق الخطة االستراتيجية بجامعة القصيم وذلك وفقا للمنهجية التالية:
 -1المقارنة المرجعية للكلية مع خمس كليات مناظرة بجامعات عريقة (  2كلية وطنية ،كلية
إقليمية  2 ،كلية دولية) وقد تمت االستفادة من المقارنة المرجعية في جوانبها المختلفة في
صياغة الخطة.
 -2التحليل البيئي من خالل جمع البيانات عن طريق :
 -ورش العمل

إعداد صياغات مبدئية للرؤية والرسالة والقيم للكلية
إعداد الصياغات النهائية للرؤية والرسالة والقيم للكلية

 -استبانات

 مقابالت مع قيادات ومسؤلين وأطراف ذات صلة من داخل وخارج الكلية. -3عرض رؤية ورسالة وقيم الكلية المبدئية على األطراف ذات الصلة لتقييمها.

بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات والمشاريع
بشكل مبدئي
بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات والمشاريع
بشكل نهائي

 -4إعداد الصياغة النهائية للرؤية والرسالة والقيم للكلية.
 -5بعد الدراسة والتحليل وتحقيقا لرؤية الكلية تم بلورة  7أهداف استراتيجية و 17
استراتيجية و  101مشروعا للكلية منها  81مشروعا ملزما من قبل إدارة التخطيط

االستراتيجي بالجامعة .
 -6مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد الخطة بصورتها النهائية العتمادها من إدارة

مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد التقرير النهائي

التخطيط االستراتيجي بالجامعة
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االطار العام للخطة االستراتيجية للكلية



الرؤية :الوضع المستقبلي الطموح الذي تتطلع الكلية لتحقيقه خالل عشر سنوات (بحلول
عام )2020 /1441

ماذا نريد تحقيقه ً خالل  10سنوات؟

الرسالة :األغراض الرئيسية التي وجدت الكلية من أجل تحقيقها خالل عشر سنوات

الرؤية
الرسالة
القيم (  7قيم )

األهداف
االستراتيجية

القيم :اإلطار األخالقي المشترك الذي يحكم ويوجه سلوكيات الكلية ومنسوبيها

األهداف االستراتيجية :غايات ونتائج مرجوة ومقاييس لألداء طويل األجل للكلية

(  7أهداف )

االستراتيجيات
كيف نحقق ما نريد ؟

(  17استراتيجية )

االستراتيجيات :اتجاه وكيفية التحرك نحو تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية

مشاريع
(  101مشروع )
مشاريع الجامعة ( ) 81

المشاريع :منقومة متكاملة من األهداف المحددة واألنشطة التفصيلية واإلجراءات
ومؤشرات األداء لتنفيذ استراتيجية معينة

مشاريع الكلية ( ) 20
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معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل الكلية
معطيات وتوجيهات استراتيجية



انعكاساتها على الكلية

أشارت المقابالت الى احجام القطاع الخاص عن التعاون مع الكلية في دعم البحوث لضعف دور الكلية في خدمة المجتمع0



( التحليل االحصائي لفريق الخطة االستراتيجية بالكلية )


 % 80من أعضاء هيئة التدريس أفادوا بضعف البنية التحتية للبحث العلمي وبعدم وجود ارتباط بين الكلية ومؤسسات
القطاع الخاص لتعزيز البحوث  (0التحليل االحصائي لفريق الخطة االستراتيجية بالكلية )
أكثر من  % 60من الطالب والموظفين أفادوا بأن جودة البحوث متوسطة  (0التحليل االحصائي لفريق الخطة االستراتيجية بالكلية )



 % 60من أعضاء هيئة التدريس يرون ان الكلية تتغير نحو االفضل في السنوات القادمة وسوف تحقق مكانة مميزة على
مستوى كليات جامعة القصيم  (0التحليل االحصائي لفريق الخطة االستراتيجية بالكلية )
أكثر من  % 50من الموظفين والطالب أفادوا بأن الكلية ستحقق مكانة مميزة على مستوى جامعة القصيم في السنوات
القادمة  (0التحليل االحصائي لفريق الخطة االستراتيجية بالكلية )



رؤية جامعة القصيم ( جامعة متميزة وطنيا في التعليم ,داعمة للتنمية المستدامة في القصيم ,مسهمة في بناء مجتمع
المعرفة) (.الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم 1441-1431هـ 2020- 2010,م )
معالي مدير جامعة القصيم ( الخطة االستراتيجية الفعّالة هي تلك التي ترسم توجهات ذكية للتغيير والتطوير وتزيد من قدرة الجامعة على







استغالل مواردها والتفاعل األكثر ايجابية مع محيطها الخارجي بما يجعلها قادرة على استغالل الفرص المتاحة والتقليل من آثار التهديدات
المحتملة .كما أن الجامعة ستشهد في المرحلة القادمة تركيزا ً مكثفا ً على التنمية المحلية والعمل على تدعيم التنمية المستدامة في منطقة القصيم
وفق رؤية استراتيجية شمولية في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده يحفظهما هللا تعالى وأخذا باالعتبار أهداف الخطط
التنموية الوطنية وأولوياتها بما يعزز االقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة )



التأكيد على تطوير وحدة البحث
العلمي بالكلية0
زيادة اهمية الشراكة مع
مؤسسات المجتمع وخدمته.



تعزيز اهمية التعليم بالنسبة للكلية
وطموح قوي بتحقيقها التميز
على مستوى الجامعة.



تبنيييي التوجيييه االسيييتراتيجي فيييي
الكلييية برؤييية واوييحة وطموحيية
فيييييييي اطيييييييار خطييييييية الجامعييييييية
االسييييتراتيجية لإلسييييهام بتيييييدعيم
التنمييييية المسييييتدامة فييييي منطقيييية
القصيم.

(صحيفة الجامعة االلكترونية بتاريخ 1431/4/5هـ )
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تابع معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل الكلية
معطيات وتوجيهات استراتيجية




انعكاساتها على الكلية

مطالبة متزايدة من القطاع الخاص والحكومي بتوفير مخرجات لسد احتياجات سوق العمل في المجال الصحي.
صرح وزير الصحة السعودي أنه تم اعتماد تنفيذ  195مرفقا ً صحيا ً في ميزانية الوزارة لعام 1433هـ تشتمل
ّ
على مستشفيات تخصصية ومراكز لطب األسنان ومراكز للسكري وغيرها ( .موقع صحيفة االقتصادية االلكترونية عدد



زيادة الطلب على البرامج التعليمية
الصحية.

 6652بتاريخ  1433/2/3هـ )


تشير الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة (1430هـ 1440 -هـ) أن الوزارة تعتزم زيادة عدد المستشفيات من
 249إلى  308مستشفى وزيادة عدد المراكز الصحية من  2736إلى  3486مركزا ً بنهاية الخطة االستراتيجية.
( الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة 1440-1430هـ)







تشير إحصائية وزارة الصحة لعام 1431هـ بأن عدد الفئات الطبية المساعدة بلغ  732,84شخصا ً نسبة
السعوديين فيهم  %63,2فقط( .الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 1431هـ)
زيادة أعداد الطالبات المقيدات في مؤسسات التعليم العالي مقارنة بالطالب  ,حيث تشير إحصائية التعليم العالي
للعام 1433/1432هـ بأن عدد الطالبات المقيدات بلغ  422,481طالبةً وعدد الطالب المقيدين بلغ 316,757
طالبا ً  ( .مؤشرات التعليم العالي بالمملكة لعام 1432هـ2011-م )
أووحت دراسة للدكتورة /فاطمة بنجر,األستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود عن وجود خلل بين مخرجات
التعليم الصحي النسائي ومتطلبات سوق العمل السعودي من الكوادر النسائية في مجال الفئات الطبية المساعدة
يتسم بنقص شديد في المخرجات وحاجة ماسة للكوادر النسائية في كافة التخصصات الصحية حتى عام 1440هـ.



طلب كبير على الفئات الطبية المساعدة
من خريجي الكلية.



ورورة فتح أقسام نسائية في
تخصصات الكلية لتلبية احتياجات
المجتمع السعودي من القوى العاملة
النسائية في مجال الفئات الطبية
المساعدة.

( رسالة دكتوراه بعنوان تخطيط تعليمي مقترح لتلبية احتياجات المجتمع السعودي من القوى العاملة النسائية في مجال الفئات الطبية المساعدة ).




تشير إحصائية وزارة الصحة لعام 1431هـ بأن نسبة السعوديات في مجال الفئات الطبية المساعدة بالمملكة يقدر
بـ  %9.53فقط من إجمالي هذه الفئات ( .الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 1431هـ ).
تشير نتائج التحليل البيئي للكلية ( )SWOT analysisإلى االحتياج الشديد للكوادر النسائية في مجال الفئات
الطبية المساعدة  ( .تحليل فريق الخطة االستراتيجية بالكلية )
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تابع معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل الكلية
معطيات وتوجيهات استراتيجية







انعكاساتها على الكلية

اهتمام الدولة بالتعليم العالي وزيادة اإلنفاق حيث تم تخصيص أكثر من  168مليار لاير من ميزانية الدولة لعام  2012م
لقطاع التعليم والتدريب مقابل  150مليار لاير لعام  2011م  ( .مؤشرات التعليم العالي 1432هـ 2011 -م )
بلغ عدد السكان في المملكة العربية السعودية عام 1431هـ  27,14مليون نسمة  ,ويتوقع زيادة العدد إلى 33,5
مليون نسمة عام 1440هـ ,بمعدل نمو  ( . %2,6مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 2010م )
توجه الدولة لزيادة عدد الجامعات في السنوات األخيرة حيث كان عددها عام 1425هـ " 15جامعة" وأصبح في عام
1431هـ  32جامعة  ,وتهدف هذه الزيادة الستيعاب الزيادة في أعداد الطالب المؤهلين للقبول بالتعليم الجامعي.



دعم التعليم العالي للجامعات
الناشئة مما يساعد على
استكمال البنية التحتية للكلية.
فتح أقسام جديدة بالكلية
الستيعاب الزيادة في أعداد
الطالب المؤهلين للقبول
بجامعة القصيم.



عناية متزايدة بالجودة في
الكلية والسعي لنيل االعتماد
األكاديمي الوطني وفق
المعايير المعتمدة.



التركيز على األبعاد التعليمية
واستكمال وتطوير البنية التحتية
كمتطلبات رئيسية لتميز الكلية
مستقبال .



( مؤشرات التعليم العالي 1432هـ 2011 -م )


تشير إحصائية التعليم العالي بالسعودية إلى أن أعداد الطالب المقبولين في مؤسسات التعليم العالي عام  1427هـ بلغ
 164,163طالب وطالبة فيما بلغ عددهم عام 1431هـ 227,725طالبا ً وطالبة وفي عام 1433هـ  422,481طالبا ً
وطالبة  ( .مؤشرات التعليم العالي 1432هـ 2011-م )



تأسيس الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في السعودية عام  2004م مع تمتعها باستقاللية من خالل ارتباطها
برئيس مجلس الوزراء ( .كتاب التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقرير موجز  1428هـ )



أهم متطلبات التميز لكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس في العشر سنوات القادمة


من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
 زيادة االنتقائية في قبول الطالب تعديل مناهج الدراسة لتلبية احتياجاتسوق العمل
 الدخول في شراكة مع كليات /معاهددولية رائدة
 التوسع في تبادل أعضاء هيئةالتدريس محليا ً ( من وإلى الكلية)
 االرتفاع بنوعية اداء هيئةالتدريس



( تحليل فريق الخطة االستراتيجية بالكلية )

من وجهة نظر الطالب:
 تحديث مرافق البنية التحتية االرتفاع بنوعية أداء هيئة التدريس توفير دورات تقوية للطالب ذوياألداء دون المتوسط
 استحداث قنوات بديلة لتدريس البرامج( مثل التعليم االلكتروني -أو التعليم
عن بعد)



من وجهة نظر الموظفين:
 زيادة االنتقائية في قبول الطالب االرتقاء بنوعية أداء هيئة التدريس استحداث قنوات بديلة لتدريس البرامج( مثل التعليم االلكتروني -أو التعليم
عن بعد)
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المقارنة المرجعية



تم اختيار خمس كليات  ،من جامعات وطنية واقليمية ودولية  ،للمقارنة المرجعية لوجود أقسام مماثلة ألقسام الكلية وجودة مخرجاتها التعليمية والبحوث المنشورة0
وتعذر اختيار كليات أمريكية أو كندية أو بريطانية لعدم وجود أقسام مماثلة ألقسام الكلية واختالف الدرجات العلمية التي تمنحها في المجال الصحي التطبيقي0

أقسام الكلية
األقسام

الدولة

الجامعة

الكلية

المملكة العربية السعودية

القصيم

العلوم الصحية التطبيقية
بالرس

5

المملكة العربية السعودية

الملك سعود

العلوم الطبية التطبيقية

8

المملكة العربية السعودية

الملك عبد العزيز

العلوم الطبية التطبيقية

5

 : N/Aغير متوفر

-

العدد

مسمي القسم

مفعل

غير مفعل

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم
بكالوريوس ماجستير دكتوراه

التغذية اإلكلينيكية

√

-

√

-

-

صحة الفم واألسنان

-

√

-

-

-

تقنية األسنان

-

√

-

-

-

األشعة التشخيصية

-

√

-

-

-

األجهزة الطبية

-

√

-

-

-

علوم صحة المجتمع – التغذية العالجية

√

-

√

√

N/A

علوم صحة المجتمع – التعليم الصحي

√

-

√

N/A

N/A

صحة األسنان

√

-

√

N/A

N/A

العلوم اإلشعاعية

√

-

√

N/A

N/A

التكنلوجيا الطبية الحيوية

√

-

√

N/A

N/A

البصريات وعلوم الرؤية

√

-

√

√

N/A

علوم التأهيل الطبي

√

-

√

√

N/A

علوم المختبرات اإلكلينيكية

√

-

√

√

N/A

التغذية اإلكلينيكية

√

-

√

N/A

N/A

األشعة التشخيصية

√

-

√

N/A

N/A

تقنية المختبرات الطبية

√

-

√

√

N/A

العالج الطبيعي

√

-

√

N/A

N/A

التمريض

√

-

√

√

N/A

 :ال يوجد
11

تابع المقارنة المرجعية


أقسام الكلية ( تابع )

األقسام

الدولة

الجامعة

الكلية

المملكة األردنية الهاشمية

الهاشمية

العلوم الطبية المساندة

5

ماليزيا

العلوم

مدرسة العلوم الصحية

10

أستراليا

سدني

كلية العلوم الصحية

9

 : N/Aغير متوفر

-

العدد

مفعل

غير مفعل

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم
دكتوراه
بكالوريوس ماجستير

مسمي القسم
التغذية السريرية والحميات
التصوير اإلشعاعي
العالج الطبيعي
العلوم الطبية المخبرية
العالج الوظيفي

√

-

√

√

-

√

√

-

√

N/A
N/A
N/A

√

-

√

√

√

-

√

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

التغذية

√

-

√

√

√

علم التغذية

√

-

√

N/A

N/A

األشعة الطبية

√

-

√

√

√

قسم السمعيات

√

-

√

N/A

N/A

الطب الحيوي

√

-

√

√

√

البيئة والصحة المهنية

√

-

√

N/A

N/A

الطب الشرعي

√

-

√

√

√

التمريض

√

-

√

√

√

عالج النطق

√

-

√

N/A

N/A

الطب الرياضي

√

-

√

N/A

N/A

العلوم الطبية اإلشعاعية

√

-

√

√

√

العلوم السلوكية واالجتماعية الصحية

√

-

√

√

√

الطب الرياضي

√

-

√

√

√

نظم المعلومات الصحية

√

-

√

√

√

العالج المهني

√

-

√

√

√

تقويم البصر

√

-

√

√

√

العالج الطبيعي

√

-

√

√

√

الـتأهيل الطبي

√

-

أمراض الكالم

√

-

√
√

√
√

√
√

 :ال يوجد
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تابع المقارنة المرجعية


أقسام الكلية ( تابع )
عدد االقسام بالكليات المناقرة
جامعة القصيم

5
8

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالعزيز

5

الجامعة الهاشمية

5
10

جامعة العلوم
جامعة سدني

9

 تراوحت األقسام بالكليات المقارنة بين  10 – 5أقسام .عدد األقسام المعتمدة بكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس  5أقسام تم تفعيل قسمالتغذية اإلكلينيكية وسيتم تفعيل باقي األقسام خالل هذه الخطة بمشيئة هللا .
 امكانية زيادة عدد األقسام بالكلية في الخطط المستقبلية . الكليات المناظرة بالجامعات الدولية تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في معظم أقسامها وتقتصر الكلياتالمناظرة بالجامعات اإلقليمية والوطنية على منح درجة الماجستير فقط .
 في إطار الخطة االستراتيجية للكلية سيتم إعداد مشروع لمنح درجة الماجستير في التغذية العالجية . تسعى الكلية لتطوير التعاون والشراكة والتوأمة في مجال برامج الدراسات العليا مع الكليات المناظرة .13

تابع المقارنة المرجعية



عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتوزيعهم على أقسام الكلية
الدولة

الجامعة

الكلية

المملكة العربية السعودية

القصيم

العلوم الصحية التطبيقية
بالرس

المملكة العربية السعودية

الملك سعود

العلوم الطبية التطبيقية

المملكة العربية السعودية

الملك عبد العزيز

العلوم الطبية التطبيقية

المملكة األردنية الهاشمية

الهاشمية

العلوم الطبية المساندة

ماليزيا

العلوم

مدرسة العلوم الصحية

أستراليا

سدني

كلية العلوم الصحية

 : N/Aغير متوفر

-

القسم
التغذية اإلكلينيكية
صحة الفم واألسنان
تقنية األسنان
األشعة التشخيصية
األجهزة الطبية
علوم صحة المجتمع – التغذية العالجية
علوم صحة المجتمع –تعليم صحي
صحة األسنان
العلوم اإلشعاعية
التكنلوجيا الطبية الحيوية
البصريات وعلوم الرؤية
علوم التأهيل الطبي
علوم المختبرات اإلكلينيكية
التغذية اإلكلينيكية
األشعة التشخيصية
تقنية المختبرات الطبية
العالج الطبيعي
التمريض
التغذية السريرية والحميات
التصوير اإلشعاعي
العالج الطبيعي
العلوم الطبية المخبرية
العالج الوظيفي
التغذية
علوم الغذاء
األشعة الطبية
العلوم الطبية اإلشعاعية

أستاذ

1
5
N/A
N/A

1
N/A

2
4
N/A
N/A

2
1
2

الهيئة التدريسية لألقسام
محاضر
مساعد
مشارك

5
3
1
2
4
6
6
4
1
2
2
3
6
4
2

N/A
N/A
N/A

N/A

2

3

N/A

N/A

1

2
1
1
1

N/A

1
5

1
9
3
5
9
4
6
17
10
5
1
17
4
8
3
1
3
8
2
3
3
N/A

4

2
4
2
4
4
2
1
7
3
1
1
2
3
2
N/A

3
1
2
1
N/A
N/A

4
9

المجموع

3
19
13
10
15
11
13
32
21
7
4
23
11
18
7
6
4
15
3
6
4
6
19

عدد الطالو

عضو هيئة
تدريس/عدد الطالو

36
147
57
91
128
114
149
260
247

12/1
7,74/1
3/1
9,1/1
8,53/1
10,36/1
11,46/1
8,13/1
11,76/1

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

190
191
220
355
111
47
94
101

27,14/1
31,83/1
55/1
23,67/1
37/1

N/A

7,83/1
23,5/1
16,83/1
N/A

 :ال يوجد
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تابع المقارنة المرجعية



عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتوزيعهم على أقسام الكلية ( تابع )
عدد أعضاء هيئة التدريس

نسبة عدد الطالو الى أعضاء هيئة التدريس
19

19

35
أجهزة طبية

أشعة

أسنان

تغذية

30
15

25
10

11

20

27/1

7

7

10

12/1

8/1

 عدم وجود هيئة تدريسية وطنية في قسم التغذية اإلكلينيكية مما يؤكد ضرورةاستقطاب كفاءات وطنية مؤهلة .
 متوسط أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكليات المناظرة  23عضوا من مختلفالدرجات العلمية .

9/1

كلية العلوم
الصحية
التطبيقية بالرس

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
الملك سعود

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
الملك عبدالعزيز

كلية العلوم
الطبية المساندة
الهاشمية االردن

مدرسة العلوم
الصحية ماليزيا

كلية العلوم
الصحية سدني

1

9/1

0
كلية العلوم
الصحية
التطبيقية بالرس

الكليات

كلية2العلوم
الطبية التطبيقية
الملك سعود

8/1

3

5

10/1

4

17/1

6

66

32/1

15

3

مدرسة العلوم كلية العلوم
كلية العلوم
كلية العلوم
5
4
الطبية التطبيقية الطبية المساندة الصحية ماليزيا الصحية سدني
الملك عبدالعزيز الهاشمية االردن

-

ارتفاع معدل نسبة عدد الطالب الى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية
التطبيقية بالرس مقارنة بالكليات المناظرة بالجامعات المرجعية المقارنة على الرغم
من عدم اكتمال الطالب في جميع مستويات القسم ( المفعل مستويان من ثمانية ) .

-

الحاجة الى زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس لرفع نسبة المؤشر .

 عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم التغذية اإلكلينيكية بكلية العلوم الصحيةبالرس  3أعضاء مع عدم وجود درجات أستاذ وأستاذ مشارك .
 الحاجة الماسة لزيادة أعضاء هيئة التدريس وبخاصة فئة استاذ و استاذمشارك .

15

تابع المقارنة المرجعية


المعامل المتوفرة بالكلية
الدولة

الجامعة

الكلية

المملكة العربية السعودية

القصيم

العلوم الصحية
التطبيقية بالرس

المملكة العربية السعودية

الملك سعود

العلوم الطبية
التطبيقية

المملكة العربية السعودية

الملك عبد العزيز

العلوم الطبية
التطبيقية

المملكة األردنية
الهاشمية

الهاشمية

العلوم الطبية
المساندة

القسم

المعامل المتوفرة بالقسم

التغذية اإلكلينيكية

الكيمياء الحيوية – عيادة التغذية السريرية

صحة الفم واألسنان
تقنية األسنان
األجهزة الطبية

صحة األسنان

العلوم اإلشعاعية

التكنولوجيا الطبية الحيوية

عيادة التغذية السريرية  -تغذية المجتمع
الكيمياء الحيوية التغذوية – الوراثة التغذوية
التركيبات الكاملة المتحركة  -التركيبات الجزئية المتحركة
الجبس  -الخزف
الجسور الثابتة  -التقنية المتقدمة
تقويم األسنان
الفحوصات اإلشعاعية األساسية  -التصوير الطبقي
الفحوصات اإلشعاعية المتقدمة – الطب النووي
الموجات فوق الصوتية – التشريح اإلشعاعي
الفيزياء الطبية
أجهزة طبية أساسية – أجهزة طبية متقدمة
إلكترونيات أساسية – إلكترونيات متقدمة
إلكترونيات رقمية – التحكم
األجهزة الطبية البصرية – الحاسب اآللي
المهارات الكهربائية – المحاكاة الطبية
الميكانيكا الحيوية

التغذية اإلكلينيكية
األشعة التشخيصية
التغذية السريرية والحميات
التصوير اإلشعاعي

كلية العلوم4
الطبية المساندة
الهاشمية االردن

2

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
3
الملك عبدالعزيز

األشعة التشخيصية
علوم صحة المجتمع – التغذية العالجية

6

الفحوصات اإلشعاعية األساسية  -الموجات فوق الصوتية
األشعة المقطعية – الرنين المغناطيسي
التصوير المرئي
ميكروبيولوجي األغذية – عيادة التغذية السريرية
الفيزياء اإلشعاعي – معالجة اإلشعاع ومعدل التعرض
األشعة المقطعية – التحليل الكمي لإلشعاع
اإلشعاع والجودة – عيادة اإلشعاع

5

كلية العلوم
التطبيقية
الطبية 2
الملك سعود

4

11

7
7

كلية العلوم 1
الصحية
التطبيقية بالرس

2
0

5

10

أشعة

أجهزة طبية

تغذية

أسنان

15

 يالحظ عدم اكتمال المعامل بقسم التغذيةالعالجية مقارنة بالكليات المناظرة في
جامعات المقارنة .
 حاجة الكلية إلكمال تجهيز معامل قسمالتغذية العالجية و إنشاء وتجهيز معامل
األقسام المزمع افتتاحها ضمن الخطة
االستراتيجية .
16

تابع المقارنة المرجعية


نوع وعدد المرافق المتوفرة بالكلية

قاعات
مكتبات

مرافق رياضية

خدمات
تصوير
الطالب

ميادين

صاالت

1

1

2

1

1

1

3

5

4

N/A

3

N/A

N/A

N/A

3

الدولة

الجامعة

الكلية

اجمالي
القاعات

قاعة ذكية*

المملكة العربية السعودية

القصيم

العلوم الصحية التطبيقية بالرس

15

10

1

المملكة العربية السعودية

الملك سعود

العلوم الطبية التطبيقية

61

28

2

4

المملكة العربية السعودية

الملك عبد العزيز

العلوم الطبية التطبيقية

N/A

N/A

2

3

3

المملكة األردنية الهاشمية

الهاشمية

العلوم الطبية المساندة

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

ماليزيا

العلوم

مدرسة العلوم الصحية

N/A

N/A

2

1

4

N/A

مسارح

مطاعم

1

* القاعات الذكية  :قاعات تشتمل على ( سبورة تفاعلية  +انترنت  +جهاز كمبيوتر  +بروجكتور )
 : N/Aغير متوفر
 المرافق المتوفرة بالكلية جيدة مقارنة مع الكليات المناظرة بالجامعات المقارنة ولكن بحاجة الى التطوير واستكمال التجهيزات وذلك لمواكبة الزيادة في أعداد الطالب .17

تابع المقارنة المرجعية


البحث العلمي بالكلية
الدولة

الجامعة

الكلية

مركز بحوث
وحدة بحوث

الكراسي
البحثية

المجموعات
البحثية

عدد البحوث
المنشورة للعام
2011 - 2010

وحدة بحوث

N/A

1

1

5

2
N/A

47
4
23
46
191

المملكة العربية السعودية

القصيم

المملكة العربية السعودية

الملك سعود

العلوم الصحية التطبيقية
بالرس
العلوم الطبية التطبيقية

N/A

المملكة العربية السعودية

الملك عبدالعزيز

العلوم الطبية التطبيقية

N/A

N/A

المملكة األردنية الهاشمية

الهاشمية

العلوم الطبية المساندة

N/A

N/A

N/A

ماليزيا

العلوم

مدرسة العلوم الصحية

أستراليا

سدني

كلية العلوم الصحية

مركز بحوث
مركزين للبحوث
ووحدة بحوث

N/A

8

N/A

5

 : N/Aغير متوفر

كلية العلوم
الصحية
سدني

191

مدرسة العلوم
الصحية
ماليزيا

46

كلية العلوم الطبية
المساندة الهاشمية
االردن
كلية العلوم
الطبية التطبيقية
الملك عبدالعزيز

23

4

كلية العلوم
الطبية التطبيقية
الملك عبدالعزيز

 انخفاض عدد األبحاث المنشورة مقارنة مع الكليات المناظرة بالجامعات المقارنة يعزى لحداثة إنشاء وحدة البحوثبالكلية والتي تحتاج إلى مزيد من التجهيزات والتطوير لتحويلها إلى مركز بحثي .

كلية العلوم
الصحية
التطبيقية بالرس

47
1

 انخفاض عدد المجموعات البحثية لقلة عدد أعضاء هيئة التدريس وحداثة الكلية . -عدم وجود كراسي بحثية.

مصادر المقارنة المرجعية
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/AppliedMedicalSciences/default.aspx
http://fams.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=142&Lng=AR
http://www.hu.edu.jo/fac/Default.aspx?facid=63000000
http://www.ppsk.usm.my/ppsk/webenglish.nsf/facility
http://sydney.edu.au/health-sciences/
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أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف وأبرز الفر

والتهديدات *

نقاط القوة Strengths















برامج حديثة تلبي احتياج سوق العمل
اشتراط السنة التحضيرية للقبول بالكلية
وجود مرافق بالكلية يمكن االستفادة منها في خدمة المجتمع
وجود تخصصات بالكلية يمكنها تقديم برامج تخدم المجتمع
وجود وحدة بحث علمي فيها مجموعات بحثية
الشفافية في تقييم األداء الوظيفي للموظفين
إلمام معظم الموظفين بتقنية الحاسب واستخدامه لتقليل األعمال الكتابية
وجود عالقة قوية بين بعض منسوبي الكلية والقطاعات الحكومية واألهلية األخرى
توفر المساحات ا
الالزمة إلقامة المشاريع المستقبلية للكلية
وجود بنية تحتية جيدة للتخصصات القائمة بالكلية
توجه الكلية نحو الجودة و االعتماد األكاديمي
توفر فرص افتتاح برامج دراسات عليا في تخصصات الكلية لسد حاجة سوق العمل
إمكانية االستفادة من العيادات المتوقع إنشائها في الكلية لخدمة المجتمع
توفر وظائف ألعضاء هيئة التدريس بالكلية( كلية ناشئة )

الفر







نقاط الضعف Weakness













عدم اكتمال الهيئة التدريسية بالكلية
قلة المراجع والدوريات العلمية المتخصصة في مكتبة الكلية مع عدم وجود بنية
تحتية للمكتبة االلكترونية
ضعف اإلرشاد األكاديمي
ضعف مشاركة الكلية في خدمة المجتمع والبحوث المجتمعية
قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبحوث
ضعف الدور اإلعالمي للكلية
عدم وجود شراكة أو تعاون بين الكلية والقطاعات والمؤسسات الحكومية
والخاصة
عدم اكتمال البنية التحتية للكلية ومرافقها
البعد الجغرافي للكلية عن مقر الجامعة الرئيسي
ندرة الكوادر المميزة في بعض تخصصات الكلية
عدم توفر تجهيزات حديثة لوحدة البحث العلمي
انخفاض مستوى أداء مقاولي الصيانة

التهديدات Threats

Opportunities

توجه الجامعة لفتح أقسام للبنات مناظرة ألقسام الكلية
توجه وزارة التعليم العالي لفتح برامج تجسير للطالب الحاصلين على دبلومات
صحية في بعض تخصصات الكلية
توجه األهالي نحو تشجيع أبنائهم للدراسة في المجاالت الصحية
منطقة القصيم منطقة خصبة للبحوث في المجاالت الصحية
وجود كليات مناظرة بجامعات سعودية عريقة يمكن االستفادة منها
توجه الجامعة لدعم المشاريع الجديدة وفق الخطط االستراتيجية

SWOT Analysis










عدم جاذبية محافظة الرس لبعض فئات أعضاء هيئة التدريس واستبقائهم
اتجاه طالب السنة التحضيرية المميزين لالبتعاث الخارجي والدراسة في كليات
الطب وطب األسنان والصيدلة
عدم وجود دورات بالجامعة في المجاالت اإلدارية
وجود مركزية بالجامعة في التعامالت اإلدارية والمالية
عدم جاذبية الرواتب والمزايا بالجامعة ألعضاء هيئة التدريس غير سعوديين
إحجام مؤسسات المجتمع عن الشراكة مع الكلية
منافسة الجهات الخارجية في استقطاب أعضاء هيئة التدريس المميزين
انخفاض دعم الجامعة للمشاريع في الكليات خارج المقر الرئيسي
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رؤية الكلية

سهمة في خدمة المجتمع المحلي
كلية متميزة وطنيا ً في التعليم الصحي التطبيقي ُم ِ

20

رسالة الكلية



تقديم تعليم جامعي صحي تطبيقي متميز ،وإنتاج بحوث تطبيقية تخدم المجتمع المحلي ؛ بإيجاد بيئة محفزة
للتعليم والبحوث ،والتوقيف األمثل للموارد والتقنية والشراكة
بيان توضيحي للرسالة :


التعليم الصحي الجامعي الذي تقدمة كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس يجو أن يكون تعليما ً صحيا ً متطورا ً وحاصالً على
االعتماد االكاديمي الوطني والدولي من حيث البرامج التعليمية والخطط والمناهج وطرق التدريس والتقويم بحيث يمكن الكلية من
تأهيل كفاءات متميزة لسد حاجة سوق العمل والمجتمع .



الكلية يجو أن تقدم خدمات مجتمعية وأبحاثا ً صحية متميزة وفقا ً الحتياجات منطقة القصيم وبما يسهم في حل المشاكل الصحية
وتطوير التعليم الصحي .



لتحقيق رسالتها تسعى الكلية لبناء مناخ أكاديمي جيد مع توفير كافة مقوماته ومتطلباته :
 تطوير البرامج التعليمية والخطط والمناهج وطرق التدريس والتقويم . تطوير الموارد البشرية واستقطاو الكفاءات المؤهلة واستبقائها وحثها على األداء المرتفع . تطوير الشراكات االستراتيجية مع كليات صحية على المستوى الوطني والدولي بما يعود بالمنافع االيجابية لجميع األطراف . -تفعيل أحدث االساليو اإلدارية والتقنية بما يحسن من األداء اإلداري في الكلية .

21

قيم الكلية



في ضوء االلتزام بالقيم اإلسالمية ،تؤمن كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس باآلتي:

-

الـعـدالة :نسعى لتحقيق مقومات العدالة وتساوي الفرص واإلنصاف في التعامل مع الجميع 0
األمـانـة :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم باآلداب واألخالقيات المهنية 0
الشفافية :نلتزم باإلفصاح في المعامالت واإلجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة 0
الـجـودة :نطبق أعلى معايير الجودة في كافة األعمال بما يميز مخرجاتنا وخدماتنا 0
اإلبــداع :تهيئ الكلية المناخ التنظيمي المحفز على التفكير اإلبداعي والسلوك االبتكاري 0
العمل الجماعي :ترسخ الكلية ثقافة العمل الجماعي تفكيرا وسلوكا 0
الحرية العلمية :تشجع الكلية بالتوافق مع الجامعة الممارسات العلمية االستكشافية واالنفتاح
والتفاعل مع اآلخرين 0
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تقييم الرؤية والرسالة والقيم لكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس
معايير تقييم الرؤية

-

هوية مميزة للكلية
طموح الرؤية
واقعية الرؤية
تعمق النظرة طويلة األجل
محفزة لتحقيق الرسالة
تنمي روح التحدي
تتسم الرؤية بالترابط
سهلة الفهم
مالئمة لثقافة المجتمع
تتسم الرؤية بأنها ملهمة

معايير تقييم الرسالة

***
***
***
***
***
***
***
***
***
**

-

التناغم مع الرؤية
تعزيز الهوية للكلية
تحدد غايات الكلية
تعين على تحديد أهداف الكلية
قابلة للتحول
موجهة للتحول إلى خطط
موجهة لتلبية احتياجات السوق
تحقق التكامل بين أنشطة الكلية
تثير الحماس لدى العاملين
طموح الرسالة
سهلة الفهم
تحدد كيفية تحقيق األهداف

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
**

قيم الكلية
-

العدالة
األمانة
الجودة
اإلبداع
العمل الجماعي
الحرية العلمية
الشفافية

***
***
***
***
***
***
**

اجمالي عدد المشاركين في عملية التقييم  110شخصا ً ما بين عضو هيئة تدريس وطالو وموقف
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الهدف  : 1رفع جودة التعليم في جميع التخصصات وتحقيق التميز في بعضها والحصول على االعتماد األكاديمي الوطني

استراتيجية

1-1

تطوير البرامج والخطط والمناهج الدراسية وفقا الحتياجات سوق العمل
ومؤسسات المجتمع ومتطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي

المشاريع

 1-1-1دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل والمجتمع
 2-1-1المقارنة المرجعية على مستوى الكليات واألقسام في مجال البرامج والخطط والمناهج
 3-1-1توصيف وتحديد متطلبات تطوير البرامج والخطط والمناهج
 4-1-1الجودة واالعتماد األكاديمي البرامجي وطنيا لكافة التخصصات
 5-1-1تطوير برامج التدريب التعاوني والتطبيق العملي
 6-1-1التعاون والشراكة والتوأمة في مجال البرامج والخطط والمناهج
 7-1-1دراسة وإعادة هيكلة تخصصات للطالبات في ووء احتياجات سوق العمل والمجتمع
 8-1-1تطوير البرامج التعليمية في كليات المجتمع
 9-1-1تجسير العالقة المتبادلة بين كليات المجتمع وباقي كليات الجامعة
 10-1-1توصيف وتطوير مخرجات التعلم في البرامج التعليمية
 11-1-1وضع واعتماد الخطط الدراسية ألقسام الكلية

استراتيجية

المشاريع

استراتيجية

2-1

1-2-1
2-2-1
3-2-1
4-2-1
5-2-1
6-2-1
7-2-1
3-1

تطوير أساليو التدريس والتقويم ودعم مصادر التعلم والبيئة التعليمية

تطوير وتنويع مصادر التعلم
تطوير ودعم التعلم الذاتي
تقويم أساليب التدريس
تقويم أساليب التقويم
دراسة واستكمال متطلبات البيئة التعليمية
التعلم االلكتروني
تطوير جاذبية المكتبات للطالب والطالبات
تخفيض أعداد الطالو في مرحلة البكالوريوس في التخصصات التي يقل الطلو على
مخرجاتها والتوسع في برامج الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة

المشاريع

1-3-1
2-3-1
3-3-1
4-3-1

دراسة وتقييم جدوى التخصصات في الجامعة
تطوير برامج مرحلة البكالوريوس
تحديد االحتياجات المجتمعية من أبحاث الدراسات العليا
تطوير برامج مرحلة الدراسات العليا

5-3-1

فتح برنامج ماجستير للتغذية العالجية

+

* برامج حديثة تلبي احتياج سوق
العمل.
* اشتراط السنة التحضيرية للقبول
بالكلية.
* توجه الكلية نحو تحقيق االعتماد
األكاديمي.
* توافر بعض متطلبات البنية التعليمية
* توفر فرص افتتاح برامج دراسات
عليا في تخصصات الكلية
لسد حاجة سوق العمل.

* البعد الجغرافي للكلية عن
المقر الرئيسي للجامعة.
* عدم اكتمال الهيئة التدريسية
بالكلية.
* قلة المراجع والدوريات العلمية
المتخصصة في مكتبة الكلية مع
عدم وجود بنية تحتية للمكتبة
االلكترونية.
* عدم مشاركة أعضاء هيئة
التدريس في الدورات التي تنظمها
الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية.

* توفر فرص فتح أقسام للبنات
* نمو الطلب على التخصصات
الصحية.
* توفر فرص برامج تجسير لبعض
تخصصات الكلية
* زيادة االهتمام بضمان الجودة.

* عدم وجود بعض عوامل الجذب
بالمحافظة ألعضاء هيئة
التدريس.



احتياج سوق العمل لكوادر نسائية في تخصصات الكلية وذلك طبقا
لتوجهات األطراف ذات الصلة.



 %70من الطالب اختاروا الدراسة بالكلية ألجل الحصول على تعليم
عالي وتوقع وظيفة براتب عالي بعد التخرج



 %60من أعضاء هيئة التدريس أفادوا بقلة المراجع بالكلية  ,وأكثر من
 %50من الطالب أفادوا بعدم روائهم عن المكتبة.



سن مستواهم في مهارات اللغة االنجليزية
 %75من الطالب يرون تح ّ
بعد السنة التحضيرية وتباين مستواهم في باقي المهارات



 %80من أعضاء هيئة التدريس افادوا بعدم حضورهم في دورات
تدريبية في العام الجامعي  1432/1431هـ



اووحت نتائج المقارنة المرجعية الحاجة لفتح برامج دراسات عليا في
بعض تخصصات الكلية .
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هدف  : 2رفع الجدارة والقدرة التنافسية للطالب


استراتيجية

1-2

المشاريع

1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2

استراتيجية

2-2

المشاريع

1-2-2
2-2-2
3-2-2
4-2-2
5-2-2

استراتيجية

3-2

المشاريع

1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2
7-3-2

التميز في عمليات االستيعاو والقبول والتسجيل
توصيف وتطوير معايير اختيار الطالب
تطوير إجراءات القبول والتسجيل وأنظمتها
تخطيط الطاقة االستيعابية
تجسير العالقة بين الجامعة والتعليم العام

+

*

قبول وتسجيل الطالب يتم
الكترونيا.

*

*

حرص أعضاء هيئة التدريس
على تحسين األداء األكاديمي
وتحفيز الطالب المميزين.

* وجود صعوبات عند
االلتحاق بالكلية.

*

يتم توزيع الطالب على
تخصصات الكلية بناء على
الرغبة والمعدالت التراكمية.

*

الرضا الطالبي عن الكلية.

عدم وجود حوافز ماليه
للطالب المبدعين.

* ضعف اإلرشاد األكاديمي.

التميز في االداء الطالبي والعمليات التفاعلية في البيئة التعليمية
تحسين األداء األكاديمي للطالب
دراسة وتقويم التسرب األكاديمي
تعزيز الوالء والرضا الطالبي
تحفيز الطالب المميزين المبدعين
تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب

* توجه األهالي نحو تشجيع
أبنائهم للدراسة في
المجاالت الصحية.

*

اتجاه الطالب المميزين
لإلبتعاث الخارجي
والدراسة في كليات الطب
وطب األسنان والصيدلة.

*

ضعف الدعم اإلداري
للقبول والتسجيل.

التميز في الخدمات الطالبية


تطوير الخدمات األكاديمية للطالب ( القبول والتسجيل)
العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة
تطوير األنشطة الالمنهجية
تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية واليات تمثيل الطالب
تطوير الخدمات اإلرشادية للطالب
إدارة عالقات أولياء األمور
معرض الوظائف والمنتجات الطالبية ( يوم المهنة )

 %13فقط من الطالب راوون بالدعم اإلداري للتسجيل وإجراءات
القبول



افاد كافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بضرورة منح حوافز مالية للطالب
المبدعين على اساس ادائهم االكاديمي



 %40من أعضاء هيئة التدريس أفادوا بضرورة منح حوافز للطالب على
اساس فعاليتهم باألنشطة الالمنهجية



 %51من الطالب أفادوا بعدم وجود مرشد طالبي لهم



 %62من الطالب واجهوا صعوبات عند االلتحاق بالكلية



 %62من الطالب أفادوا بأن هيئة التدريس تلهمهم وتحفزهم



 %56من الطالب راوون عن الكلية بشكل عام



أفادت المقارنة المرجعية بضرورة زيادة أعضاء هيئة التدريس بأقسام
الكلية لتحسين األداء األكاديمي للطالب

مشاريع الجامعة

مشاريع الكلية
25

هدف  : 3تحسين فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية متطلبات التنمية


استراتيجية

1-3

تطوير األداء البحثي التطبيقي للجامعة

المشاريع

 1-1-3تحديد احتياجات المجتمع من البحوث التطبيقية
 2-1-3تحفيز أنشطة البحوث التطبيقية
 3-1-3تطوير المراكز البحثية في الجامعة
 4-1-3تطوير وتنويع المجالت البحثية المحكمة للجامعة
 5-1-3تطوير أداء األقسام والكليات في المؤتمرات والندوات
 6-1-3تطوير أنشطة النشر والترجمة
 7-1-3تطوير النشر في الدوريات العلمية المتميزة
 8-1-3تفعيل استخدام الهيئة التدريسية والطالب للمصادر االلكترونية للمعرفة
 9-1-3تسويق منتجات البحث العلمي
 10-1-3استقطاب واستبقاء الكفاءات البحثية المتميزة
 11-1-3وضع آلية متكاملة الختيار األبحاث المدعومة وتمويلها ومتابعة تنفيذها
 12-1-3تطوير الكفاءات البحثية للطالب
 13-1-3تطوير خدمات الدعم البحثي لمنسوبي الجامعة

استراتيجية

2-3

المشاريع

1-2-3
2-2-3
3-2-3
4-2-3

تطوير الخدمات المجتمعية وتنويعها
تطوير الخدمات االستشارية
تطوير الخدمات التدريبية
تعزيز إسهامات منسوبات الجامعة في أنشطة خدمة المجتمع
تحديد متطلبات وأولويات التنمية المستدامة بالقصيم

+

*

وجود مرافق بالكلية يمكن
االستفادة منها في خدمة
المجتمع.

* وجود تخصصات بالكلية
تخدم المجتمع.

*
* وجود مجموعات بحثية.
* إمكانية االستفادة من

وجود وحدة بحث علمي.

* عدم وجود خطة واضحة
للبحوث العلمية.
* ضعف مشاركة الكلية في
خدمة المجتمع.
* ضعف مشاركة أعضاء هيئة
التدريس بالبحوث.
* ضعف الدور اإلعالمي للكلية.

العيادات المتوقع إنشائها
لتدريب الطالب في خدمة
المجتمع.
* افتقار المنطقة لبحوث في
المجاالت الصحية.

* وجود نقص في أعضاء
هيئة التدريس.

* إمكانية فتح برامج
دراسات عليا.

* وحدة البحوث بحاجة إلى
تجهيزات حديثه.



 %75من الموظفين يرون وعف البحث العلمي بالكلية



 %60من أعضاء هيئة التدريس يرون بأن أبحاث الكلية ال تتسم بجودة
عالية



 %80من أعضاء هيئة التدريس يرون وعف البنية التحتية للبحث العلمي



غالبية المقابالت الشخصية تبين وعف مشاركة الكلية بخدمة المجتمع



 %100من أعضاء هيئة التدريس يرون وعف عالقة الكلية مع وسائل
اإلعالم

استراتيجية

4- 3

بناء عالقات تعاون وشراكة متنوعة في مجال األبحاث التطبيقية مع مؤسسات المجتمع

والتدريبية بالكلية

المشاريع

 1-4-3تمثيل أطراف من المجتمع في مجالس الجامعة
 2-4-3تحفيز منسوبي الجامعة للمساهمة في أنشطة خدمة المجتمع

مشاريع الجامعة



 %60من أعضاء هيئة التدريس يرون وعف الخدمات االستشارية



ورورة اكمال تجهيزات وحدة البحوث بالكلية وتطويرها الى مركز بحثي
وزيادة عدد األبحاث المنشورة لتواكب الكليات المناظرة في مجال البحث
العلمي

مشاريع الكلية
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هدف  : 4رفع األداء اإلداري والتقني و المعلوماتي المؤسسي



استراتيجية

1-4

المشاريع

1-1-4
2-1-4
3-1-4
4-1-4
5-1-4

استراتيجية

2-4

المشاريع

1-2-4
2-2-4
3-2-4
4-2-4
5-2-4
6-2-4
7-2-4

تطوير األداء اإلداري المؤسسي

االعتماد األكاديمي المؤسسي
تمكين القيادات النسائية بالجامعة
تطوير األداء اإلداري ألقسام الطالبات وتفعيل االتصاالت مع وحدات الجامعة
وضع معايير متكاملة للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الخارج
تقويم األداء الوظيفي والتحفيز

+

* الشفافية في تقييم األداء
الوظيفي.
* إلمام معظم الموظفين بتقنية
الحاسب واستخدمه لتقليل
األعمال المكتبية.

* توجه الجامعة للحصول
على االعتماد األكاديمي
والمؤسسي.

تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والمعلوماتية لدعم األداء المؤسسي
تطوير موقع االنترنت للجامعة ووحداتها
تحسين ترتيب الجامعة في تصنيف ويبوماتركس االسباني
توسيع انتشار فرص استخدام االنترنت لمنسوبي الجامعة أينما كانوا
تطوير اإلدارة االلكترونية
تطوير نظام المشاركة التفاعلية بين منسوبي الجامعة
تطوير مراكز الصيانة بالجامعة ووحداتها
تطوير نظم معلومات مكتبات الجامعة

* ضعف اتصال أعضاء هيئة
التدريس مع إدارات الجامعة.

* عدم وجود دورات في
الجامعة في المجاالت اإلدارية.
* البعد الجغرافي للكلية عن
الجامعة.
* المركزية بالجامعة في
التعامالت اإلدارية.
* عدم جاذبية الرواتب والمزايا
بالجامعة ألعضاء هيئة
التدريس غير سعوديين.
* عدم كفاية شبكة االنترنت
لخدمة منسوبي الكلية وكثرة
انقطاعها.



 %66من الموظفين أفادوا بأنهم يحصلون على معلومات منتظمة من
اإلدارة حول أدائهم الوظيفي ويطلعون على تقاريرهم الوظيفية



 %75من الموظفين أفادوا انه بإمكانهم مناقشة أدائهم الوظيفي مع
مدرائهم



 %80من أعضاء هيئة التدريس غير راوون عن الرواتب والمزايا
المقدمة من الجامعة



 %100من أعضاء هيئة التدريس يرون وعف مستوى االتصال بينهم
مع إدارة الجامعة



 %75من الموظفين أفادوا باستخدامهم ألساليب التقنية المتقدمة لتقليل
األعمال المكتبية



خلصت المقارنة المرجعية الى حاجة الكلية الستكمال وتطوير البنية
التحتية لتقنية المعلومات
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هدف  : 5تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية


استراتيجية

1-5

المشاريع

1-1-5
2-1-5
3-1-5
4-1-5

تنويع التعاون والشراكة مع المؤسسات التعليمية المميزة محليا ووطنيا ودوليا

+

* وجود عالقة قوية بين بعض
منسوبي الكلية والقطاعات
األخرى.

المقارنة المرجعية لتحديد مجاالت وأولويات التعاون والشراكة في المجاالت التعليمية
وضع معايير واليات التعاون والتوأمة في البرامج التعليمية
التعاون والتوأمة في البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس
اتفاقيات التبادل العلمي للطالب وأعضاء هيئة التدريس
* وجود كليات مناظرة
بجامعات سعودية عريقة
يمكن االستفادة منها.

استراتيجية

2-5

المشاريع

1-2-5
2-2-5
3-2-5
4-2-5

* عدم وجود شراكة أو تعاون
بين الكلية والقطاع الخاص
* عدم وجود برامج للتدريب
التعاوني.

* إحجام مؤسسات المجتمع
عن الشراكة مع الكلية.

تنويع التعاون والشراكة مع منقمات األعمال ومؤسسات المجتمع المحلي والوطني
والدولي
الشراكة والتعاون مع قطاع الصناعة واألعمال
تأسيس حاضنة للمشروعات الصغيرة في الجامعة
اتفاقيات شراكة وتعاون لتفعيل التدريب التعاوني
خطة االستثمار



 %80من أعضاء هيئة التدريس يرون عدم وجود ارتباط بين الكلية

ومؤسسات القطاع الخاص


أووحت المقابالت إحجام القطاع الخاص عن التعاون مع الكلية في دعم
البحوث لضعف دور الكلية في خدمة المجتمع



اظهرت المقارنة المرجعية أهمية تطوير التعاون والشراكة مع كليات
مناظرة في المجاالت والبرامج التعليمية
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هدف  : 6استكمال البنية التحتية وتطويرها والمحافظة عليها


استراتيجية 1-6

تطوير واستكمال البنية التحتية للكلية

المشاريع

 1-1-6إنشاء وتجهيز مقر لصحة الفم واألسنان والتركيبات
 2-1-6استكمال وتجهيز معامل التغذية العالجية
 3-1-6إنشاء مبنى لكلية العلوم الصحية التطبيقية للبنات
 4-1-6إنشاء وتجهيز مبنى لقسمي األشعة التشخيصية واألجهزة الطبية
 5-1-6تطوير محطة تنقية المياه واستبدال محطة معالجة الصرف الصحي
 6-1-6تجهيز سكن الطالب
 7-1-6تجهيز سكن أعضاء هيئة التدريس
 8-1-6إنشاء نادي منسوبي الكلية
 9-1-6تطوير المرافق الرياوية والثقافية بالكلية
 10-1-6تحسين وتجميل مرافق الكلية
 11-1-6تطوير واستكمال تجهيز مركز البحوث
 12-1-6استبدال التكييف من نظام شيلرات إلى النظام المركزي
 13-1-6ربط الكلية بالكهرباء األروي بدال من الربط الهوائي
للكلية
البنية التحتية وصيانتها
مستودعاتعلى
 14-1-6إنشاء المحافقة

استراتيجية 2-6

المشاريع

1-2-6
2-2-6
3-2-6
4-2-6

تقويم وتطوير عمليات صيانة المرافق
تقويم وتطوير عمليات صيانة التجهيزات
تقويم وتطوير عمليات النظافة
صيانة األجهزة الطبية

+

* توفر المساحات الالزمة
إلقامة المشاريع المستقبلية
للكلية.
* وجود بنية تحتية جيده
للتخصصات القائمة حاليا بالكلية
* توجه الجامعة لدعم
المشاريع الجديدة وفق
الخطط االستراتيجية.



* كلية صحية ناشئه بحاجة
إلى استكمال البنية التحتية
والمرافق للتخصصات الجديدة.
* عدم وجود مشروع صيانة
لألجهزة الطبية بالكلية.
* المركزية اإلدارية والمالية
للجامعة.
* انخفاض مستوى أداء
مقاولي الصيانة.
* ضعف دعم الجامعة حاليا
للمشاريع الخارج مقر الجامعة.

أفاد  %79من الطالب بعدم رواهم عن مستوى تجهيزات الكلية ( من حيث
السكن وصاالت الطعام والصاالت الرياوية والمعامل الدراسية)



 %48من الطالب راوون عن مباني الكلية الحالية



فقط  %40من الطالب أفادوا برواهم عن تجهيزات المعامل



أفادت المقابالت الشخصية مع المسئولين من داخل الكلية بضرورة استكمال
التجهيزات بالكلية



 %100من المقابالت أفادت بضرورة فتح شعب للبنات في تخصصات الكلية



 %80من أعضاء هيئة التدريس يرون وعف البنية التحتية للبحث العلمي



 %80من أعضاء هيئة التدريس يرون الحاجة إلى نادي بالكلية



يقيم أعضاء هيئة التدريس مستوى تجهيزات الكلية من المعدات التقنية ( أجهزة
العرض ولوحات الكتابة االلكتروني ) من متوسط إلى منخفض



 %60من أعضاء هيئة التدريس يرون أن الجامعة ال تؤ ّمن الموارد الالزمة
للمشاريع الواعدة بالكلية



تقارير قسم الصيانة و اإلدارة المالية بالكلية تفيد باالتي :
-

انتهاء العمر االفتراوي ألثاث اإلسكان

-

صرف مبالغ مالية طائلة لصيانة نظام التكييف بالكلية

-

كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن الكلية

-

كثرة الطلبات من األقسام لصيانة األجهزة الطبية

-

انخفاض مستوى أداء مقاولي الصيانة
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هدف  : 7رفع معدالت كفاءة ورضا واستبقاء الموارد البشرية


استراتيجية

1-7

تطوير عمليات الجذو واالستقطاو واالختيار والتعيين للموارد البشرية

المشاريع

 1-1-7تطوير نظام استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية ( الطاقم السعودي)
 2-1-7تطوير نظام االستقطاب والتعاقد والتوظيف للطاقم التدريسي غير السعودي
 3-1-7استقطاب أساتذة زائرين مميزين

استراتيجية

2-7

+

* توفر وظائف ألعضاء
هيئة التدريس في تخصصات
الكلية ( كلية ناشئة ) .

* توفر فرص االبتعاث لكوادر
سعودية في تخصصات الكلية.

* عدم اكتمال الهيئة
التدريسية.

* منافسة الكليات المماثلة
في استقطاب أعضاء هيئة
التدريس المميزين.
* ضعف المكافآت والبدالت
والحوافز ألعضاء هيئة
التدريس المتعاقدين.

تطوير عمليات التأهيل والتدريو واالبتعاث

المشاريع

 1-2-7خطة طويلة األجل لالبتعاث
 2-2-7اإلشراف المشترك لبرامج الدراسات العليا خاصة للطاقم النسائي



أعضاء هيئة التدريس يرون أن أقوى الجهات المنافسة في استقطاب

الكفاءات هي الجامعات المحلية الحكومية ( )5/3الجامعات الدولية ()5/2
والجامعات العربية ()5/1


 %80من استبانات أعضاء هيئة التدريس وبعض ورش العمل بينت
عدم الروا عن الرواتب والمزايا المقدمة من الجامعة مثل الرعاية
الصحية لهم وألسرهم



أفادت المقارنة المرجعية بضرورة اكمال الهيئة التدريسية بأقسام الكلية
لتتناسب مع تزايد عدد الطالب

30

مشاريع الجامعة
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