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مباادرة   47مشااااااارو   و 34اهادا، فرييا   و 18اهادا،  و 8فاالخطاة لاد هاا  

رئيسااااااايااة  و تماااشااااااا   اال هااد، مع ا هاادا،   مؤشااااااارا  47و أداء 

االساااااااتراتيجياة بهاد، من اهادا، الجاامعاة  و تفر   ال هاد،  ل  اهادا، 

فريية ومشااااار ع ومبادرا  ومؤشاااارا  أداء قابلة للقيا   و تساااام  طار 

ولكل  تيعاب التغييرا  المحتملة  العمل االساتراتيجي للكلية بالمرونة السا

مبادرة من مبادرا  والمشاااار ع جدوم يمني   ما سااايتم رصاااد مؤشااارا   

ا داء لقيااا  االهاادا،  ولجناا  متااابعاا  لتاال ااد من ساااااااير العماال وتجميع 

 المعلوما  الاليمة لرفع التقار ر   

 وتتمثل ا هدا، االستراتيجية فيما  لي:

 حية التميز في تعليم المهن الص 1الهدف 

 تعز ز ثقافة البحث العلمي واالبتكار  2الهدف 

 تعز ز المسؤولية االجتمايية والشرا ا  المجتمعية  3الهدف 

 تعز ز نمو مجتمع الكلية  4الهدف 

 الحفاظ يل  بيئة يمل حيو ة  5الهدف 

 تعز ز النظام اإلداري للكلية  6الهدف 

 تطو ر الموارد المالية للكلية  7الهدف 

   تعز ز خدما  االتصاال  وتكنولوجيا المعلوما   - 8الهدف        

 

سااايتم مراقبة تنفيذ الخطة االساااتراتيجية في الكلية من قبل و ال  الكلية 

للدراساااا  والتطو ر وخدم  المجتمع  والتي ساااتعمل ين  ثك مع و الء 

الكلية ورؤساااااء ا قسااااام وبعي المختصااااين الذي ساااايقدم برفع تقار ر  

  ميد سنو ة  ل  الع

 

 

تلسست  لية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل  لحدث  لية بجامع  اإلمام  

يااام   برامج درجااة 2016يبااد الرحمن بن فيصااااااااال   تقااد م    وباادأ  في 

البكالور و  في ثالث تخصااااصااااا : الريا ة التنفسااااية  وتقني  التخد ر  

وتقني  يلم ا يصااااب  برنامج تقني  يلم ا يصااااب  رائد وفر د من نوي   

  2٩4ا وم في الشااااااارق ا وسااااااام ونادر بالعاالم  فقاد خرجت الكلياة  ون  

طالب   تطمح الكلية  ل  االنتقام من مرحلة التلسااايل  ل  ه ااابة التميز 

 التي ستحقق  من خالم الخطة االستراتيجية للخمل السنوا  المقبلة  

بدأ  الكلية بالتح اااير لخطتها االساااتراتيجية ا ول  في العام الدراساااي  

(  يندما شاااااكلت ساااااعادة العميدة لجنة الخطة االساااااتراتيجي 2021-2022)

باالكلياة  والتي خ اااااااعات اوال لورشاااااااة يمال تعر فياة من مكتاك التخطيم 

االساااااااتراتيجي باالجاامعاة  ثم بادأ  اللجناة بتحاد اد الرؤ اة والرساااااااالاة وقيم 

وائمتهاا  الكلياة بعاد اجراء المقاارناا  المرجعياة محلياا ودولياا  والتال ياد من م

امعة  ثم يملت اللجنة بمنهجي  التخطيم االسااااتراتيجي الموصااااي  الجمع 

بها بالجامعة في وضااااااع أساااااال الخطة االسااااااتراتيجية للكلية  بدأ   في 

اساااااااتطال  ثم أخااذ مرئيااا  و  (SWOT Analysisالربااايي )  البيئيالتحلياال  

و جراء جلسااااا  مجمويا  التر يز بمشااااار ة الطالب  أصااااحاب المصاااالحة 

بم واالخاااذ  العمااال والخر جيين  أربااااب  من  النظر  وجهاااا   رئياااا  مختلج 

 والمجتمع وغيرهم  

الخطاة االساااااااتراتيجياة للكلياة توفر  طاارا ياام لتحاد اد االحتيااجاا  والفر  

وا ولو ا  المؤساااساااية الرئيساااية التي تلخذ بعين االيتبار رؤ ة المملكة  

  ( وبرنامج بناء القدرا2025-2021وبرامجها: برنامج التحوم الوطني )  2030

)آفاق(    2020( والخطة االسااتراتيجية للتعليم العالي 2021-2020البشاار ة )

مع التر يز يل  الجودة والتميز   ما تمت مواءمت  مع الخطة االساتراتيجية  

 (  2025-2018لجامع  االمام يبد الرحمن بن فيصل )

(  ل  تمكين الكلية من الوصاااوم  2026-2022تهد، الخطة االساااتراتيجية ) 

تميز في تعليم المهن الصااحية والبحث واالبتكار  وتعز ز الشاارا ا   ل  ال

المجتمعية  وديم تطو ر الكلية المسااتقبلي ومواردها البشاار ة والمالية  

مباادرة   47مشااااااارو   و 34اهادا، فرييا   و 18اهادا،  و 8فاالخطاة لاد هاا  

رئيسااااااايااة  و تماااشااااااا   اال هااد، مع ا هاادا،   مؤشااااااارا  47و أداء 

من اهادا، الجاامعاة  و تفر   ال هاد،  ل  اهادا،   االساااااااتراتيجياة بهاد،

فريية ومشااااار ع ومبادرا  ومؤشاااارا  أداء قابلة للقيا   و تساااام  طار 

ولكل  العمل االساتراتيجي للكلية بالمرونة الساتيعاب التغييرا  المحتملة  
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 قائمة المحتويات 

 

 

  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________المقدمة

 13___________________________________________________________________________________________________________________قائمة األشكال

 41___________________________________________________________________________________________________________________قائمة المالحق

 16____________________________________________________________________كلمة رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

 81_________________________________________________________________كلمة عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 

 20___________________________________________________________للدراسات والتطوير وخدمة المجتمعكلمة وكيلة الكلية 

 22________________________________________________________________________________________________________________________شكر وتقدير

 24________________________________________________________________________________________________________الرؤية والرسالة والقيم

 

 26________________________________________________________________________________________________________________________________الفصل األول

 26______________________________________________________________________________________________________نبذة عن الكلية وهيكلتها

 34______________________________________________________________________________________________________________________أقسام الكلية

 83___________________________________________________________________________________________قسم تقنية التخد ر

 44__________________________________________________________________________________قسم تقنية يلم ا يصاب

 50______________________________________________________________________________________قسم الريا ة التنفسية

 55_______________________________________________________________________________________________________________________أعضاء الكلية

 56______________________________________________________________________________________________________الهيكل التنظيمي للكلية
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 قائمة المحتويات 

 

  

 58____________________________________________________________________________________الثاني: عملية التخطيط االستراتيجيالفصل 

 59____________________________________________________________________________________________________االستراتيجيةتطوير الخطة 

 64________________________________________________________________________________________________________التحليل البيئي الرباعي

 65_________________________________________________________________________________________________الخطة االستراتيجيةأولويات 

 66________________________________________________________________________________________________________االهداف االستراتيجية

 67__________________________________________________________________________األهداف االستراتيجية للجامعة المواءمة مع

 68_______________________________________________________________________________________________________________________خطة التنفيذ

 71__________________________________________________________________________________________________االستراتيجي األولالهدف 

 75_________________________________________________________________________________________________الثانيالهدف االستراتيجي 

 79__________________________________________________________________________________________________الثالثيجي الهدف االسترات

 83___________________________________________________________________________________________________الرابعالهدف االستراتيجي 

 87_______________________________________________________________________________________________لخامسا الهدف االستراتيجي 

 91______________________________________________________________________________________________السادسالهدف االستراتيجي 

 95_________________________________________________________________________________________________السابعالهدف االستراتيجي 

 99_________________________________________________________________________________________________الثامنالهدف االستراتيجي 

 

 103________________________________________________________________________________________________________________________لملخصاتجداول ا

 107______________________________________________________________________________________________________________________________________المالحق

 122_________________________________________________________________________________________________قائمة المساهمين االستراتيجيين

 124_______________________________________________________________________________________________________________________________________المراجع
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 الترتيب رقم الصفحة  المسمى 

عدد خريجات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل )العام 

 م( 2022- 2021م إلى 2020- 2019الجامعي: 
 1الشكل  27

كلية العلوم الطبية  نمو أعضاء هيئة التدريس في 

م إلى 2017-2016بالجبيل )العام الجامعي:  التطبيقية

 م( 2021-2022

 2الشكل  28

األدلة اإلرشادية الصادرة من كلية العلوم الطبية  

 التطبيقية بالجبيل
 3الشكل  28

توزيع الطالبات وطالبات االمتياز في مراكز التدريب 

 السريري في جميع أنحاء المملكة
 4الشكل  29

 5الشكل  29 عدد األبحاث المنشورة

صور للطالبات المتطوعات من كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية بالجبيل في أنشطة مختلفة
 6الشكل  31

 7الشكل  32 باألرقام  19-حملة التطعيم ضد كوفيد 

فوز الكلية في فئتين خالل حفل توزيع جوائز سنابل 

اإلمام عبد الرحمن بن الحصاد الذي تنظمه جامعة 

 فيصل

 8الشكل  33

عملية التخطيط االستراتيجي لكلية العلوم الطبية 

 التطبيقية في الجبيل
 ٩الشكل  63

 األشكالقائمة 
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 الترتيب رقم الصفحة  المسمى 

 أ 107 القرار اإلداري إلنشاء وحدة تعليم المهن الصحية

مواءمة سمات خريج تقنية التخدير مع سمات خريجي 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 ب 110

سمات خريج تقنية علم األعصاب مع سمات مواءمة 

 خريجي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 ج 111

مواءمة سمات خريج الرعاية التنفسية مع سمات خريجي 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
 د 112

 ها 113 القرار اإلداري إلنشاء فريق عمل الخطة اإلستراتيجية

ل الخطة تحليل استبانة أصحاب المصلحة حو

 االستراتيجية لكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل 
 و 114

 ي 117 للطالب والخريجين  النقاش المركزةنتائج مجموعة 

 المالحق قائمة 
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الرحمن بن فيصلكلمة رئيس جامعة اإلمام عبد   

التي  حتاجها القطا  الصحي و فتقر  ليها  ليل فقم يل  

بل أ  ا يل  الصعيد ن اإلقليمي  الصعيد الوطني

والدولي  وتلتي هذه الخطة امتدادا للخطة االستراتيجية 

والتي تهد،  ل   لجامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصل

تحقيق أيل  المعا ير في تعليم المهن الصحية والبحث 

واالبتكار وخدمة المجتمع وبناء الشرا ا  في مجام العلوم 

 ايا  الصحية ذا  الصلة الطبية التطبيقية والقط

 ل الشكر لفر ق العمل بالكلية  وصادق الدياء أن  كلل 

المول  أيمالنا بالتوفيق والسداد لكل ما في  رفعة ونه ة 

 هذا الوطن المعطاء 

 

  ستاذ الدكتورألامعالي 

 الربيش محمد بن عبدالله

 فيصل بن رئيل جامعة اإلمام يبد الرحمن

 

 مهمةوصل التعليم الجامعي في المملكة  ل  مرحلة 

 لعك فيها دوًرا محورً ا في نمو المملكة العربية 

السعود ة ونه تها المتسارية  وقد أدر ت جامعة اإلمام 

يبد الرحمن بن فيصل حجم دورها ضمن منظومة التعليم 

آخذة في االيتبار أهمية االرتقاء والتقدم في التصنيفا  

 -بف ل من الل -لتي حققت فيها الجامعة الجامعية وا

تقدًما ملحوًظا في السنوا  ا خيرة يل  الصعيد ن 

العالمي والمحلي  تدفعها في ذلك رؤ تها الطامحة  ل  

 التميز والر ادة في العد د من مجاال  التخصص  

لقد شهد العامان المنصرمان تحوال  بيًرا بسبك جائحة 

  مختلج ا وج   وقد  ان  ورونا وما خلفت  من آثار يل

هذا الوباء بمثابة تذ ير بلن التخطيم االستراتيجي و دارة 

المخاطر هي  حدى ا دوا  ا ساسية التي  جك أن 

نعتمدها لمواجهة أي أيمة أو االستعداد لها  ولذا  ان 

التل يد بالجامعة يل  ايتماد التخطيم االستراتيجي  ر يزة 

لتعليمية وتقا  يل   ثرها وأسا  تبن  يليها المسيرة ا

المخرجا  من أجل ضمان الجودة والكفاءة  ومن أجل 

 التخطيم الستمرار ة النمو والتطو ر  

أحدث  لياتنا وضع ويل  سبيل الفخر  فاليوم نشهد 

تلسيسا " لية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل"  وم 

 خطة استراتيجية جاهزة للبدء والتنفيذ  حيث تلسست هذه

الكلية بقايدة صلبة وطموح قوي  ستهدفان تحقيق 

 ضافة نويية  ل  الكليا  الصحية في جامعة اإلمام يبد 

الرحمن بن فيصل من خالم تبني التخصصا  والبرامج 
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 د. عبير بنت محمد السبيعي 

 بالجبيل يميدة  لية العلوم الطبية التطبيقية 

 

 

 

 نات التأسيس إلى مستقبل من التميز  ب  من إرساء ل   |

 القادرا  تنمياة وبرناامج( م2025-2021) الوطني التحوم  برناامج 

  ولو اتها مهمة معلوما   مصاااااااادر( م2025-2021) البشااااااار ة

 جيل  يداد من  لي  تصبو ما تحقق حت  االستراتيجية  وأهدافها

  متاي النويية التخصاااااصاااااا  في الصاااااحيين المهنيين من جد د

ية العلمية بالكفاءة  وُ لبي المساااااااتقبل  بمهارا  ُمعد والمهن

 .الصحي القطا  في الوطني االحتياج

 الكلية في ويمالئي يميالتي ين بالنيابة الفرصاااااة  انتهز أن أود

 إلدارة والتقد ر الشااااااكر بوافر  تقدم نفسااااااي ين وبا صااااااالة

 الربيش اللااا  يباااد  د أ الرئيل معاااالي في متمثلاااة الجاااامعاااة

 االساااااتراتيجي التخطيم وممارساااااة ثقافة تدييم يل  لحرصاااااها

 بالشاااكر أتقدم  ما  المختلفة وقطاياتها المؤساااساااة نطاق يل 

 ما يل  الجامعة في االساااااتراتيجي التخطيم مكتك في للزمالء

 في االساااااااتراتيجية الخطة بإيداد الُمكلج الكلية فر ق ب  حظي

 التي الروح أحّيي أن أود  ما  ِقبلهم من وتوجي  ديم من الكلية

 وأن المهمة هذه يل  يمل  خالم القائم الكلية فر ق بها تحل 

 .لجهودهم وتقد ري امتناني ويظيم بهم بفخري لهم أتوج 

مدنا أن القد ر العلي نساااااااالم  والهمة العزم وبذا  بتوفيق  ُ 

 وتحااد ااا  صاااااااعوبااا  تخطي يل  فيهااا بف ااااااالاا  أياااننااا التي

  .واتقان بنجاح ا ول  االستراتيجية خطتنا ُنحقق حت  التلسيل

 أشر، يل  والسالم والصالة واآلخرة ا ول  في لل  الحمد و

 المرسلين

 

 المرسلين سيد على والصالة والسالم الرحيم الرحمن الله بسم

 وصحبه وسلموعلى آله  محمد سيدنا النبيين خاتمو

 الطبية العلوم  لية وطالبا  منساااااااوبي ين بالنيابة  سااااااارني

يل التطبيقية ية ا ول  االساااااااتراتيجية الخطة تقد م بالجب  للكل

 .م2026-2022 لأليوام

 في الكلية تلساايل حقبة ومتطلبا  تحد ا  من ياصاارناه ما  ن

 الذي العام في ا  اد مية برامجها وانطالق م2016 يام صااااايج

 التعليم في الكلية في  تتميز لمسااااااتقبل واسااااااتشاااااارافنا تاله 

 ضااااااارورة يلينا ُتحتم المجتمعية  والمساااااااؤولية العلمي والبحث

 برسالة مدفويةً  للمستقبل  المعامل واضحة طر ق خارطة رسم

ديمااةً  الكليااة  الطبيااة العلوم تخصاااااااص  ون ونظراً   بقيمهااا ومااُ

 ذلك فإن الكلية جوهر هو التطور والمتساااااار  المتنو  التطبيقية

 اسااااتكشااااا، المختلفة  االحتياجا  تقصااااي ضاااارورة يلينا ُ حتم

 مجتمعاً  ذلك  ن  المحتملة المخاطر ضد والحما ة المتاحة الفر 

 الااتااخااطااياام خااالم ماان  ال -الاامااولاا  تااوفاايااق بااعااااد-  ااتااحااقااق ال

 .الُمحكم االستراتيجي

 التخطيم بكون فيصااااااااال بن الرحمن يبااد اإلمااام جااامعااة تتميز

 في  تتبن  التي المؤسااسااية ثقافتها من جزء ُ عد االسااتراتيجي

 المختلفااة ويمااادتاااهااا  لياااتهااا جميع يل  وتؤ ااد محاادداً  منهاااجاااً 

 خطتها بإيداد قيامها يند الكلية اتبعت فقد ويلي   اتباي  ضرورة

 التخطيم وآلية منهاج م2026-2022 لأليوام ا ول  اإلستراتيجية

 .ذلك في والُمتبعة المعتمدة االستراتيجي

 موائمتها يل  االسااااتراتيجية أهدافها  يداد يند الكلية حرصاااات 

  ما  (م2025-2018) االستراتيجية الجامعة بخطة الخاصة تلك مع

  برنامج منها المنبثقة والبرامج 2030 المملكة رؤ ة يل  ارتكز 

 البشااااار ة القدرا  تنمية وبرنامج( م2025-2021) الوطني التحوم

الجبيلكلمة  عميدة كلية العلوم الطبية التطبيقية ب  
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 لية  االن مام  ل  القوى العاملة التي تقودها قيم

وجامعة اإلمام يبد  العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل

الرحمن بن فيصل وسما  الخر جين  ومهمتهم  ورؤ تهم 

 وأهدافهم  

أود أن أيرب ين خالص امتناني لكل من يمل لسايا  

العمل الطو لة دون  لل في هذه المهمة وفي العد د من 

المهام في مكتك و الة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة 

 المجتمع في الكلية  

 

 

 حماد سامر بنت سمى. د

 الجبيل في التطبيقية الطبية العلوم  لية ةو يل

 المجتمع وخدمة والتطو ر للدراسا 

 

توفر الخطة االستراتيجية للمنظمة تصورا لخارطة الطر ق 

التي تتماش  مع ا نشطة الوظيفية لإلدارة لتحقيق 

ا هدا، المستهدفة  وتسايد الخطة يل  توجي  القادة 

والمناقشا  بشلن اتخاذ القرارا  الاليمة في تحد د 

الموارد ومتطلبا  الميزانية لتحقيق ا هدا، المحددة  

 .وبالتالي ي ادة  فاءة العمليا 

تتمثل  حدى مهام مكتك و الة الكلية للدراسا  والتطو ر 

وخدمة المجتمع في الكلية في  نشاء الخطة االستراتيجية 

وتوجي  من العميد وبالتشاور مع مكتك رؤ ة للكلية بديم 

 6الجامعة  وقد استغرقت يملية التخطيم والتنفيذ حوالي 

أشهر  تنبع نتيجة هذا العمل من ا فراد المتحمسين الذ ن 

 عملون معنا في هذه المهمة  نحن متحمسون للقيام 

وأي اء هيئة  بهذه الرحلة جنبا  ل  جنك مع طالبنا

  والموظفين التدر ل

و الة الكلية للدراسا   الهد، ا ساسي في مكتك

والتطو ر وخدمة المجتمع في الكلية هو ديم مهمة العميد 

في خلق بيئة محفزة لطالبنا وخر جينا وأي اء هيئة 

التدر ل لد نا لاليدهار وتمكين الخر جين ا  فاء من 

 لية  االن مام  ل  القوى العاملة التي تقودها قيم

كلمة وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع   
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 شكر وتقدير  

 

للدراسا    الكلية  و الة  العلوم  نحن في مكتك  المجتمع في  لية  والتطو ر وخدمة 

الجبيل في  التطبيقية  للعميدة   الطبية  امتناننا  يميق  ين  نعرب  أن    المؤسسة نود 

  .صاحبة الرؤ ة الثاقبة سعادة الد تورة يبير بنت محمد السبيعيو الدايمة    للكلية

الموقر  وا ي اء  لد نا   االستراتيجي  التخطيم  للجنة  الجز ل  بالشكر  في  نتقدم  ن 

مجلل  ليتنا يل  مالحظاتهم القيمة  شكرا لعمادة الجودة وااليتماد ا  اد مي مع  

  .الكو تي وسعادة الد تورة يال رمزي أحمد  الد تور خالص الشكر لسعادة 

اللطيج  مستشار   ا ستاذ الد تور محمود يبد   نحن ممتنون جدا لديم وتوجي  سعادة 

للتطو ر   الجامعة  رئيل  المجتمعية  نائك  يبد  و  والشرا ة  محمد  المهند   سعادة 

     الجامعةمكتك  دارة الخطة االستراتيجية في  المشر، يل الرحيم  

مها يبد السالم  المشر، العام    الد تورة  ا ستاذة  لسعادة  نتوج   ما  طيك لنا ان  

طك   في في  لية  الكلية  في  المجتمع  وخدمة  والتطو ر  للدراسا   الكلية  و الة 

 ان يل  مشورتها وتوجيهها أثناء  يداد الخطة اإلستراتيجية   ا سن

الدايمة في و  وأخيرا   اللجنة  ا بطام في  جنودنا  آخرا   للدراسا    ليل  الكلية  و الة 

العروض   ومقدمي  المحاضر ن  لجميع  الكلية  شكرا  المجتمع في  وخدمة  والتطو ر 

 الذ ن سايدوا  فر ق واحد في  نشاء هذه الوثيقة   

 لية العلوم الطبية التطبيقية     نود أن نعرب ين تقد رنا لروح يملنا؛ طالبنا في وأخيرا

إللهام يملنا ولحماسهم ومشار تهم اإل جابية ومساهمتهم في العملية   في الجبيل 

 .برمتها
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 والقيم  الرؤية والرسالة

 

  

 

رؤ تنا ورسالتنا وقيمنا هي أسا  خطتنا االستراتيجية المنبثقة ين تطلعاتنا  نحن نكافح من أجل تحقيق  

رؤ تنا ورسالتنا  نها تمثل فرصا مستقبلية تحدد رغبتنا في الوصوم  ل  التميز  وهي نتيجة للتوافق  

الجامعا  المماثلة في  مع مصفوفة الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصل وقيا   

   QSتصنيج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 بالمسؤولية حسا  اإل •

 المسؤولية االجتمايية  •

 التعاون  •

 الشفافية  •

 

 المسؤولية  •

 التعاون  •

 االبتكار  •

 التعاطج  •

 

ا التميز ا محليًّ  الصحي التعليم في ودوليًّ

 والمسؤولية العلمي والبحث المهني

 .االجتمايية

 الرؤية

 مهنيين بتخر ج الصحية الريا ة جودة تعز ز 

 والتعليم للتطو ر جاهد ن  سعون صحيين

 المتميز التعليم خالم من المستمر

 .المجتمع وخدمة العلمي بالبحث وااللتزام

 الرسالة

 التميز•

 االبتكار•

 نو الت•

 التعاطج•

 

 القيم

 المسؤولية   •

 المسؤولية االجتمايية  •

 التعاون  •

 الشفافية  •

 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   25

 

 

 

  

 201٩سبتمبر  23    تاسع والثمانينال في اليوم الوطني السعودي لكل برنامج بزراية نخلة تكر م الكلية للدفعة الطالبية ا ول     |

 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   26

 

  

 

 الفصل األول

 

 نبذة ين الكلية وهيكلتها 
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 نبذة عن الكلية 

 

بن فيصل بناء يل  قرار    ن يبد الرحمتلسست  لية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في جامعة اإلمام  

 لوم    انطالقتها  2016شهد صيج يام  و  هجري 142٩-7-1تار خ    143٩-5-1مجلل التعليم العالي رقم  

الهيئة  و    لية للعلوم الطبية التطبيقية في محافظة الجبيل بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة

الهيئة الملكية    توفير الخدما  الدايمة لتشغيلها من قبلو    من توفير مقر للكلية  الملكية للجبيل و نبع

 للجبيل و نبع   

هي  يلمية:  أقسام  سبعة  هيكلتها  في  الكلية  الريا ة    ت م  ا يصاب   يلم  تقنية  التخد ر   تقنية 

الكلية   الطبية  تقدم  المختبرا   تقنية  الصحية   المعلوما   العالجية   دارة وتقنية  التغذ ة  التنفسية  

ا ثالثة برامج أ اد مية منبثقة من أقسام تقنية التخد ر  تقنية يلم ا يصاب والريا ة التنفسية     حاليًّ

تم قبوم أوم دفعة من الطالبا  في المسار الصحي من السنة التح ير ة في جامعة اإلمام يبد   

فيصل بن  الجامعي   الرحمن  العام  لدرجة    2017-2016في  برامج  ثالثة  ين  اإليالن  مع  تزامًنا  م 

في  يليها  للتسجيل  متاحة  يلم   البكالور و   تقنية  التخد ر   تقنية  وهي  الذي  لي   الجامعي    العام 

التنفسية والريا ة  ا ول     .ا يصاب   الدفعة  طالبا   يدد  يدد    113بلغ  في  مطرد  نمو  مع  طالبة  

 (  1)شكل  خر جة  2٩4وبإجمالي  السنوا  الطالبا  يل  مدى  

 

 

 

 

 

 

بناء   يل   الجامعة   ولوائح  قوايد  مع  وتماشًيا  التلسيل   منذ  الكلية  أكاديميحرصت    متين   أساس 

تجربةو بتقد م  تام  الجودة    التزام  يالية  وتعلم  في   تعليم  واإلنصا،  الموضويية  ضمان    طرق   مع 

لك  الحر  يل  تقد م خدما  اإلرشاد واإلشرا، ا  اد مي  وقد انعكل ذو  أساليك تقييم الطالبا  و

إصدار  أ ً ا في  تترجم  و  (  2شكل  يل  النمو المطرد في يدد أي اء هيئة التدر ل يل  مر السنوا  ) 

واألكاديمية اإلدارية  للممارسات  إرشادية  في    أدلة  لتوحيد خاصة  الممارسا    الكلية  جودة    وضمان 

( م2022- 2021 إلى م2020-2019: الجامعي العام) بالجبيل التطبيقية الطبية العلوم كلية خريجات عدد. 1 شكل  
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وتوفير مرجع  ي اء هيئة التدر ل المن مين حد ًثا  ت منت اإلصدارا  خمل أدلة  رشاد ة معتمدة  

شكل  من مجلل الكلية و تم تحد ثها باستمرار  أربعة منها من  نتاج و الة الكلية للشؤون ا  اد مية ) 

(  باإلضافة  ل  ذلك  ول مان جودة تعليم التخصصا  الصحية )التعليم الطبي(  حرصت  دارة الكلية  3

المراقبة وا  التدر ل والتدر ك من خالم  لهذا  يل  الحفاظ يل  معا ير  المستمر ن  وتحقيًقا  لتطو ر 

تحقيق  و  تواصل أداء غرضها   والتي   201٩في يام    وحدة التعليم للتخصصات الصحية الهد،  تم  نشاء  

   ملحق أ(أهدافها حت  اآلن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بالجبيل  التطبيقية  الطبية العلوم كلية من  الصادرة اإلرشادية األدلة .3 شكل

 

- 2021 إلى م2017- 2016 الجامعي: )العام بالجبيل  التطبيقية الطبية العلوم كلية في  التدريس  هيئة أعضاء نمو .2 شكل

 م( 2022

 

 نبذة عن الكلية 
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أساسي من جميع    االمتياي  شكل جزء سواء يل  صعيد المقررا  السر ر ة أو مرحلة    التدريب السريري

الرغم من محدود ة مواقع التدر ك السر ري في محافظة الجبيل   البرامج ا  اد مية في الكلية  ويل 

 يلومتًرا من المستشفيا  ومواقع التدر ك الرئيسية في المنطقة    120الكلية  بعد حوالي   و ون مقر

لشرقية  نجحت و الة شؤون التدر ك  بتوفيق من الل   يل  مدار السنوا  الخمل الماضية  في  ا

 أنحاء جميع في الطبية والمدن المستشفيا  في طالبة 450موقًعا للتدر ك السر ري لعدد  28تلمين 

 (  4شكل المملكة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الر ائز ا ساسية للكلية والتي تحر  يل  تبنيها واحت انها ضمن    البحث العلمي واالبتكارُ عد  

ثقافتها وبيئتها  انطلق البحث العلمي مع التلسيل التدر جي  ي اء هيئة التدر ل في الكلية في  

ا    33  وأسفر ين  2018يام     Scopusو   Web of Science (WOS) المفهرسة   في المجال منشوًرا يلميًّ

  (  5شكل  حت المراجعة حالًيا ) تفة  ل  براءة اخترا  ُمقدمة و  باإلضا2021يام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة  أنحاء جميع في  السريري التدريب مراكز في االمتياز  وطالبات الطالبات توزيع .4 شكل

 

   المنشورة األبحاث عدد  .5 شكل

 

يدد  

ا بحاث 

 المنشورة

 نبذة عن الكلية
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الكلية  دور وواجك   المجتمع  لوفًقا اللتزام  بحماسة  خدمة  الكلية  تطو  طالبا  ومنسوبي  المحلي  

  2663للمشار ة والتطو  في العد د من ا نشطة المنهجية والالمنهجية في خدمة المجتمع بإجمالي  

 (   6شكل  ( )2022  – 2017ساية خدمة مجتمعية خالم الفترة )

التي تلخذ يمام المبادرة لتنظيم    -وفق يلمنا الحالي    - بكونها الكلية ا ول  والوحيدة  أ  ًا  تفخر الكلية  

المستجد الصحة خالم    حملة تطعيم ضد فا رو   ورونا  ويارة  أبر ل   جائحة  ورونابالتعاون مع  في 

2021. 

الطالبا   أهالي  ذلك  في  )بما  التطعيم  خالم  من  الكلية  مجتمع  تحصين  الحملة  ل   هدفت    حيث 

ما  و تطعيم  الل   بف ل  تم  وقد  الجائحة   واحتواء  للتحصين  الوطنية  الحملة  مع  تماشًيا  المنسوبا ( 

اندة التي تقم الخدما  الدايمة في  من الفئة المستهدفة بالحملة  ضافًة للعمالة المس  440مجموي   

 ( 7شكل مقر الكلية )يمام النظافة والصيانة في  ليا  الجامعة في محافظة الجبيل( )

ا و  هذا وقد ُتوجت مساهمة طالبا   الكلية للمر ز الثالث  منسوبا   لكلية في خدمة المجتمع بتحقيق 

المجتمع في نسخت  السابعة في نطاق الجائزة الخا  بليداد  و  في الملتق  السنوي لحصاد الجامعة 

المتطويين يل  مستوى  ليا  الجامعة ويل  المر ز الثالث في نطاق الجائزة الخا  بعدد السايا   

 (  8شكل )التطويية يل  مستوى  ليا  الجامعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الكلية
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 المتطوعات من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في أنشطة مختلفة  . صور للطالبات 6شكل 

 

a. b. 

 نبذة عن الكلية

 ب.                     أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج.

طالبا  من  ب. تقوم بشرح اإلنعاش القلبي الرئوي لزوار الجبيل موم خالم أسبو  الريا ة التنفسية  ريا ة تنفسية طالبة أ.

فر ق  ج. حوم اضطرابا  النوم خالم أسبو  الريا ة التنفسية  لير ا قمن بتويية يوار موم غا  تخصص الريا ة التنفسية

ا و من طالبا  الكلية المشارك في تطبيق التطويي "آمنين" تويية الطالبا  باإلجراءا  االحتراي ة يند يودة الدراسة ح ور ًّ

  1٩-أثناء جائحة  وفيد
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   باألرقام 19-كوفيد  ضد التطعيم حملة .7 شكل  

 

 نبذة عن الكلية 
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 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  تنظمهفي فئتين خالل حفل توزيع جوائز سنابل الحصاد الذي  فوز الكلية. 8شكل 

 

 نبذة عن الكلية 

 

                   أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب. 

حصوم الكلية يل  المر ز الثالث في أيداد المتطويين يل  مستوى  ليا  الجامعة ويل  المر ز الثالث في السايا   أ.

 يميدة الكلية معالي رئيل الجامعة أ د  يبد الل  بن محمد الربيش  سلم سعادة ب. الجامعة التطويية يل  مستوى  ليا  

 السبيعي جوائز الحصاد   د  يبير بنت محمد
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 أقسام الكلية

34   |                                    
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  وم البحث العلمي الطالبي الثالث في  لية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل |
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بدرجة البكالور و  وهي: تقنية     برامج أ اد ميةثالثة    الكلية   من بين ا قسام العلمية السبعة  تقدم

ال تقدم برامج    فهي  ا قسام ا ربعة المتبقية أما     التخد ر  وتقنية يلم ا يصاب  والريا ة التنفسية

التغذ ة العالجية   دارة وتقنية المعلوما  الصحية  تقنية المختبرا  الطبية     :وهي حت  اآلن   أ اد مية  

 الثالثة مع برامجها في هذا الفصل  والتمر ي  وسيتم تقد م هذه ا قسام  

 

 

 

 

 

  

 أقسام الكلية 
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تقنية التخد ر هي مهنة    .2017الذي تم  طالق  في يام    قدم القسم برنامج بكالور و  تقنية التخد ر

يل  الصعيد الدولي  مدة البرنامج هي أربع سنوا   و  ناشئة يل  صعيد المملكة العربية السعود ة 

 السر ري "سنة االمتياي"     تليها سنة من التدر ك

 

 برنامج بكالوريوس تقنية التخدير 

طباء التخد ر بدقة في توفير   عد البرنامج طالبات  ليكن أخصائيا  تقنية التخد ر قادرا  يل  مسايدة أ

ريا ة التخد ر لكل من اإلجراءا  السر ر ة والجراحية البسيطة والمتقدمة  حيث  تم تدر ك الطالبا  يل   

آمنة   ريا ة  لتوفير  و صالحها  التخد ر  ومواد  وأدوا   معدا   أخطاء  واستكشا،  الفعام  االستخدام 

وذلك في العمليا    وبعد  وأثناء  قبل  للمرض   المخاض    وفعالة  الجراحية ووحدا   العمليا   غر، 

  .والوالدة والعيادا  الخارجية ومرا ز الجراحة المتنقلة وأقسام الطوارئ

والندوا  المحاضرا   خالم  من  شاماًل  تدر ًبا  البرنامج  والتدر ك  و  و وفر  والمحا اة  المهارا   معامل 

ين محترفين ذوي مهارا  يالية لتطو ر  السر ري  و ستهد، برنامج بكالور و  تقنية التخد ر  يداد تقني

وتعز ز القوى العاملة في مجام الريا ة الصحية في المنطقة من خالم بيئة تعليمية مليئة بالتحد ا   

  .والبحوث اإلبدايية وخدمة المجتمع الفعالة

 

 أهداف برنامج بكالوريوس تقنية التخدير 

 تعليم يالي الجودة في مجام تقنية التخد ر   توفير  1

 السلوك ا خالقي وفقا للقيم اإلسالمية   تعز ز و غر   2

 تعز ز ثقافة البحث العلمي والبحث اإلبدايي    3

 تعز ز المسؤولية االجتمايية مع المشار ة المجتمعية الفعالة    4

تمتثل للمعا ير المهنية الوطنية  في تقنية التخد ر  والتي    يداد المهنيين ذوي المهارا  العالية   5

 والدولية  

 

 

 

 

 

 

 قسم تقنية التخدير 
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   تقنية التخد رفي مختبر محا اة لغرفة العمليا  محا اة    |
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 المجتمعية  تبني مفهوم تحمل المسؤولية  

 

 

 

 

 

 

والمهني  ا  اد مي  التطو ر  يل   الحر  

 .المستمر في مجام تقنية التخد ر

 

 

 

 

 

   الفر ق التحلي بصفا  قياد ة و تبن  روح  

 

 

 

 

 

 

 

   ممارسة التفكير التحليلي وحل المشكال 

 

    
للقيم   واالمتثام  اإلسالمية  بالهو ة  االلتزام 

 .ا خالقية والقانونية والثقافية

 

 

 

 

 

 

 .التحلي بالمهنية و جادة ومهارا  التواصل

 

 

 

 

 

 صرار إل التحلي بالمبادرة وا

 

 

 

 

 

 

 

في مجام    توظيج المهارا  التقنية والرقمية

 التخد ر  تقنية  

 

 سمات خريجات برنامج تقنية التخدير  

اإلمام تقنية التخد ر التي تمت مواءمتها مع سااااما  خر جي جامعة   فيما  لي سااااما  خر جا  برنامج

 ( )ملحق ب يبد الرحمن بن فيصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 قسم تقنية التخدير 
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  طالبة تقنية تخد ر تقوم بمحا اة لتجهيز المر ي با و سجين قبل بدء التخد ر    |
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 ( المصلحةشهادات المستفيدين )أصحاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قسم تقنية التخدير 

 

“The students have shown extraordinary hard work and punctuality during 

their placement with Anesthesia team in Jubail General Hospital. During their 

time here, they had also shown readiness to offer support to patients, 

which has offered them great opportunities to be actively involved in the 

activities of the team. They had also displayed their commitment to 

teamwork and have actively participated in most of the tasks undertaken by 

my team including myself I commend them for the hard work and advise 

them to keep such work ethics up.” 

 

 أ. هدى فرح
 مشرفة في مستشفى الجبيل العام

خرى الذين  "طالبات جامعة اإلمام تخصص تقنيات التخدير من
ُ

أفضل الطلبة بين كل الجامعات األ

ائعة الكثيرة اعد منها على سبيل املثال ال الحصرو يتدربون في مستشفانا  :يتميزن بامليزات الر

 واألدب حسن السلوك االحترام .1

أثناء التواجد في العملااللتزام التام من -٢  حيث الحضور واالنصراف و

 املهارات العلمية والعملية العالية-٣

  هو جديد ومفيد التعلم والتطور االنفتاح على كل ما حب-٤

وهذا دليل على الجهود العالية االهتمام املتواصل من قبل الكادر التعليمية واإلداري والتدريبي املشرف 

الجامعة، جزاهم هللا خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة التي تؤدي إلى رفد القطاع الصحي عليهم في 

 ”في اململكة الحبيبة بهذه الكوادر املدربة واملؤهلة على أعلى مستوى 

 

 أ. صالح العلي
 رئيس فني تخدير في مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   43

 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   44

 

تقنية يلم ا يصاب هو حقل متعدد التخصصا   و ر ز يل  وظائج الجهاي العصبي  ال  تم التعامل   

مع المهنة المرتبطة بتقنية يلم ا يصاب بشكل  ا، في جميع أنحاء العالم بسبك نقص الخبرة التقنية   

ية في  تم تعو ي النقص في الخدما  باستخدام مؤقت لفنيين وممرضين ليل لد هم خلفية تعليم

يلماء   التخصص  تحت  شرا، يدد قليل من  المرا ز والمؤسسا     الفسيولوجيا حقل  العصبية في 

الشهيرة  مما خلق بيئة صعبة  ال سيما في وحدا  العنا ة المر زة  مع يدم وجود ريا ة مثالية للمرض   

 تقبلية  واجهتو ون جامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصل في طليعة التنمية المس  .في نها ة المطا،

التحد ا  وايتمد  برنامج بكالور و  تقنية يلم ا يصاب لتلبية الطلك المتزا د يل  أخصائيي تقنية  

 .يلم ا يصاب

 

 علم األعصاب برنامج بكالوريوس تقنية 

في الشرق ا وسم وواحد من  من نوي   هو ا وم  و  2017برنامج تقنية يلم ا يصاب تلسل في يام  

السر ري "سنة االمتياي"     في جميع أنحاء العالم  مدت  أربع سنوا  تليها سنة من التدر ك   رةدالنا  البرامج

هو برنامج متكامل ومصمم خصيًصا لنقل المعرفة حوم التشر ح العصبي  والفسيولوجيا العصبية   

ال  الجزء  التلسيسي   تناوم  الجزء  في  الصلة  ذا   ا جهزة  ودراسا   الحيو ة   يلوم  والفيز اء  ثاني 

دراسة   يل   و ؤ د  المتقدمة   السر ر ة  العصبية  والفسيولوجيا  السر ري  ا يصاب  يلم  ا يصاب: 

النشاط الكهربائي للخال ا العصبية وتسجيال  اإلشارا  الكهربائية واسعة النطاق من الدماغ والحبل  

، من البرنامج هو  الشو ي وا يصاب الطرفية والع ال  باستخدام تقنيا  مختبر ة متقدمة  الهد 

تخر ج أخصائيا  تقنية يلم ا يصاب مجهزا  تجهيًزا جيًدا بمعرفة ا مراض العصبية الشائعة  و جراء  

الكهروفسيولوجية  و متلكن فهًما موسًعا للمفاهيم المعاصرة للعلوم ذا  الصلة   جميع االختبارا  

 التي تسايد في تشخيص وتقييم ا مراض العصبية وريا ة المرض   

 

 أهداف برنامج بكالوريوس تقنية علم األعصاب

 توفير تعليم يالي الجودة في تقنية يلم ا يصاب    1

 .تقد م التدر ك السر ري في تقنيا  المختبرا  الكهرو فسيولوجية  2

تزو د الطالبا  بالمعرفة والمفاهيم ا ساسية والمعاصرة لعلم ا يصاب التي تسايد في    3

تشخيص وتقييم االضطرابا  العصبية و ذلك بناء الكفاءة المهنية الستخدام أحدث المعدا   

 .الطبية الكهروفسيولوجية

األعصابقسم تقنية علم   
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  .ا خالقي واتبا  قوايد السلوك تدر ك الطالبا  يل   ظهار السلوك   4

 . يداد أخصائيا  تقنية يلم ا يصاب قادرا  يل  نقل المعرفة والخبرة  5

 .تشجيع البحث العلمي والر ادة في هذا المجام  6

 تعز ز المسؤولية االجتمايية من خالم الشرا ا  المجتمعية الفعالة    7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثنتان متوفرتان في المنطقة  وهي واحدة من     تقنية يلم ا يصاااابالموجودة في مختبر     الجمجمةآلة التحفيز المغناطيساااي يبر  

   الشرقية

 

 قسم تقنية علم األعصاب
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  تقنية علم األعصابسمات خريجات برنامج  

جامعة  تقنية يلم ا يصاب التي تمت مواءمتها مع سما  خر جي   فيما  لي سما  خر جا  برنامج

 ج(  ملحق اإلمام يبد الرحمن بن فيصل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 قسم تقنية علم األعصاب

 

 

 

    
 المجتمعية  تبني مفهوم تحمل المسؤولية  

 

 

 

 

 

 

والمهني  ا  اد مي  التطو ر  يل   الحر  

 .يلم ا يصابالمستمر في مجام تقنية 

 

 

 

 

 

 

 .التحلي بصفا  قياد ة و تبن  روح الفر ق 

 

 

 

 

 

 

   المشكال ممارسة التفكير التحليلي وحل 

 

    
للقيم   واالمتثام  اإلسالمية  بالهو ة  االلتزام 

 .ا خالقية والقانونية والثقافية

 

 

 

 

 

 .التحلي بالمهنية و جادة ومهارا  التواصل

 

  

 

 

 

 

 

 

 صرار إل التحلي بالمبادرة وا

 

 

 

 

 

 

في مجام    توظيج المهارا  التقنية والرقمية

   يلم ا يصابتقنية 
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  طالبة تقنية يلم ا يصاب تقوم بتنفيذ دراسة توصيل يصبي    |
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( المصلحة شهادات المستفيدين )أصحاب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قسم تقنية علم األعصاب

 

 

 

“Very well thought out and thorough, one of the most comprehensive such 

curriculums that I am aware of. I would be happy to have successful 

graduates of such a program in my clinical practice”. 

 

 بروف. تشارلز ينقلنق
 أستاذ سريري، طب األنف واألذن والحنجرة/

 جراحة الرأس والرقبة، جامعة ستانفورد

 

“The interns that joined us over the last 6-9 months were knowledgeable, 

efficient, hardworking, had professional attitude and responsible”. 

 

 د.رؤى خلف
 رئيس مجلس إدارة قسم الفيزيولوجيا العصبية اإلكلينيكية

 في مستشفى الملك فهد التخصصي
 

ابدين سرعة التعلم قد و تغطية الطالبات في مختلف الفحوصات العصبية للكبار واألطفال توعت"

افيهتعلمنه نظريا بكل  وتطبيق ما واملبادرة  ”احتر

 

 أ. عبدهللا البيشي
 مشرف في قسم الفسيولوجيا العصبية اإلكلينيكية

 في مستشفى الحرس الوطني
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   قدم القسم برنامج بكالور و  الريا ة التنفسية الذي  2017في يام   تلسل قسم الريا ة التنفسية 

 . هد،  ل   يداد الخر جا  ليكن مرخصا  في مجام الريا ة الصحية لخدمة المجتمع المحلي

 

 برنامج بكالوريوس الرعاية التنفسية 

مؤهال  ليكن ضمن الفر ق الطبي للتعامل مع مختلج الحاال  القلبية  الريا ة التنفسية   خر جا  برنامج

مع   متوائمة  البرنامج  في  والكفاءا   التعلم  نتائج  العمر ة   الفئا   لجميع  والمزمنة  الحادة  الرئو ة 

متطلبا  هيئا  االيتماد الوطنية والدولية ومقارنتها بلف ل الجامعا  في هذا المجام  مدة البرنامج  

 السر ري "سنة االمتياي"      تليها سنة من التدر ك أربع سنوا

 

 أهداف برنامج بكالوريوس الرعاية التنفسية 

ا ساسية    1 والتشخيصا   العالجا   التنفسية:  الريا ة  جوانك  جميع  يل   الطالبا   تدر ك 

 .والمتقدمة

والقيم    2 والمهارا   بالمعرفة  الطالبا   وتزو د  يالية   بجودة  التعليم  لتوفير  توفير  المطلوبة 

  .الريا ة التنفسية للمرض  في المجاال  العامة والحرجة للمستشف 

فهم    3 يل   قادرا   أخصائيا   تخر ج  خالم  من  ا دلة  يل   القائمة  الطبية  الممارسة  تعز ز 

وتفسير وتطبيق نتائج الدراسا  العلمية  باإلضافة  ل  ذلك  تعز ز أهمية وضع أهدا، تر ز  

  .يل  المر ي

 ز المشار ة المجتمعية من خالم تشجيع الطالبا  يل  المشار ة في العد د من أنشطة  تعز  4

 .الخدما  المجتمعية وتسهيل يملية المشار ة

 .تعز ز التطو ر الشخصي والمهني الفعام  5

 تعز ز البحث العلمي والر ادة في هذا المجام   6

 .الريا ة التنفسيةتوظيج التقنية الرقمية والعدد ة والمعلوماتية في مجام   7

  تزو د الطالبا  بمهارا  التفكير النقدي وحل المشكال   8

  .االلتزام بقوايد السلوك ا خالقية والمهنية التي تلخص الصدق واإلخال  والجدارة بالثقة  ٩

تشجيع وترفي  ا فكار والحلوم اإلبدايية في التعليم والتعلم والبحث  ووضعها في طليعة    10

 .درات تر يز البرنامج ومبا

 .ديم العالقة بين الخر جا  والكلية  11

 

التنفسية قسم الرعاية   
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  OSCEطالبة ريا ة تنفسية أثناء أداء اختبار الا 

 

 

 قسم الرعاية التنفسية 
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 الرعاية التنفسية خريجات برنامج  

سااااااما  خر جي جامعة الريا ة التنفسااااااية التي تمت مواءمتها مع   فيما  لي سااااااما  خر جا  برنامج

 (:ج )ملحق اإلمام يبد الرحمن بن فيصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

 قسم الرعاية التنفسية 

 

 

 

    
المسؤولية   تحمل  مفهوم  تبني 

 .المجتمعية

 

 

 

 

 

ا  اد مي   التطو ر  يل   الحر  

الريا ة   مجام  في  المستمر  والمهني 

 .التنفسية

 

 

 

روح   و تبن   قياد ة  بصفا   التحلي 

 .تظهر المبادرة والتصميم الفر ق

 

 

 

 

 

 

وحل   التحليلي  التفكير  ممارسة 

 المشكال   

 

    
واالمتثام   اإلسالمية  بالهو ة  االلتزام 

 .للقيم ا خالقية والقانونية والثقافية

 

 

 

 

 

ومهارا    و جادة  بالمهنية  التحلي 

 .التواصل

 

 

 

 

 التحلي بالمبادرة واالصرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقنية   المهارا   في    والرقمية توظيج 

 مجام الريا ة التنفسية  
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   وظائج الرئةصندوق اختبار     |
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 ( المصلحةالمستفيدين )أصحاب شهادات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشف  الوالدة وا طفام 

 قسم الرعاية التنفسية 

 

 

 

 

“The interns demonstrated excellent knowledge and they applied their 

understanding at the bedside in managing our patients with a good level of 

skill. They were well prepared with all the information needed to 

participate in treatment plans and patient care.” 

 

 أ. أمنية المهنا
 مشرفة في مستشفى الوالدة واألطفال

 ”عالية حس مسؤوليةولديهم  شغوفات طالباتكم "

 

 أ. عبدالعزيز الغامدي
 رئيس مساعد لقسم خدمات الرعاية التنفسية

 في مستشفى الملك فهد الجامعي
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 الكلية* أعضاء 

 

 

  

 أعضاء هيئة التدريس 

6 

 إناث

1 

 إناث

14 

 إناث

6 

 إناث

8 

 إناث

RC 

 2022 ونيو * حت  

 موظفين

 أخصائيين فنيين معامل إداريين 

 

roessor 

 معيدين مبتعثين معيدين محاضرين

 

roessor 

مشارك أستاذ استاذ مساعد  أستاذ 

18 

 إناث

1 

 رجال

 

1 

 رجال

10 

 إناث

6 

 رجال

1 

 إناث

2 

 رجال
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 الهيكل التنظيمي للكلية 
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  هذهمتر جهزت  الكلية لتحفيز الطالبا  ومنسوبي الكلية يل  المشي وممارسة النشاط البدني   400مسار للمشي من    |

   2020لمبادرة ساهمت في فوي الكلية بجائزة جامعة اإلمام يبدالرحمن بن فيصل م "أف ل مبن  معزي للمشي" في ا    
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 الفصل الثاني

 

يملية التخطيم  

ستراتيجياال  

 

 

 
 

 

58   |                                    
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هو   الوظيفي  المنهج  االستراتيجية   الخطم  لوضع  مختلفة  ومناهج  نماذج  يدة  هناك  يام   بشكل 

المستخدم في تطو ر الخطم االستراتيجية في الجامعة و لياتها  وفي  لية العلوم الطبية التطبيقية  

التخطيم   التخطيم اإلستراتيجي والتي قامت    االستراتيجي بالجبيل  تم  سناد مهمة  باتبا    ل  لجنة 

 (  ٩الخطوا  الموضحة في شكل )

 

 منهج التخطيم االستراتيجي 

 والتعريف بمهامها  لجنة الخطة االستراتيجية تشكيل  .１

لجنة الخطة     تم  صدار أمر  داري من يميدة الكلية بتسمية رئيل وأي اء2021في سبتمبر    1 1

أقسام  لية العلوم الطبية  )ملحق ها( وقد ضمت اللجنة رؤساء وأي اء من  افة   االستراتيجية 

 التطبيقية بالجبيل  

نوفمبر    1 2 لجامعة  2021في  التابع  االستراتيجي  التخطيم  مكتك  ممثلين من  ديوة  تمت    

اإلمام يبد الرحمن بن فيصل برئاسة البروفيسور محمود أ  يبد اللطيج وذلك لتقد م ورشة  

االست التخطيم  تصور  امل  همية  لوضع  اللجنة  تتبع   يمل  ي اء  الذي  والنهج  راتيجي 

 الجامعة والخطوا  العملية المطلوبة  

 

 رؤية ورسالة وقيم الكلية وسمات خريجاتها  إعداد .２

تم تحد دها من خالم تحد د سما  الخر جا  لكل   سما  خر جا   لية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 

اإلمام يبد الرحمن بن فيصل التي سبق وأن تم  برنامج أ اد مي ومواءمتها مع سما  خر جي جامعة  

مجلل الكلية  وقد تم    احها في الفصل ا وم من  و  الموافقة يليها و قرارها في مجالل أقسامها

 من خالم الخطوا  التالية:    الكلية وقيم  ة رؤ ة ورسال   يدادوقد تم   .هذه الوثيقة

  QS)المقارنة مع الجامعا  الوطنية والعالمية  حيث تم اختيار الجامعا  المصنفة في تصنيج ) 2 1

هي: جامعة الملك سعود )المملكة العربية  والتي ُتقدم برامج مشابهة للكلية  الجامعا  المختارة 

االستراتيجية  الخطة تطوير  
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انسي )المملكة المتحدة(  وجامعة  السعود ة(  وجامعة أستون )المملكة المتحدة(  وجامعة سو

 .مينيسوتا )الوال ا  المتحدة ا مر كية( 

اإلمام يبد الرحمن بن   جامعة  ورسالة وقيم  رؤ ة  المقترحة مع الكلية   والرسالة وقيم توافق الرؤ ة 2 2

 فيصل  

 المقترحة   والرسالة والقيم  للجنة الخطة اإلستراتيجية لمراجعة الرؤ ة  ورش يمل  مل ي 2 3

الرؤ ة  1 بخصو   أراءهم  يل   للحصوم  للمستفيد ن  بحثية  دراسة  والقيم   تم  جراء    والرسالة 

 المقترحة  

وموظفين  دار ين لدمج   هيئة التدر ل مجمويا  تر يز مع طالبا  وخر جا  وأي اء تم تشكيل   2

 تعليقاتهم مع المقترحا   

 .2022مار   2في   المقترحة والرسالة والقيم  الرؤ ة تمت موافقة مجلل الكلية يل    3

  2022ما و  25تمت مراجعة وايتماد يمادة الجودة وااليتماد ا  اد مي بالجامعة بتار خ    4

 

 (  SWOTتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ): الرباعي التحليل البيئي   .３

نقاط أساسية  وهي: القوة   4هي  حدى أدوا  التحليل االستراتيجي وتستخدم لتحد د  SWOTأداة الا  

Strengths   وال عجweaknesses   والفرopportunities    والتهد داthreats  وهذه تشكل اسم  

SWOT   

ا قسام    بدأ  1   3 ورؤساء  وو يالتها  الكلية  يميدة  استبيانا   لكترونية  ل   بإرسام  التحليل 

 اد مية وممثلي أي اء هيئة التدر ل في ا قسام ا  اد مية  وتم استخدام ا سئلة الموحدة  ا 

 إلجراء التحليل  وهي  ما  لي: 

o وبرامجها؟ الكلية ما هي نقاط القوة في  

o وبرامجها؟ الكلية ما هي المناطق التي تتطلك تطو ًرا في  

o  وبرامجها؟ الكلية   جاًبا يل  تطو رما هي العوامل الخارجية التي  مكن أن تؤثر 

o وبرامجها؟ الكلية ما هي العوامل الخارجية التي  مكن أن تعيق تطو ر 

 

( في ا تشا، الجوانك اإل جابية والسلبية  1)جدوم SWOT ساهمت اإلجابا  يل  أسئلة تحليل  3 2

للكلية والتي قد تؤثر يل  مستقبلها  وقد تم تحد د الفر  و  جاد الطرق لالستفادة منها في  

ستراتيجيةتطوير الخطة اال  



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   61

 

مراياة   مع  البيئية   العوامل  دراسة  خالم  من  لوحظت  التي  التحد ا /التهد دا   يل   التغلك 

يية والسياسية واالقتصاد ة  يل  ايتبار أن نقاط القوة وال عج تمثل العوامل  العوامل االجتما

الخطة   تحقيق  يل   تؤثر  قد  خارجية  يوامل  هي  والتهد دا   الفر   أن  حين  في  الداخلية  

 .االستراتيجية 

 

  تحديد أولويات االستراتيجية .4

  والبيانا  التي تم جمعها  SWOTتحليلين طر ق تمكين نتائج    تم تحد د ا هدا، االستراتيجية للكلية

الكلية )ومجمويا  التر يز  والخطة االستراتيجية للجامعة ) -2018من استطال  أراء المستفيد ن في 

   (  وقد تم أخذ المصادر التالية بعين االيتبار يند تحد د ا هدا،: 2025

o  2030رؤ ة المملكة 

o ( 2025-2021برنامج التحوم الوطني ) 

o  (2022القدرا  البشر ة )برنامج بناء 

o )الخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي )آفاق 

o الئحة قوايد السالوك المهني للمهنيين الصاحيين من قبل الهيئة الساعود ة للتخصاصاا  الصاحية 

(2014) 

o ( جمعية "أف اال ممارسااا  للتشااخيص العصاابي"  جمعية(ASET  –   مجتمع التشااخيص العصاابي

(2022) 

o "2015  لكفاءة الريا ة التنفسية  الجمعية ا مر كية للريا ة التنفسية2015وما بعد " 

o ( 2022-2021خطة المجلل الطالبي لكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل) 

 

 

   . تحديد األهداف االستراتيجية5

 االستراتيجية  تم بناء أهدا، االستراتيجية وأولو ا   SWOT تحليل في ضوء

 

ستراتيجيةتطوير الخطة اال  
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   خطة تنفيذ األهداف االستراتيجية  إعداد. 6

يل  أساااااااا  تكلفاة الميزانياة التقاد ر اة لتنفياذ  ال هاد، من أهادا، االساااااااتراتيجياة   الخطاة   يادادتم  

القادمة   ل  جانك المهام الدايمة التي سااااتمكن من وأهدافها الفريية يل  مدى الساااانوا  الخمل  

تنفيذها  وقد تم  يداد مخططا  "جانت" إللقاء نظرة شاااااملة يل  ا هدا، االسااااتراتيجية وأهدافها  

الفريية والتكاليج والمهام ومسااؤوليها  ل  جانك مؤشاارا  ا داء واإلطار الزمني لقيا   نجاي الكلية  

 .نحو تحقيق أهدافها

 

   االستراتيجية  الخطة على  الكلية مجلس  موافقة    7

 16 تمت الموافقة يل  المساااودة النهائية للخطة االساااتراتيجية للكلية في جلساااة مجلل الكلية رقم

  2022 ونيو  1بتار خ 

 

   األداء وتقييم .تحسين 8

 تم  جراء التقييم السانوي إلنجاي الخطة في نها ة  ل يام دراساي من قبل ا فراد المساؤولين  ويل   

و يلة الكلية للدراسااااااا  والتطو ر وخدمة المجتمع والتي سااااااتقوم   ضااااااوئها  تم تقد م تقر ر لمكتك

  والموافقة يلي  ورفع   ل  يميدة الكليةبمراجعت  

 ستراتيجية في الكلية  اال التخطيم اإلستراتيجي في الجامعة  ي اء اللجنة  دارة  بتنفيذها  ت ورشة يمل قام

ستراتيجيةتطوير الخطة اال  
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 الجبيل في  التطبيقية  الطبية العلوم لكلية االستراتيجي التخطيط عملية .9 لشك

 

 

تأسيس الرؤية  

والرسالة والقيم  

 وسمات الخريجين 

تحليل نقاط  

الضعف والقوة  

والفرص  

 والتهديدات 

تحديد أولويات  

 االستراتيجية 

تحديد األهداف  

 االستراتيجية 

خطة تنفيذ   إعداد

األهداف  

 االستراتيجية 

مجلس    موافقة

 الكلية 

  تحسين وتقييم 

 األداء 

 عملية 

االستراتيجيالتخطيط   

تأسيس لجنة  

االستراتيجية الخطة   
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 العوامل الخارجية  العوامل الداخلية  

ة 
بي
جا
إي

 

 الفرص  نقاط القوة 

الشرق ا وسم  توفير برنامج أ اد مي مميز في  .1

 )تقنية يلم ا يصاب( 

  نشاء قوي لثالثة برامج أ اد مية   .٢

االلتزام بمقا يل الجودة في التقييم والتعليم   .٣

 والتعلم 

التعاون مع أي اء هيئة التدر ل الدوليين للتحسين   .٤

 المستمر للبرامج 

 معامل مهارا  ومحا اة متكاملة   .5

  ديم استباقي من الطالبا   .6

  ومرنة دارة دايمة   .7

  أي اء هيئة تدر ل ملتزمون بالتحسين المستمر .8

 أي اء هيئة التدر ل والموظفين أ فاء ومتنويين   .9

 بوتيرتها المتنامية  منشورا  البحث العلمي .10

  الصيانة المستمرة لمبن  الكلية  .11

 

 مصادر ممتاية في المكتبة اإللكترونية    1

  "بال بوردبنية تحتية قو ة للتعليم اإللكتروني "  2

برامج تدر ك مستمرة وورش يمل  ي اء هيئة التدر ل    3

 والموظفين 

  أي اء هيئة التدر ل والموظفين للتطو ر المستمر قابلية   4

 حاجة السوق لسما  خر جا  الكلية    5

طلك المجتمع يل  ا نشطة الالمنهجية والخدمة    6

 المجتمعية 

  الشرا ة مع أما ن للتدر ك السر ري   7

ية 
لب
س

 

 التهديدات  الضعف نقاط 

نسبة الموظفين وأي اء هيئة التدر ل  ل    .１

 الطالبا  غير مثالية مقارنة بالمعا ير الدولية 

يدم جاذبية المسافة الجغرافية للقيادا  ا  اد مية   .２

 لاللتحاق بالكلية للمهام اإلدار ة 

يدم جاذبية الوظائج المقدمة  ي اء هيئة التدر ل   .３

 المتميز ن

ا ما ن المخصصة للطالبا  )غرفة  محدود ة  .４

 للصالة  منطقة للدراسة  الكافتير ا( 

 غياب الشرا ة الرسمية مع ا طرا، الخارجية  .５

 يدم وجود شهادا  ايتماد وطنية ودولية  .６

 يدم وجود تسو ق  افي للبرامج ا  اد مية  .７

 توفر برامج مماثلة في السوق  .1

 تطور احتياجا  سوق العمل  .٢

 الميزانية المخصصة للكلية يدم وضوح  .٣

محدود ة أما ن التدر ك السر ري وطاقاتهم االستيعابية   .٤

 في محافظة الجبيل 

بعد الكلية جغرافًيا ين الحرم الجامعي الرئيسي وأما ن   .5

 التدر ك السر ر ة الرئيسية 

 نقص في تمو ل ا بحاث العلمية  .6

 توفر يروض يمل جذابة من منشآ  تنافسية  .7

 الديم المحلي التحد ا  التي تعيق  .8

 التحد ا  في توسيع مقر الكلية  .9

 

 

 والتهديدات  والفرص والضعف القوة لنقاط البيئي التحليل :1 جدول

 

 

 

الرباعي  التحليل البيئي  
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الكلية  ل  تحقيقها في الساانوا    هي المواضاايع الرئيسااية التي تهد،أولو ا  الخطة االسااتراتيجية  

  الذي تم الحصاااااااوم  SWOT الخمل المقبلاة بناء يل  النتائج الجمايية التي تم العثور يليها من تحليل

يليا  من خالم اساااااااتطال  أصاااااااحااب المصااااااالحاة  ومجمويتي التر يز )طاالباا  وخر جاا ( وخطاة مجلل  

   2030ورؤ ة المملكة    (2025-2018للجامعة )الطالب  باإلضافة  ل  اإلطار الشامل للخطة االستراتيجية  

 :عالجة ما  ليا ولو ا  االستراتيجية لم وقد وضعت أهدا، استراتيجية لكل أولو ة من

 

 

 والتعليم  التدريس

 

 

 األبحاث

 

 

 المجتمعية العالقات

 

 

 والموظفين  الطالبات تمكين 

 

  

   المصادر

االستراتيجية  الخطة أولويات  
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هي أهدا، طو لة المدى التي تر ز يل  منظور واسااع وشااامل لمسااللة أو حالة معينة بالكلية  وتليها  

أهدا، فريية بناًء يل  البيانا  التي تم جمعها  تر ز ا هدا، االساااتراتيجية  ل  التلثير اإل جابي يل   

  جاتها والمستفيد ن وموظفيها وخر  التدر لالتي تعمل ب  يل  طالباتها وأي اء هيئة  الكلية نهج

 

 التميز في تعليم المهن الصحية :1الهدف

 تعز ز ثقافة البحث العلمي واالبتكار :2الهدف 

 المجتمعية والشرا ا تحسين المسؤولية االجتمايية  :3الهدف 

 تعز ز نمو مجتمع الكلية: 4الهدف

 يمل حيو ةالحفاظ يل  بيئة  :5الهدف 

 النظام اإلداري بالكلية تعز ز :6الهدف 

 .تطو ر الموارد المالية للكلية :7الهدف 

 خدما  االتصاال  وتقنية المعلوما  تعز ز: 8الهدف

   

االستراتيجية  األهداف  
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 ستراتيجية للجامعة  مع األهداف اال  المواءمة 

هي منهج مالءماة أهادا، الجاامعاة مع  يفياة رؤ اة قياادة الكلياة لتحقيقهاا  المالءماة الموضاااااااحاة في  

تلثر تلثير   جابي ونتائج متوقعة بالخمل السنوا  المقبلة   ما أنها أ ً ا تحسن التعاون داخل   2جدوم

 مقر الكلية حيث  ن الجميع  سع  لتحقيق نفل ا هدا،  

 

 

 

 

 

 

  أهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل

   8الهد،  

تعز ز خدما   

االتصاال  وتقنية  

 المعلوما  

   7الهد،  

تطو ر الموارد  

 المالية للكلية  

   6الهد،  

تعز ز النظام 

 اإلداري بالكلية 

   5الهد،

الحفاظ يل   

بيئة يمل  

 حيو ة 

 .4الهد،  

تعز ز نمو مجتمع  

 الكلية 

   3الهد،  

تعز ز المسؤولية   

االجتمايية  

والشرا ا  

  المجتمعية

   2الهد،  

تعز ز ثقافة  

البحث  

العلمي  

 واالبتكار 

   1الهد،  

التميز في تعليم   

 المهن الصحية 

أهداف جامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل 

        
معرفية  تقد م خدما    1الهد،  

   وتعليمية يالية الجودة

        
تطو ر منظومة البحث    2الهد،  

 العلمي واالبتكار 

        

  .3الهد،  

تعز ز المسؤولية المجتمعية  

 والشرا ة

        

  .4الهد،  

تعز ز قيم الجامعة وتنمية  

 مواردها البشر ة 

        
  .5الهد،  

 تحقيق بيئة مبنية مستدامة 

        
 .6الهد،  

 بناء نظام  داري مؤسسي حد ث

 

 
       

 .7الهد،  

تحقيق االستدامة المالية لموارد  

 الجامعة

        

 .8الهد،  

وتقنية   تعز ز نظم االتصاال 

 المعلوما  

ستراتيجية للجامعة المواءمة مع األهداف اال  

 للجامعة  اإلستراتيجية األهداف مع المواءمة :2 جدول
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لكلية العلوم الطبية   وفر هذا القسم من الخطة االستراتيجية خر طة لألهدا، االستراتيجية الثمانية  

هد،    لكل  التنمو ة  والمشار ع  لها  المخطم  التشغيلية  با هدا،  مرتبطة  الجبيل   في  التطبيقية 

وتشمل الخر طة أ  ا المبادرا  التي انبثقت ين المشار ع المخطم لها  ولقيا  أدائنا  تم تخصيص  

(   ما تم  2025-2018)  للجامعةتيجية  لكل مبادرة بما  تماش  مع الخطة االسترا مؤشرا  ا داء الرئيسية 

 سناد تنفيذ المشار ع ومسؤولية مراقبة مؤشرا  ا داء الرئيسية  ل  خبرا   ل دور  داري أيل  من  

 ل  رؤساء ا قسام ا  اد مية ل مان نجاح الخطة االستراتيجية للمر ز  بعد  ل    الكليةوو الء  العميد  

والمدة والموارد   تم تقد م تفاصيل ين الميزانية والتكلفة هد، استراتيجي  هناك خطة تنفيذ  حيث   

التي تسايد في تحقيق هذه ا هدا،   

 خطة التنفيذ 
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ستراتيجي األول الهدف اال   

 

 التميز في تعليم المهن الصحية 
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 : التميز في تعليم المهن الصحية 1الهدف 

 األداء الرئيسي ات مؤشر المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
وحدات  

 القياس 

الجهة المسؤولية  

 عن تنفيذ المبادرة 

1.1 

تطوير الهيكل  

 األكاديمي للكلية

البرامج  تحد ث 1

  ا  اد مية الحالية 

تطو ر جميع المقررا   

الدراسية في جميع 

 التخصصا 

متوسم درجة استبانة تقييم 

 الدراسيةالمقررا  

   الكلية  يميدة معدم 

و يلة الكلية  

للشؤون  

 ا  اد مية 

 ورؤساء ا قسام

               

 نشاء برامج   2

 أ اد مية جد دة 

 جراء دراسا  الجدوى   

 وفًقا لدليل  نش

 يدد يدد دراسا  الجدوى السنو ة

تطو ر  3

استراتيجيا  التعليم 

 والتعلم

موائمة أهدا، وحدة  

التعليم للتخصصا  

الصحية مع متطلبا   

أي اء هيئة التدر ل  

 والطالبا 

نتائج استبانة تقييم أنشطة 

التعليم للتخصصا    وحدة

 في العام الجامعي  الصحية 

 معدم  

2.1 

تعزيز الموارد  

 التعليمية

تحد ث الخدما    1

المكتبية ومصادر  

 التعلم 

يدد يناو ن الكتك   ي ادة 

 في مكتبة الكلية

نسبة يدد يناو ن الكتك  

المحدثة في المكتبة  ل  يدد 

 الطالبا 

معدم  

 قياسي 

   يميدة الكلية 

و يلة الكلية  

للشؤون  

التحسين المستمر لمكتبة    ا  اد مية 

 الكلية 

متوسم درجة استبانة رضا  

 مستخدمي المكتبة

 معدم 

استدامة   2

الشرا ا  مع مرا ز  

 التدر ك السر ري

ي ادة يدد االتفاقيا  مع 

  مرا ز التدر ك السر ري

يدد االتفاقيا  الجد دة مع  

في  مرا ز التدر ك السر ري

 العام الجامعي 

  يدد

و يلة الكلية  

 لشؤون التدر ك 

3.1 

استكمال 

االعتماد  

 األكاديمي 

استيفاء متطلبا   1

 ا  اد مي االيتماد

ي ادة يدد البرامج  

ا  اد مية المعتمدة من 

هيئا  ايتماد وطنية 

 ويالمية 

   الكلية  يميدة يدد  يدد البرامج المعتمدة

و يلة الكلية  

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

   المجتمع

 ورؤساء ا قسام

1ستراتيجي الهدف اال  
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 الخطة التنفيذية للهدف األول

 المهام  الفرعية األهداف 

التكلفة   سنة 

السنوية  

)ريال  

 سعودي( 
22 ’ 23 ’ 24 ’ 25 ’ 26 ’ 

1.1 

تطوير الهيكل  

 األكاديمي للكلية

اتبااا  معااا ير اإلطااار الوطني للمؤهال    -

 لتقييم مخرجا  التعلم للبرامج ا  اد مية 

اتبا  الخطوا  اإلجرائية الصادرة من و الة  -

ا  اااد ميااة لمراجعااة الجااامعااة للشاااااااؤون  

   و نشاء البرامج ا  اد مية 

االسااااااتفادة من المجلل االسااااااتشاااااااري   -

بشااااااااالن التغييرا  التي تلبي متطلبااا   

 سوق العمل

 تحليل متطلبا  سوق العمل -

  حدد فيما بعد      

2.1 

تعزيز الموارد  

 التعليمية

ا -   تحد ث موارد المكتبة سنو ًّ

  المستشفيا ي ادة يدد االتفاقيا  مع  -

     100.000 

3.1 

استكمال االعتماد 

 األكاديمي 

البرامج - جميع  لجاااان الجودة في   تفعيااال 

 ا  اد مية 

تطو ر وتطبيق السااااااياسااااااا  واإلجراءا    -

 اإلدار ة المتعلقة بالجودة

 التقييم الذاتي لكل برنامج أ اد مي -

تقاد م متطلباا  ا هلياة للحصاااااااوم يل   -

ا  اااااد اامااي الااباارامااج   االيااتااماااااد  لااجااماايااع 

 ا  اد مية 

المتابعة المستمرة والتدر ك والديم  -

 للجان الجودة 

     100.000 

1ستراتيجي الهدف اال  
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ستراتيجي الثاني الهدف اال   

 

 تعز ز ثقافة البحث العلمي واالبتكار

 

 

 
 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   75

 

 العلمي واالبتكار تعزيز ثقافة البحث  :2 الهدف

 المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
األداء  ات مؤشر

 الرئيسي 
 وحدات القياس

الجهة  

المسؤولية  

عن تنفيذ  

 المبادرة 

1.2 

تشجيع البحث  

 العلمي 

 

  تيسير 1

  مشار ة 

في البا  الط

ث  والبح

 ةالعلمي

ي ادة نسبة 

الطالبا  

المشار ا  في 

المشار ع البحثية 

 في الجامعة  

نسبة الطالبا  

المشار ا  في 

المشار ع البحثية  ل  

  جمالي يدد الطالبا   

  نسبة مئو ة 

و يلة الكلية  

للدراسا   

العليا والبحث 

 العلمي

 

ورؤساء  

 ا قسام

 

تحفيز   2

أي اء هيئة  

التدر ل 

يل  البحث 

العلمي 

والنشر 

والمشار ة 

في 

المؤتمرا   

  العلمية 

ي ادة يدد البحوث  

التي  نشرها أي اء 

هيئة التدر ل في  

أويية يلمية محكمة  

 مفهرسة   

أويية   نشر فييدد ما 

يلمية محكمة 

مفهرسة في السنة 

السابقة لكل ي و  

 هيئة تدر ل 

 

 يدد

تقد م الديم  

المالي لرسوم 

النشر لألوراق  

  أويية  فيالعلمية 

يلمية محكمة 

 مفهرسة  

يدد الديم المالي  

 جمالي  المقدم  ل 

 يدد ا بحاث المنشورة 

 يدد

تطو ر معمل 

 في الكليةا بحاث 

يدد ا جهزة الجد دة  

الم افة للمعمل في 

   العام المالي

 يدد

ي ادة يدد 

  المشار ين من

الطالبا  وأي اء 

  التدر ل فيهيئة 

 المؤتمرا  العلمية 

يدد المشار ين في 

المؤتمرا  العلمية 

 في العام الجامعي 

 يدد

2.2 

  ترسيخو نشر

 ثقافة االبتكار  

نشر ثقافة   1

البحث  

العلمي 

 واالبتكار

تشجيع الطالبا   

وأي اء هيئة  

التدر ل يل  

في المشار ة 

وورش  المحاضرا 

العمل الخاصة 

  باالبتكار 

يدد المشار ين من  

الطالبا  وأي اء هيئة 

في  التدر ل 

وورش  المحاضرا 

العمل الخاصة 

في العام   باالبتكار 

 الجامعي  

 يدد

يقد االتفاقيا  مع 

  الجها  الرايية 

 لالبتكار الدايمة و

يدد االتفاقيا  

المبرمة في العام  

 الجامعي 

 يدد

2الهدف االستراتيجي   
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 الخطة التنفيذية للهدف الثاني

  األهداف

 الفرعية 
 المهام 

التكلفة   سنة 

السنوية  

)ريال  

 سعودي( 

22 ’ 23 ’ 24 ’ 25 ’ 26 ’ 

1.2 

تشجيع 

البحث  

 العلمي 

توييااة الباااحثين من الطااالبااا  وأي اااااااااء هيئااة  -

الخااصاااااااة باالبحاث   وا دلاة التادر ل باال اااااااوابم 

  .بالجامعة   واالبتكار العلمي 

توييااة الباااحثين من الطااالبااا  وأي اااااااااء هيئااة  -

التدر ل ب اااااااوابم الجامعة المتعلقة بالنشااااااار  

  العلمي 

التدر ل المتميز بحثيا بجائزة  هيئة ي اااااو تكر م   -

أف ال باحث في الكلية وفق معا ير تميز بحثي 

 معتمدة  

جاائزة أي ااااااااء هيئاة التادر ل الحااصااااااالين يل   -

أيل  معدال  النشااااار واالساااااتشاااااهادا  في 

 نها ة العام الدراسي

التعر، يل  أي ااااااااء هيئاة التادر ل والطالب  -

الذ ن شااااار وا في المؤتمرا  العلمية الوطنية  

  ولية والد

تزو اد أي ااااااااء هيئاة التادر ل والطالب بورش   -

 يمل حوم ا نشطة البحثية 

 متابعة تطو ر معمل ا بحاث في الكلية 

     

100.000 

2.2 

ترسيخ  و نشر

ثقافة 

 االبتكار 

 

تشاجيع مشاار ة أي ااء هيئة التدر ل والطالب  -

في ورش العماال الخاااصااااااااة باااالبتكااار والبحااث 

  العلمي

 لالبتكار  الدايمةو الرايية  استقطاب الجها 

     

 

 

2ستراتيجي الهدف اال  
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ستراتيجي الثالث الهدف اال   

 

 تعز ز المسؤولية والشرا ا  المجتمعية
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 المسؤولية والشراكات المجتمعية تعزيز  :3 الهدف

األهداف 

 الفرعية
 األداء الرئيسي ات مؤشر المبادرات المشاريع

وحدات  

 القياس 

الجهة  

المسؤولية عن  

 تنفيذ المبادرة 

1.3 

تعزيز  

المشاركة  

 المجتمعية 

توسيع نطاق   1

الخدما  

المجتمعية في 

 الكلية 

ي ادة نسبة الطالبا    

المشار ا  في 

المشار ع البحثية في 

 الجامعة   

النسبة المئو ة  

  للمنسوبين المشار ين

في أنشطة خدمة  

 المجتمع 

نسبة 

 مئو ة 

و يلة الكلية  

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

 المجتمع 

 

 

تعز ز التواصل   2

مع خر جا  

 الكلية 

ي ادة يدد البحوث   

التي  نشرها أي اء 

هيئة التدر ل في  

أويية يلمية محكمة  

 مفهرسة   

تقد م الديم   2-1-2-2

المالي لرسوم النشر 

 فيلألوراق العلمية 

يلمية محكمة   أويية 

 مفهرسة  

يدد ا نشطة التي 

تقدمها وحدة الخر جين  

 في الكلية

 يدد

 

تعز ز هو ة   3

التواصل و الكلية 

 اإليالمي 

تحسين جودة موقع  

 الكلية وتحد ث  بانتظام 

معدم تقييم أصحاب 

 المصلحة لجودة الموقع 

و يلة الكلية   معدم 

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

 المجتمع 

ورؤساء  

 ا قسام

الترو ج  نشطة الكلية 

في مختلج منصا   

 التواصل االجتمايي

معدم تقييم أصحاب 

المصلحة حوم التواصل  

 اإليالمي للكلية

 معدم 

2.3 

تطوير  

مع   الشراكات

القطاعات 

 المجتمعية 

تفعيل شبكا   1

المسؤولية  

 االجتمايية 

يقد اتفاقيا  تعاون   

مع المنظما  

الحكومية وغير 

الحكومية غير الربحية 

لتقد م الخدما   

 المجتمعية 

يدد يقود التعاون  

المبرمة في العام  

 الجامعي 

 يدد

 

3ستراتيجي الهدف اال  
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 الثالثالخطة التنفيذية للهدف 

األهداف 

 الفرعية
 المهام

التكلفة السنوية  سنةال

 ’26 ’25 ’24 ’23 ’22 )ريال سعودي( 

تعزيز   1.3 

المشاركة  

 المجتمعية 

 الااكاالاايااااة   ماانسااااااااوبااي  تااوياايااااة  -

 الخااصاااااااة   ا دلاة و باال اااااااوابم 

 بالخدما    تعلق  فيما بالجامعة 

 المجتمعية 

  الاخار اجايان  مار از  ماع  الاتانساااااااياق -

  الجاامعاة  في  المهنياة   التنمياة و

   الصلة  ذا  ا نشطة  لتنفيذ

 الاااااخااااار اااااجاااااا   يااااان  اإلياااااالن -

  الااااتااااعاااار ااااجو  الاااامااااتاااامااااياااازا 

  بإنجاياتهن

  هيئة وأي ااء الطالبا   تشاجيع -

 يالا   الاماوظافايانو  الاتاااادر ال

  المجمويااا   في  المشااااااااار ااة 

  التطويية 

 الصااالة   ذا  الكلية  وثائق  نشااار -

 اإللااكااتاارونااي  الاامااوقااع  ياالاا 

 التواصاااااااال  وقنوا   للجااامعااة 

 الخطاة )  الرسااااااامياة   االجتماايي

  البرامج   و تيبا   االسااااااتراتيجية 

 (واإلجراءا  والسياسا 

  خااادماااة  أنشاااااااطاااة   ين  اإليالن -

 في  باالكلياة   الخااصاااااااة  المجتمع

 االجتماايي  التواصاااااااال  قنوا 

 الرسمية 

  البيانا  قايدة تحد ث -

 للخر جا   السنو ة 

     50.000 

2.3 

تطوير  

مع   الشراكات

القطاعات 

  المجتمعية

  الشااااااارا ااااة  ضاااااااوابام   تاطاباياق -

  بالجامعة  فالخاصة  المجتمعية 

 ودولية  محلية  اتفاقيا  يقد -

 المجتمع  بخدمة  خاصة 

     50.000 

3ستراتيجي الهدف اال  
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ستراتيجي الرابع الهدف اال   

 

 تعز ز نمو مجتمع الكلية
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   نمو مجتمع الكليةتعزيز   :4 الهدف

 وحدات القياس األداء الرئيسي ات مؤشر المبادرات المشاريع األهداف الفرعية

الجهة  

المسؤولية عن  

 تنفيذ المبادرة 

1.4 

تمكين مجتمع 

 الكلية 

تطو ر اإلرشاد   1

ا  اد مي 

 للطالب

تحسين جودة   

 االستشارا  ا  اد مية

استبانة رضا الطالب ين  

 المرشد ا  اد مي

مد رة الشؤون   معدم 

 اإلدار ة والمالية 

تطو ر المهارا   2

الشخصية 

 للطالب

تشجيع الطالب يل  

ح ور برامج تنمية  

  المهارا 

نسبة الطالب الذ ن 

التحقوا بلنشطة تنمية  

 المهارا  بالعام الدراسي 

مد رة الشؤون   نسبة مئو ة 

 اإلدار ة والمالية 

و يلة الكلية  

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

 المجتمع 

 يداد قادة  3

 المستقبل

ديم أي اء هيئة 

التدر ل والموظفين  

لح ور برامج تنمية 

 المهارا  القياد ة 

النسبة المئو ة  ي اء 

هيئة التدر ل / 

الموظفين الذ ن ح روا 

برامج تطو ر القيادة بالعام 

 الدراسي 

و يلة الكلية   نسبة مئو ة 

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

 المجتمع 

 شراك الطالب في  

مختلج اللجان يل  

 مستوى الكلية / الجامعة

يدد اللجان التي لد ها  

الطالب بالعام  ي ممثل

 الدراسي 

و يلة الكلية   يدد

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

ديم مشار ة الطالب   المجتمع 

في مؤسسة مسك 

  الخير ة 

نسبة مشار ة الطالب  

في مؤسسة مسك 

 الخير ة 

 نسبة مئو ة 

تعز ز ا نشطة  4

الترفيهية  

والثقافية لمجتمع  

 الكلية 

ي ادة ا نشطة الثقافية 

الترفيهية لمجتمع 

  الكلية 

يدد ا نشطة الترفيهية  

التي  تم تنفيذها لمجتمع  

 الكلية في العام الدراسي 

و يلة الكلية   يدد

للدراسا   

والتطو ر وخدمة 

 المجتمع 

2.4 

  تعزيز قدرات

 الموظفين 

 

متابعة أداء   1

 الموظفين

تحد ث ملفا  تطو ر    

   للموظفين

النسبة المئو ة للموظفين  

الذ ن لد هم ملفا   

  محدثة 

مد رة الشؤون   نسبة مئو ة 

 اإلدار ة والمالية 

البدء بنظام تقييم 

مهني مبني يل   

 الكفاءة

النسبة المئو ة للموظفين  

الذ ن تم تقييمهم يبر 

النظام المبني يل  

 الكفاءة سنو ا 

   الكلية  ةيميد نسبة مئو ة 

ورؤساء   

 ا قسام

ومد رة الشؤون  

 االدار ة والمالية 

   4ستراتيجي الهدف اال
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   الرابعالخطة التنفيذية للهدف 

 المهام األهداف الفرعية

التكلفة  سنةال

السنوية )ريال  

 سعودي( 
22’ 23’ 24’ 25’ 26’ 

1.4 

تمكين مجتمع 

 الكلية 

 تحليل استبانة الرضا ين المرشد ا  اد مي -

ورش العماال المختلفااة رفع مساااااااتوى الويي حوم   -

المتعلقااة بااالقيااادة وتنميااة المهااارا  وا نشاااااااطااة  

 الثقافي

التعاون مع مؤسااسااة مسااك لتسااجيل الطالب في  -

 برامجهم القياد ة 

ي اادة يادد ا نشاااااااطاة الالمنهجياة للطالب وأي ااااااااء   -

 هيئة التدر ل والموظفين وأسرهم

 

     

100.000 

2.4 

  تعزيز قدرات

 الموظفين 

 

الويي حوم ورش العماال المختلفااة رفع مساااااااتوى   -

 المتعلقة بالتطو ر المهني

 يمل خطة تطو ر لكل موظج  -

 جمع الملفا  التطو ر ة للموظفين سنوي -

منح جااائزة أف اااااااال ي اااااااو  داري بااا داء بناااء يل   -

  التقييم المبني يل  الكفاءة

     

4ستراتيجي االالهدف   
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ستراتيجي الخامس الهدف اال   

 

حيو ة الحفاظ يل  بيئة يمل   
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   الحفاظ على بيئة عمل حيوية :5 الهدف

 مؤشر ات األداء الرئيسية  المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
وحدة 

 القياس 

الجهة المسؤولة  

 عن تنفيذ المبادرة

1.5 

االستخدام  

 األمثل للموارد

 

تعز ز نظام ا من   1

 والسالمة

االلتزام بتعليما  الهيئة   

الملكية بالجبيل ولوائح  

ا من والسالمة بجامعة  

اإلمام يبدالرحمن بن  

 فيصل 

نسبة االلتزام باللوائح فيما 

في  ة والسالم خص االمن 

 السنة المالية 
نسبة 

 مئو ة 

مد رة الشؤون  

 اإلدار ة والمالية 

 

صيانة معدا   2

  المعامل

ولوائح اتبا  قوايد 

السالمة العامة لمعامل  

 الكلية 

نسبة االلتزام بلنظمة االمن  

 يدد  وسالمة للمعامل

االستخدام ا مثل  

 لمعامل المحا اة 

معدم استخدام معمل  

  معدم المحا اة في العام الدراسي 

مد رة الشؤون  

 اإلدار ة والمالية 

  ومنسق  المختبرا 

ضمان التحسين   3

 ة للبنيالمستمر 

 التحتية 

اقتراح سياسة  دارة  

  المخاطر

  يدد مبادرا   دارة المخاطر

 يدد

مد رة الشؤون  

 اإلدار ة والمالية 

و يلة الكلية  

للدراسا  والتطو ر 

 وخدمة المجتمع

2.5 

توسيع مرافق   

 الكلية 

تخصيص مساحا    1

  الكلية بكفاءة

البدء بتنفيذ مشرو    

 الريا ة الطالبية

معدم انجاي دراسة الجدوى  

 المعتمدة
  معدم

 يميد

و يلة الكلية  

للدراسا  والتطو ر 

 وخدمة المجتمع

تنفيذ مشار ع توسع  

 مباني الكلية

5ستراتيجي الهدف اال  
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 الخامس الخطة التنفيذية للهدف 

 المهام األهداف الفرعية

التكلفة  سنة

السنوية )ريال  

 سعودي( 
22’ 23’ 24’ 25’ 26’ 

1.5 

االستخدام األمثل  

 للموارد

 تطو ر خطم  دارة المخاطر -

 متابعة االلتزام بلنظمة ا من والسالمة  -

يل   - التااادر بياااة  الااادورا   تشاااااااجيع مااادرساااااااي 

  استخدام معامل المحا اة بكفاءة

التزام المساااااااتفيااد ن بقوايااد وأنظمااة   - مراقبااة 

 السالمة العامة لمعامل الكلية 

     

  حدد فيما بعد 

2.5 

 توسيع مرافق الكلية

متابعة تنفيذ مشاارو  ريا ة الطالبية مع الجها   -

 المسؤولة 

 اقتراح توسع  المبن  مع دراسا  الجدوى -

 متابعة تنفيذ مشرو  توسيع  المبن  المعتمدة -

     

5الهدف اإلستراتيجي   

 

 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   88

 

  



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |   8٩

 

 

 

  

 

ستراتيجي السادس الهدف اال   

 

 تعز ز النظام اإلداري بالكلية 
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 .تعزيز النظام اإلداري للكلية :6الهدف 

 مؤشر ات األداء الرئيسية  المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
وحدة 

 القياس 

الجهة المسؤولة  

 عن تنفيذ المبادرة

1.6 

تعزيز استقطاب   

 الموظفين 

 

 

 

التنو  في  1

استقطاب 

  الموظفين

المعدم القياسي ي ادة  

للكادر ا  اد مي 

واإلداري والفني لكل 

 طالبة 

المعدم القياسي للكادر 

ا  اد مي واإلداري 

في   والفني لكل طالبة 

البرنامج ا  اد مي لكل 

 يام جامعي 

معدم  

 القياسي

   الكلية  يميدة

و يلة الكلية  

 للشؤون ا  اد مية 

 ورؤساء ا قسام

ي ادة يدد ا ي اء 

المتخصصين من الكادر  

ا  اد مي واإلداري 

 والفني 

النسبة المئو ة لمطابقة 

 فاءا  أي اء الكادر  

ا  اد مي واإلداري 

والفني مع احتياجا  

 الكلية 

نسبة 

 مئو ة 

الكلية   يميدة

 ورؤساء ا قسام

2.6 

 تعزيز ثقافة الجودة  

تنفيذ الخطة   2

 االستراتيجية للكلية

تشكيل لجنة لمتابعة   

تنفيذ الخطة 

 االستراتيجية

يدد االجتمايا  في العام 

 يدد الجامعي 

و يلة الكلية  

للدراسا  والتطو ر 

 وخدمة المجتمع

متابعة العمليا   3

  اإلدار ة 

وضع سياسة للكلية  

إلنشاء السياسا  

  واإلجراءا 

نسبة  نجاي سياسة الكلية  

إلنشاء السياسا  

 واإلجراءا  

نسبة 

 مئو ة 

تطو ر سياسا  الكلية  

 و جراءاتها

يدد سياسا  و جراءا   

الكلية التي تم تطو رها  

 في العام الجامعي 

 يدد

6ستراتيجي الهدف اال  
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 الخطة التنفيذية للهدف السادس 

 المهام األهداف الفرعية

التكلفة السنوية  سنة

 ’26 ’25 ’24 ’23 ’22 )ريال سعودي( 

1.6 

استقطاب  تعزيز  

 الموظفين 

 

متابعة المعدم القياسي للكادر ا  اد مي  -

  واإلداري والفني لكل طالبة 

الرفع بطلك احتياج الكلية من الوظائج  -

 ا  اد مية واإلدار ة

 ال  نطبق     

2.6 

 تعزيز ثقافة الجودة  

 نشاء قائمة تدقيق لمتابعة مؤشرا  ا داء   -

 االستراتيجيةالرئيسية للخطة 

يقد ورشة يمل حوم  يفية  نشاء السياسا   -

   واإلجراءا 

 مراجعة السياسا  واإلجراءا    -

 تعميم سياسا  و جراءا  الكلية -

  حدد فيما بعد      

6ستراتيجي الهدف اال  
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ستراتيجي السابع الهدف اال   

 

 تطو ر الموارد المالية للكلية
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 : تطوير الموارد المالية للكلية 7الهدف 

 مؤشر ات األداء الرئيسية  المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
وحدة 

 القياس 

الجهة المسؤولة  

 عن تنفيذ المبادرة

1.7 

 ترشيد االنفاق  

تطو ر نظام تتبع   1

ورقابة يل   

اإل رادا   

 والمصروفا  

دراسة جدوى لكل مشرو   

  جد د

النسبة المئو ة للمشار ع  

الجد دة مع دراسة الجدوى  

قبل طلك ميزانية معين   

للمشرو   ل   جمالي يدد 

 المشار ع في السنة المالية 

نسبة 

 مئو ة 

   الكلية  يميدة

ومد رة الشؤون  

 اإلدار ة والمالية 

 

تصميم خطة مالية 

مخصص  لكل قسم 

 يلمي

النسبة المئو ة للخطم  

 المالية المنجزة 
نسبة 

  مئو ة 

  رؤساء ا قسام 

2.7 

تطوير الميزانية   

 والتخطيط المالي 

 يداد ميزانية مالية   1

 للكلية 

رصد ومتابعة جميع 

 النفقا  المالية 

السنو ة الفعلية  النفقا  

  لكل سنة مالية 

 
 يدد

   يميدة الكلية 

ومد رة الشؤون  

 اإلدار ة والمالية 

 

3.7 

تنويع مصادر  

 الدخل

  نشاء برامج  1

 دراسا  يليا  

 وضع دراسة جدوى 

  لكل برنامج جد د 

يدد طالب الدراسا  العليا  

 أ اد مي  لكل برنامج

 يدد

   يميدة الكلية 

و يلة الكلية  

للدراسا  العليا  

 والبحث العلمي

 

من معامل  االنتفا   2

ومختبرا  الكلية  

 المجهزة

يرض معامل ومختبرا   

الكلية  لما ن للتدر ك 

 للمنظما  الخارجية 

يدد يقود   جار المعامل 

 يدد لكل سنة مالية

و يلة الكلية  

للدراسا  والتطو ر 

 وخدمة المجتمع

7ستراتيجي الهدف اال  
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 الخطة التنفيذية للهدف السابع 

 المهام األهداف الفرعية
التكلفة السنوية  سنة

 )ريال سعودي( 
22’ 23’ 24’ 25’ 26’ 

1.7 

 ترشيد االنفاق  

يقد ورش يمل حوم  يفية يمل دراسا    -

 الجدوى

 جمع دراسا  الجدوى للمشار ع -

     10.000 

2.7 

تطوير الميزانية   

 والتخطيط المالي 

االستفادة من نظام تتبع اإل رادا   -

 والمصروفا  

 يلمي تحد د تكلفة الموارد لكل قسم -

     20.000 

3.7 

 تنويع مصادر الدخل 

متابعة يمادة الدراسا  العليا إلنشاء برامج   -

   الدراسا  العليا

من  باالستفادةاستهدا، الجها  الراغبة  -

 معامل الكلية

     20.000 

7ستراتيجي الهدف اال  
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ستراتيجي الثامن الهدف اال   

 

 تعز ز خدما  االتصاال  وتقنية المعلوما  
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 تعزيز خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات : 8 الهدف

 الرئيسية مؤشر ات األداء  المبادرات المشاريع األهداف الفرعية
وحدة 

 القياس 

الجهة المسؤولة  

 عن تنفيذ المبادرة

1.8 

 تحسين 

 نظام االتصاالت 

 

 

متابعة نظام   1

االتصاال  

 اإللكتروني

تطبيق المعامال  

 اإللكترونية

نسبة رضا أصحاب 

المصلحة ين تطبيق 

المعامال  اإللكترونية  

 في العام الجامعي 

نسبة 

 مئو ة 

 يميدة 

و يلة الكلية  

 للشؤون ا  اد مية 

و يلة الكلية  

للدراسا  والتطو ر 

 وخدمة المجتمع

و يلة الكلية  

للدراسا  العليا  

 والبحث العلمي

و يلة الكلية لشؤون  

 التدر ك

 

2.8 

 تعزيز  

 التعلم اإللكتروني

تعز ز استراتيجيا    1

 التعلم اإللكتروني 

استخدام أساليك التعلم 

 اإللكتروني

للمقررا  النسبة المئو ة 

الدراسية التي تعتمد 

أساليك التعلم اإللكتروني 

 في العام الجامعي 

نسبة 

 مئو ة 

و يلة الكلية  

 للشؤون ا  اد مية 

 ورؤساء ا قسام

 8 ستراتيجيالهدف اال
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 الثامن الخطة التنفيذية للهدف 

 المهام داف الفرعيةاأله 
التكلفة السنوية  سنة

 ’26 ’25 ’24 ’23 ’22 )ريال سعودي( 

1.8 

 تحسين 

 نظام االتصاالت 

 

توي ع استبانة رضا أصحاب المصلحة ين  -

 تطبيق المعامال  اإللكترونية  

  تنفيذ مالحظا  أصحاب المصلحة  -
 

  حدد فيما بعد     

2.8 

 تعزيز  

 التعلم اإللكتروني

وضع خطم سنو ة لتطو ر أي اء هيئة  -

  التدر ل لخدما  التعليم اإللكتروني

التعلم اإللكتروني متابعة تنفيذ أساليك  -

 في المقررا  الدراسية

  حدد فيما بعد      

8ستراتيجي الهدف اال  
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 جداول الملخصات 
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 هدافألا القيم  الرسالة  ية ؤالر 

االتميز  ا محليًّ في  ودوليًّ

 المهني الصحي التعليم

والبحث العلمي 

 والمسؤولية االجتمايية 

الريا ة الصحية  جودة تعز ز

 صحيين مهنيين بتخر ج

 سعون جاهد ن للتطو ر  

من خالم  المستمر والتعليم

التعليم المتميز وااللتزام  

بالبحث العلمي وخدمة 

 .المجتمع

 التميز

 المسؤولية 

 الشفافية 

 التعاطج 

 التعاون

 المسؤولية االجتمايية 

 االبتكار

 التنو  

 

 تعليم المهن الصحية التميز في

 تعز ز ثقافة البحث العلمي واالبتكار 

 تعز ز المسؤولية والشرا ا  المجتمعية

 تعز ز نمو مجتمع الكلية 

 الحفاظ يل  بيئة يمل حيو ة 

 تعز ز النظام اإلداري للكلية

 تطو ر الموارد المالية للكلية 

وتقنية  تعز ز خدما  االتصاال  

 المعلوما 

 واألهداف  والقيم والرسالة الرؤية ملخص .3 جدول

 

 

 

 جداول الملخصات
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 المبادرات المشاريع األهداف الهدف / # البند 

مؤشرات  

األداء 

 الرئيسية

 المسؤولية وحدات القياس

في تعليم المهن   التميز

  الصحية
3 6 7 7 

 مئو ة نسبة 

 يدد

 معدم 

 يميد الكلية 

 و يلة الكلية للشؤون ا  اد مية 

و يلة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة  

 المجتمع 

 و يلة الكلية لشؤون التدر ك 

 رؤساء ا قسام

تعزيز ثقافة البحث  

 العلمي واالبتكار
2 3 7 7 

 نسبة مئو ة 

 يدد

 و ال  الدراسا  العليا والبحث العلمي

 رؤساء ا قسام

تعزيز المسؤولية  

 والشراكات المجتمعية 
2 4 5 5 

 نسبة مئو ة 

 يدد

 معدم 

و يلة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة  

 المجتمع ورؤساء ا قسام

 8 8 5 2 تعزيز نمو مجتمع الكلية

 مئو ة نسبة 

 يدد

 معدم 

 و يلة الكلية للشؤون ا  اد مية 

و يلة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة  

 المجتمع 

رؤساء ا قسام ومد رة الشؤون 

 اإلدار ة والمالية 

الحفاظ على بيئة عمل  

 حيوية
2 4 6 5 

 نسبة مئو ة 

 يدد

 يميد الكلية 

مد رة الشؤون اإلدار ة والمالية 

 ا قسامورؤساء ا قسام رؤساء 

تعزيز النظام اإلداري 

 للكلية 
2 3 5 5 

 نسبة مئو ة 

 يدد

 يميد الكلية 

 و يلة الكلية للشؤون ا  اد مية 

 ورؤساء ا قسام

تطوير الموارد المالية  

 للكلية 
3 4 5 5 

 نسبة مئو ة 

 يدد

 يميد الكلية 

مد رة الشؤون اإلدار ة والمالية 

 ورؤساء ا قسام

االتصاالت تعزيز خدمات 

 وتقنية المعلومات
 نسبة مئو ة  2 2 2 2

 يميد الكلية 

 و يلة الكلية للشؤون ا  اد مية 

و يلة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة  

 المجتمع 

و يلة الكلية للدراسا  العليا والبحث 

 العلمي

  و يلة الكلية لشؤون التدر ك 
  - 44 45 31 18 المجموع 

 بالجبيل  التطبيقية الطبية العلوم لكلية اإلستراتيجية الخطة مكونات ملخص .4 جدول

 

 

 

 جداول الملخصات

 

 

 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |    104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |    105

 

  

 

 المالحق 
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 المالحق 

 بالكلية الصحية للتخصصات التعليم وحدة  إلنشاء ياإلدار القرار .أ ملحق
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 المالحق 
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 المالحق 
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برنامج البكالوريوس في تقنية التخدير خصائي خريجي    

توظيج  

المهارا   

التقنية 

والرقمية في  

مجام تقنية  

 التخد ر 

ممارسة  

التفكير 

التحليلي 

وحل  

 المشكال 

التحلي  

بالمبادرة 

 واإلصرار 

التحلي  

بصفا   

قياد ة  

و تبن  روح  

 الفر ق

التحلي  

بالمهنية و جادة  

مهارا   

 التواصل

الحر  يل   

التطو ر  

ا  اد مي  

والمهني  

المستمر في  

مجام تقنية  

 التخد ر 

تبني 

مفهوم  

  تحمل 

المسؤولية  

 االجتمايية 

بالهو ة   االلتزام 

اإلسالمية  

  للقيم واالمتثام

ا خالقية  

والقانونية  

 والثقافية 

جامعة اإلمام    خصائص خر ج

 يبدالرحمن بن فيصل 

   ✓ ✓  ✓ ✓ 
  وا خالق   بالقيم ملتزم 

 والمسؤولية 

   ✓  ✓   
  مدى والتعلم   المعرفة  طبق

 الحياة

 شخصيت  فايلة   ✓  ✓ ✓ ✓  

 ✓       
قادر يل  حل المشكال   

 واتخاذ القرار 

✓        
قادر يل  استخدام تقنية  

 المعلوما  

 فيصل  بن الرحمن عبد  اإلمام  جامعة خريجي سمات مع التخدير تقنية  خريج اتسم مواءمة .ب ملحق

 المالحق 
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علم األعصابخصائي خريجي برنامج البكالوريوس في تقنية    

توظيج  

المهارا   

التقنية 

والرقمية في  

تقنية يلم  مجام 

 ا يصاب

ممارسة  

التفكير 

التحليلي 

وحل  

 المشكال 

التحلي  

بالمبادرة 

 واإلصرار 

التحلي  

بصفا   

قياد ة  

و تبن  روح  

 الفر ق

التحلي  

بالمهنية و جادة  

مهارا   

 التواصل

الحر  يل   

التطو ر  

ا  اد مي  

والمهني  

المستمر في  

مجام تقنية يلم  

 ا يصاب

تبني 

مفهوم  

  تحمل 

المسؤولية  

 االجتمايية 

بالهو ة   االلتزام 

اإلسالمية  

  للقيم واالمتثام

ا خالقية  

والقانونية  

 والثقافية 

جامعة اإلمام    خصائص خر ج

 يبدالرحمن بن فيصل 

      ✓ ✓ 
  وا خالق   بالقيم ملتزم 

 والمسؤولية 

    ✓ ✓   
  مدى والتعلم   المعرفة  طبق

 الحياة

 شخصيت  فايلة     ✓ ✓ ✓  

 ✓       
قادر يل  حل المشكال   

 واتخاذ القرار 

✓        
قادر يل  استخدام تقنية  

 المعلوما  

 فيصل  بن الرحمن عبد اإلمام جامعة خريجي سمات مع األعصاب علم  تقنية خريج اتسم مواءمة ج ملحق

 المالحق 
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الرعاية التنفسيةخصائي خريجي برنامج البكالوريوس في    

توظيج  

المهارا   

التقنية 

والرقمية في  

الريا ة  مجام 

 التنفسية

ممارسة  

التفكير 

التحليلي 

وحل  

 المشكال 

التحلي  

بالمبادرة 

 واإلصرار 

التحلي  

بصفا   

قياد ة  

و تبن  روح  

 الفر ق

التحلي  

بالمهنية و جادة  

مهارا   

 التواصل

الحر  يل   

التطو ر  

ا  اد مي  

والمهني  

المستمر في  

الريا ة  مجام 

 التنفسية

تبني 

مفهوم  

  تحمل 

المسؤولية  

 االجتمايية 

بالهو ة   االلتزام 

اإلسالمية  

  للقيم واالمتثام

ا خالقية  

والقانونية  

 والثقافية 

جامعة اإلمام    خصائص خر ج

 يبدالرحمن بن فيصل 

    ✓  ✓ ✓ 
  وا خالق   بالقيم ملتزم 

 والمسؤولية 

✓ ✓    ✓   
  مدى والتعلم   المعرفة  طبق

 الحياة

 شخصيت  فايلة   ✓  ✓ ✓ ✓  

 ✓ ✓ ✓     
قادر يل  حل المشكال   

 واتخاذ القرار 

✓        
قادر يل  استخدام تقنية  

 المعلوما  

 فيصل بن الرحمن عبد اإلمام جامعة خريجي سمات مع التنفسية الرعاية خريج اتسم مواءمة .د ملحق

 المالحق 



   2026  –  2022لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل لعام   االستراتيجيةالخطة                                  |    112

 

 بالكلية  اإلستراتيجية الخطة عمل فريق إلنشاء ياإلدار القرار .ه ملحق  

 المالحق 
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أصاحاب المصالحة الداخليين والخارجيين  ونتيجة لذلك   جزء من يملية التخطيم االساتراتيجي هو الحصاوم يل  ردود فعل من  

قاامات لجناة التخطيم االساااااااتراتيجي بتطو ر االساااااااتبااناة  لكترونياة بااساااااااتخادام نمااذج ماا كروساااااااوفات وتم تعميما  يبر البر اد 

  .اإللكتروني لجميع المجمويا  وواتساب  صحاب المصلحة غير المنتسبين لجامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصل

  :د، المسح الرئيسي  ل  ما  ليو ه

 تحليل الرضا ين جودة الخطة االستراتيجية لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل .1

الساااعي للحصاااوم يل  تعليقا  أصاااحاب المصااالحة يل  الخطة االساااتراتيجية لكلية العلوم الطبية التطبيقية في  .2

 .الجبيل

سااؤاال حوم  ل مكون في الخطة  مع سااؤام   22العربية واإلنجليز ة و حتوي يل  ما مجموي   تمت  تابة االسااتبانة باللغتين 

للحصاااااوم يل  تعليقا  من  Likert نهائي حوم الجودة الشااااااملة للخطة وساااااؤام مفتوح للتعليقا   تم اساااااتخدام مقيا 

 ."المستجيبين بما في ذلك "ممتاي  جيد جدا  جيد  مرض  وضعيج 

  

 وتحليل البيانا  طر قة أخذ العينا 

تم اسااتخدام يينة يشااوائية بساايطة لتغطية جميع أنوا  أصااحاب المصاالحة )الداخليين والخارجيين(  تم تحليل البيانا  التي تم 

 Microsoft Excel الحصاوم يليها من الدراساة  ميا )بشاكل أسااساي تحليل وصافي( ونوييا  للتحليل الوصافي  تم اساتخدام 

  .رضا  وايتبر  أي استجابة "ممتاية" أو "جيدة جدا" راضية لقيا  النسبة المئو ة لل

 

 فترة الدراسة 

 .أسابيع 2تم تعميم استبانة المسح لمدة 

 

 انتماء المشاركين في االستطالع

مشااار ا أجروا دراسااا  اسااتقصااائية مكتملة  وتحدد الدراسااة ثالث فئا  من أصااحاب المصاالحة  هم   120وشااملت الدراسااة  

عة اإلمام يبد الرحمن بن فيصاال  وغير المنتساابين  ل  جامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصاال  والطالب   المنتساابون  ل  جام

وشاااااملت الفئة التابعة لجامعة اإلمام يبد الرحمن بن فيصااااال قائد  داري وأي ااااااء هيئة تدر ل وموظفين  في حين أن غير 

 لية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل أو المنتساااااابين شااااااملوا الذ ن يرفوا أنفسااااااهم يل  أنهم صاااااااحك يمل لخر جي 

انتماءا     1أشااخا  في المجتمع  الفئة ا خيرة هي الطالب الذ ن شااملوا  ما الطالب الحاليين أو الخر جين   وضااح الشااكل 

  .المشار ين في االستطال  

 

 

 

 

 

 

 الجبيل في التطبيقية الطبية العلوم لكلية االستراتيجية الخطة حول المصلحة أصحاب استبانة تحليل .و ملحق

 المالحق 
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 :1الشكل 

 انتماء المشار ين في االستطال  

 

 

 رضا أصحاب المصلحة عن الخطة االستراتيجية لكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجبيل

ولتحقيق أهادا، الادراساااااااة  تم  جراء تحليال  مي لجميع اساااااااتجااباا  أصاااااااحااب المصااااااالحاة لكال مكون من مكوناا  الخطاة  

 ٪ بالنسبة 75٪  وفي حين بلغت النسبة الدنيا 88االستراتيجية   تمتع ينصر الرؤ ة بليل  درجة من الرضا بنسبة  جمالية تبلغ 

٪ من أصااحاب  ٩4يل الرضااا داخل  ل فئة من فئا  أصااحاب المصاالحة  فإن ٪  يند تحل78  بلغ متوساام درجة الرضااا  3.1للهد، 

المصااالحة غير المنتسااابين  ل  الجامعة راضاااون ين الجودة الشااااملة للخطة االساااتراتيجية لكلية العلوم الطبية التطبيقية في 

  الجبيل

  ردود الفعل السردية ألصحاب المصلحة

  :سرد ا سئلة المفتوحة للمشار ين  وشملتتم العثور يل  ثالثة مواضيع بعد تحليل 

تلقات الخطاة ردود فعال   جاابياة  وأشاااااااار أحاد المشاااااااار ين: " ال شااااااايء ممتااي و عكل تميز الموظفين    الخطةة الشةةةةةةاملةة:

في حين طلك أحد  والطالب"  ووافق آخر يل  ذلك قائال: "بشااكل يام  الخطة االسااتراتيجية رائعة وتغطي جميع الجوانك" 

 ."أن تكون الخطة أ ثر توجهًا نحو الطالب  ما هو مذ ور: "تمكين خطة استراتيجية تناسك الطالب المستجيبين

 

    وتوسيع الموارد التعليمية  2-1تديم االستجابة الحاجة  ل  تحقيق الهد،  التعليم والبحث:

 

 

 

 

 

 المالحق 

 

 

 

 طالب
 منسوبي الجامعة 

الجامعة غير منسوبي   
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Date 

Task 

(# of 

participants) 

Moderator Recommendations 

17-May- 

2022 

(60 min.) 

Student 

Focus Group 

(n=9) 

Dr. Sama 

Hammad 

 

Education and student needs 

- More specialized faculty within the field of NST  

- Expressed their need to have CAMSJ to be known more 

- Connect with students further via social media outlets 

- Activate the CAMSJ YouTube channel and other social media outlets 

- Update College library resources 

Research 

- Engage students in faculty research projects 

- Collaborate with research centers for students to be part of (locally in 

Jubail and others) 

Community service 

- Connect with community and the local public via fun and leisure activities  

- Collaborate with local community clubs 

- Go to local schools to bring awareness about CAMSJ and its programs 

Resources  

- Provide self-service food areas (i.e. tables with coffee/tea/food for 

students to serve themselves) 

- Provide free water fountains (with hot and cold water) and microwave 

- Provide healthier vending machines and other types of machines for 

mixed tastes 

- Bring back ice cream machine by SADAFCO 

- Provide a way for student meals (not just snack items) 

Education and alumni need 

- Raising awareness of college programs in Jubail and the surrounding area 

- Matching the College programs and number of students with the with 

hospital/market demands 

- Create contracts with hospitals to secure alumni jobs 

- Create alumni activities/days 

- Bring awareness to alumni for job opportunities prior to graduation 

- Provide students prior to graduation with professional workshop 

 

 والخريجين  للطالب التركيز مجموعة نتائج .ز قملح

 المالحق 
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Date 

Task 

(# of 

participants) 

Moderator Recommendations 

17-May- 

2022 

(60 min.) 

Student 

Focus Group 

(n=9) 

Dr. Sama 

Hammad 

 

Research 

- Guidance on publication process on the final research projects 

- Require that students submit for publication as part of the project (or 

grade the submission process) 

- Collaborate with professional specialty societies to share student 

research project/posters both on a national and international level.  

- Have NST students participate in IRMC in the Neuro-labs in Dammam 

- Have open day poster presentation for families and the public to visit  

- Re-create poster presentation days in other venues such as Royal 

Commission of Jubail Hospitals and others  

 

Community Service:  

- Raise awareness on community service processes and pathways. 

- Have manuals to help guide students on opportunities  

- Make the approval process less daunting and complicated 

- Outreach to high-school students on various event days to bring 

awareness about CAMSJ 

- Create partnerships with local volunteer groups 

- Expand opportunity for community service to students on a local, national 

and international level  

 

Resources:  

- Specify the expansion of resources for CAMSJ students further in the plan  

- Expand the resources for students: 

• Create creative spaces for study 

• Provide comfortable spaces outdoors  

Provide more shading spaces outdoors 

 المالحق 
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Date 

(duration

) 

Task 

(# of 

participants) 

Moderat

or 

Recommendations 

18-May- 

22 

(90 min.) 

Alumni Focus 

Group (n=6) 

Dr. Sama 

Hammad 

Education and Alumni Needs:  

- Raising awareness of college programs in Jubail and the 

surrounding area.  

- Matching the college programs and number of students 

with the with hospital/market demands 

- Create contracts with hospitals to secure alumni jobs 

- Create alumni activities/days 

- Bring awareness to alumni for job opportunities prior 

to graduation 

- Provide students prior to graduation with professional 

workshop training, lectures on how, and where to apply 

to alumni prior to graduation 

Research:  

- Guidance on publication process on the final research 

projects 

- Require that students submit for publication as part of 

the project (or grade the submission process) 

- Collaborate with professional specialty societies to 

share student research project/posters both on a 

national and international level.  

- Have NST students participate in IRMC in the Neuro-

labs in Dammam 

- Have open day poster presentation for families and the 

public to visit  

- Re-create poster presentation days in other venues 

such as Royal Commission of Jubail Hospitals and 

others  

Community Service:  

- Raise awareness on community service processes and 

pathways. 

- Have manuals to help guide students on opportunities  

 المالحق 
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- Make the approval process less daunting and 

complicated 

- Outreach to high-school students on various event days 

to bring awareness about CAMSJ 

- Create partnerships with local volunteer groups 

- Expand opportunity for community service to students 

on a local, national and international level  

Resources:  

- Specify the expansion of resources for CAMSJ students 

further in the plan  

- Expand the resources for students at CAMSJ: 

✓ Create creative spaces for study 

✓ Provide comfortable spaces outdoors  

✓ Provide more shading spaces outdoors 

✓ Provide better food services for long days 

✓ Have rest areas that are comfortable for long breaks 

✓ Increase availability of lab equipment supplies and 

manikins 

 المالحق 
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 المنصب / القسم  االسم 

 بالجبيل التطبيقية  الطبية  العلوم   لية  ةيميد السبيعي  محمد بنت عبير الدكتورة

 المجتمع وخدمة  والتطو ر للدراسا  الكلية  ة و يل حماد سامر بنت  سمى الدكتورة

 التدر ك  لشؤون الكلية  ة و يل يالعوهل إبراهيم بنت عهود األستاذة

 )متقايد(  ا  اد مية  للشؤون الكلية  ة و يل   باقتادة أمل األستاذة

 العلمي والبحث العليا  للدراسا  الكلية  ة و يل الحمود يوسف بنت شوق الدكتورة

 التخد ر تقنية  قسم ة رئيس يماني  زهير بنت لمياء الدكتورة

   كلية بال ا  اد مي وااليتماد الجودة وحدة ة رئيس  غوراجاال سواتي الدكتورة

 التخد ر  تقنية  قسم  ا  اد مي  وااليتماد الجودة منسق الزغول  بشار الدكتور

 ا يصاب يلم  تقنية  قسم التدر ل  هيئة  ي و إبراهيم هدير الدكتور

 الصحية  المعلوما  وتقنية   دارة بقسم معيد العساف نوف األستاذة

 السر ر ة  التغذ ة  بقسم معيد التويجري  ريم األستاذة

 المصلحة  وأصحاب المر زة المجمويا  استبانة  والخريجين  الطالب

 استبانة أصحاب المصلحة  الموظفون والمجتمع

 مجموية التر يز ومسح التخطيم االستراتيجي  الطالب والخريجين 

 وحدة خدمة المجتمع  مكتك و الة الكلية للدراسا  والتطو ر وخدمة المجتمع  االستاذة أمل ابراهيم الزويدي 

 مسايد  داري  مكتك و الة الدراسا  والتطو ر وخدمة المجتمع  األستاذة مي علي السمحان

 ا سنان طك  لية  في المجتمع وخدمة  والتطو ر الدارسا  و الة  يل  العام  المشر، السالم  عبد مها الدكتورة األستاذة

 المجتمعية  والشرا ة  طو رللت الجامعة  رئيل نائك مستشار  اللطيف عبد محمود الدكتور األستاذ

 فيصل بن  الرحمن يبد اإلمام  جامعة  في المشار ع  دارة مكتك يل  المشر، الرحيم عبد محمد المهندس

 المشر، العام لعمادة الجودة وااليتماد ا  اد مي بجامعة ا مام يبد الرحمن بن فيصل  الكويتي  أحمد الدكتور

 فيصل بن الرحمن يبد االمام  جامعة  االيتماد منسق رمزي عال الدكتورة

 عوض بسام الدكتور

 صادق األستاذة سهيلة نبيل

 الر اض – لإلحصاء العامة  الهيئة  ومترجم  بحوث ومستشار  اقتصادي خبير

جامعة االمام يبدالرحمن بن فيصل   -طالبة متدربة ترجمة تدقيق يربي/  نجليزي   

 ستراتيجيين المساهمين االقائمة 
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