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اخلطة اإلسرتاتيجية الثالثة لكلية العلوم الطبية التطبيقية خطة تطبيق "2020 –2018
الرؤية

متيز الدراسات العليا يف العلوم الطبية التطبيقية

الرسالة
ً
ً
ً
تلبية احتياجات اجملتمع يف العلوم الطبية التطبيقية علميا ومهنيا وحبثيا
القيم

املسؤولية التعاون االبتكار اجلودة الشراكة االستثمار االستدامة

2

مؤشرات التوجهات اإلسرتاتيجية
 .1أن يكون لدى الكلية  5برامج دراسات عليا منفذة (  1برنامج دكتوراة  4 ،برامج
ماجستري أكادميي مياثلها  4برامج ماجستري مدفوعة )

 .2أن حتصل مجيع أقسام الكلية على االعتماد األكادميي الرباجمي الوطني
ً
 .3أن تكون الكلية ضمن أفضل  150كلية علوم طبية تطبيقية عامليا يف أحد التصنيفات
الدولية التالية US NEWS ، ARWU ، QS ، Times :
ُ
 .4أن يكون لدى الكلية شركة ريادية مرحبة

 رؤية ورسالة و أهداف وكالة الكلية للتطوير
رؤية الوكالة

تعزيز نظم ضمان الجودة الأكاديمية

رسالة الوكالة

تصميم ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية،
وتعزيز نظم الجودة الأكاديمية والإدارية لتعزيز مخرجات
التعلم بالكلية

الأهداف

الإطار
الزمني

 12شهر
تعزيز نظام ضمان الجودة
التعليمية لرفع كفاءة التعلم

وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي

أن تحصل جميع أقسام الكلية
على الاعتماد الأكاديمي
البرامجي الوطني

المسؤول

القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
عدد الأقسام
الحاصلة على
4
الاعتماد الأكاديمي
البرامجي الوطني
نسبة تحقيق
الطلاب لمخرجات
%75
التعلم في كل قسم
علمي
نسبة الرضا عن
مخرجات التعلم من
%80
الطلاب والطالبات
في كل قسم علمي
نسبة تطبيق نظام
%100
مصفوفة الاختبارات
في كل قسم علمي
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تأهيل وتعزيز القيادات
الأكاديمية والإدارية
ومستشاري جودة

نسبة تحليل
مصفوفة الاختبارات
لحساب مخرجات
التعلم في كل قسم
علمي
نسبة تطبيق نظام
جداول التقييم في
كل قسم علمي
نسبة تقدم مناقشة
تقارير المواد
بالقسم في كل
قسم علمي
عدد تقارير البرامج
المقدمة من
الأقسام العلمية
سنويا
نسبة تقدم
التغييرات المقترحة
على البرامج
الأكاديمية
نسبة اكتمال
الاستبيانات اللازمة
لضمان الجودة
سنويا
عدد المراجعة
الداخلية للممارسات
الأكاديمية مرة
واحدة سنويا حسب
نظام
لكل قسم
NCAAAعلمي
تأهيل  4مستشارين
للجودة

%40

%70

%100

4

%75

%100

1

4

4

تفعيل التعاون المشترك مع
الجامعات السعودية والدولية

نهاية 2020

تعزيز الأنشطة المجتمعية
 12شهر
تقديم جائزة لأفضل مشاركة
كلية/قسم/عضو/إداري/طالب
في خدمة المجتمع

الأهداف

المسؤول

الأهداف

الإطار
الزمني

المسؤول

تمكين الخريجين من الحصول
على وظيفة خلال  6أشهر من
التخرج

 12شهر

تأسيس قاعدة بيانات ورابطة
للخريجين

وحدة الخريجين

 12شهر

وحدة تقنية المعلومات

تطوير موقع الكلية والأقسام
العلمية بما يتوافق مع
سياسات الجامعة
تعزيز التغطية الإعلامية
للكلية بما يتوافق مع
سياسات المركز الإعلامي
للجامعة

الإطار
الزمني

وحدة الشراكات وخدمة المجتمع

الأهداف

الإطار
الزمني

المسؤول

القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
عدد عقد شراكة
6
( 4محلية،
 2دولية)
عدد الأنشطة
المجتمعية المنفذة
في كل قسم علمي
عدد الجوائز
المقدمة سنويا
لأفضل مشاركة في
خدمة المجتمع
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10

القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
نسبة تحديث موقع
%100
الكلية والأقسام
العلمية
عدد برامج إذاعية
عبر قناة الجامعة
1
على يوتيوب لكل
قسم علمي
عدد قاعدة بيانات
4
للخريجين لكل قسم
علمي
عدد موقع لرابطة
1
الخريجين
القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
نسبة الخريجين
الحاصلين على
%70
وظائف خلال 6
أشهر من التخرج
نسبة الخريجين
%100
الحاصلين على
التصنيف المهني

5

نسبة الرضا عن
الخريجين من قبل
جهات العمل في
القطاع الحكومي
نسبة الرضا عن
الخريجين من قبل
جهات العمل في
القطاع الخاص
نسبة الطلاب
المدربين
بالمستشفيات
الحاصلة على
شهادات الجودة
عدد فعاليات
الأنشطة المقامة
للخريجين

الأهداف

الإطار
الزمني

 12شهر

وحدة تطوير الموارد البشرية

تطوير مهارات المنسوبين
أكاديميا وبحثيا وإداريا

المسؤول

%90

%80

%70

1

القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
عدد الدورات
6
المقدمة لأعضاء
هيئة التدريس
عدد الدورات
4
المقدمة لطلبة
الماجستير
عدد الدورات
4
المقدمة لطلبة
البكالوريس
عدد الدورات
2
المقدمة للفنيين
والإداريين
عدد دورة/ندوة
2
واحدة مقدمة
لريادة الأعمال
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تطوير خطة استراتيجية للكلية
والخطط التشغيلية للأقسام
العلمية ومتابعة التنفيذ

 3أشهر

المساهمة في هيكلة البرامج
التعليمية لتصبح  ٪25منها
ذاتية التمويل

وحدة التخطيط الاستراتيجي

الأهداف

الإطار
الزمني

المسؤول

نهاية 2020

القيمة
مؤشر تحقيق الهدف
المستهدفة
عدد خطة
1
استراتيجية للكلية
4
(تبقى
التعديلات
النهائية
عدد خطة تشغيلية
والاعتماد
للأقسام العلمية
في
مجالس
الأقسام
والكلية)
عدد تقارير تقدم
الخطط التشغيلية
4
للأقسام العلمية
بنهاية كل عام
دراسي
تصميم برامج
3
دراسات عليا بينية
نوعبة

مهام منسقي اجلودة باألقسام العلمية
التقويم التشغيلي للقسام العلمية
الوكالة
األسبوع

الأول

الثاني

الفصل الدراسي األول

وكالة الكلية للتطوير

 .1فترة تحديد منسقي المواد
 .2فترة إقامة أسبوع اختيار الأقسام من قبل الطلاب
 .3فترة وضع خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس
 .4اجتماع مع ممثلي لجان الجودة الأكاديمية بالكلية
 .1إقامة حفل الخريجين وعرض الإنجازات مع أعضاء هيئة التدريس
 .2اجتماع وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي
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الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع

 .1استلام توصيف المواد للبرامج المعدلة
 .2عقد مجلس القسم الأول ومناقشة أداء العملية التعليمية ومراجعة
البرنامج وتقارير المقررات
.1
.1
.1
.1

اجتماع لجنة مراجعة البرامج الأكاديمية بوكالة التطوير
نهاية فترة استلام توصيف البرامج المعتمدة والمقررات بعد مناقشتها
في مجالس الأقسام
بداية فترة تعبئة نسب  EQAUPوالخطة الاستراتيجية
بداية إعداد تقرير عن مخرجات التعلم

الثامن
التاسع

.1

تفعيل الاستبيانات المركزية (التدريب ،مخرجات التعلم ،الخدمة
الجامعية)

العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر

.1

موعد تفعيل الاستبيانات المركزية (تقويم المقررات)

الثالث عشر




إجراءات تصحيحية (تقويم المقررات)
تسليم تقرير مخرجات التعلم للوكالة

الرابع عشر
الخامس
عشر
السادس
عشر
الأول

.1
.2
.1
.2
.3
.4

إغلاق الاستبيانات المركزية
تسليم تقارير المقررات للفصل الدراسي الأول
بداية فترة تسليم البرامج المعتمدة
إعداد تقرير عن عملية مراجعة مخرجات التعلم
تقرير شامل حول الأقسام
متابعة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس
 .1اجتماع لجنة تطوير المناهج ()1
عقد مجلس القسم الأول ومناقشة أداء العملية التعليمية ومراجعة
البرنامج وتقارير المقررات
 .1نهاية فترة إعداد تقرير عن عملية مخرجات التعلم
نهاية فترة إعداد تقرير شامل حول الأقسام
موعد تفعيل الاستبيانات المركزية
نهاية فترة استلام توصيف البرامج المعتمدة والمقررات والتقارير بعد
مناقشتها في مجالس الأقسام
نهاية فترة متابعة نسب  EQAUPوالخطة الاستراتيجية
 .1مراجعة شاملة للبرامج

.1

بداية فترة اعتماد نماذج برنامج  EQAUPومؤشرات الأداء بعد اعتمادها
من رئيس القسم

الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

.1

.1
.1
.2
.3

السابع
الثامن
التاسع
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العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس
عشر
السادس
عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
الأول -
الثالث
الرابع -
السادس
السابع -

 .1موعد تفعيل الاستبيانات المركزية
 .2نهاية فترة اعتماد نماذج برنامج EQAUPومؤشرات الأداء
 .1نهاية فترة اعتماد نماذج برنامج  EQAUPومؤشرات الأداء
 .1كتابة تقرير عن مخرجات التعلم ومدى اتساقها مع Exam blueprint
.1
.1

تسليم تقرير عن مخرجات التعلم ومدى اتساقها مع Exam blueprint
اجتماع لجنة تطوير المناهج ()2

.1

استلام تقرير المقررات للفصل الدراسي الثاني

.1
.1

إغلاق الاستبيانات المركزية
استكمال التقارير اللازمة للعام الدراسي المنصرم

.1

التخطيط لممارسات الجودة للعام القادم

.1

تحليل الاستبيانات وإعداد تقرير البرنامج

التاسع

مقترح عمليات ضمان الجودة

9

الهيكل المبدئي لضمان جودة العملية التعليمية
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