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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

نشأة الكلية:
كلمة عميد الكلية:
أنشأت كلية طب األسنان بجامعة المجمعة بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز
آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي حفظه هللا وذلك بتاريخ  3رمضان  1331هـ الموافق
 23أغسطس 2112م.
كلمة عميد الكلية:
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد،
إن من بركات راعي النهضة التعليمية خادم الحرمين الشريفين يحفظه
هللا في اآلونة األخيرة افتتاح الجامعات الحكومية الجديدة في محافظات
المملكة الغالية على قلوبنا احداها جامعة المجمعة التي تميزت بعدد من
الكليات النوعية احداها كلية طب األسنان بالزلفي التي تعتبر نقلة نوعية
للمحافظة والجامعة (1332-1331هـ) إن الكلية تعتبر بوابة العلم
والمعرفة في مجال العناية بالصحة الفموية واألسنان ومقرا للتعلم الطبي
الحديث المبني على المخرجات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة التي
تحفز أعضاء هيئة التدريس والطلبة لإلبداع والتميز المعرفي حيث تم

الدكتور  /عبد الرحمن بن عبد هللا األطرم

تجهيز الكلية بأحدث ما توصل اليه طب األسنان الحديث المبني بشكل

عميد كلية طب األسنان بالزلفي

خاص على التعلم الحاسوبي وبهذا تدفع الكلية بأطباء متميزين أكفاء
متمرسين ترتقي بهم المملكة وتنافس بهم عربيا وعالميا وإن شاء هللا
تستمر الكلية بإنارة الطريق نحو الريادة واالرتقاء في طب األسنان بما
يحقق طموحات وتطلعات الجامعة.

رؤية الكلية:
أن تكون الكلية قائدة إقليميا ومميزة عالميا في انتاج معارف علوم طب األسنان واستخدامها

رسالة الكلية:
خلق البيئة التعليمية المحفزة وفق أعلى معايير الجودة والبحث العلمي لتأهيل كفاءات مهنية في علوم طب األسنان
واالسهام بفعالية في اكتساب ونشر ثقافة صحة الفم وانتاج المعرفة في طب األسنان لخدمة المجتمع والتوظيف
األمثل للتقنية وبناء الشراكات المحلية والعالمية.
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
قيم الكلية:
المهنية ،العمل كفريق ،األمانة ،المسئولية ،التعلم مدى الحياة ،العدل واإلنصاف واالنضباط

أهداف الكلية:
 .1المعرفة الشاملة بالعلوم المرتبطة بمهنة طب األسنان.
 .2القدرة على التفكير النقدي التخاذ قرار سريري سليم ووضع خطة العالج.
 .3المهارة في التواصل وفق أخالقيات المهنة.
 .3القدرة على تحديد مصادر المعلومات العلمية ،وامتالك المنهجية البحثية واعتماد أسلوب الممارسة المبني
على األدلة العلمية.
 .5القدرة على تحديد احتياجات المجتمع في مجاالت صحة الفم واألسنان ،وتقديم الحلول المناسبة والعملية
لتلبية هذه االحتياجات.
 .6انجاز كافة المعالجات السنية المتوقعة من طبيب األسنان بكفاءة عالية من خالل غرس مهارات التوافق
اليدوية والذهنية.
الهيكل التنظيمي للكلية:
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

الهدف االستراتيجي األول :بناء القدرات التنافسية للطلبة وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع
المعرفة
الهدف التفصيلي ( :)1تحسين مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية لكلية طب األسنان
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

*تقييم الطلبة العام لجودة
تحسين معدل الرضا
العام لطلبة الكلية وطلبة المقررات
االمتياز لبرنامج
بكالوريوس طب
وجراحة االسنان
انشاء قاعدة بيانات عن *تقييم ارباب العمل
وأماكن تدريب طالب
ارباب العمل وأماكن
تدريب طالب االمتياز االمتياز لمستوى خريجين
كلية طب االسنان
*نسبة الخريجين من
برامج البكالوريوس الذين
توظفوا او سجلوا في
برامج الدراسات العليا
خالل سته أشهر من
التخرج.
*الدليل االجرائي
اعداد الدليل االجرائي
التنظيمي للكلية
التنظيمي للكلية

مسئولة التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة







وحدة
ضمان
الجودة







وحدة
وحدة
الخريجين ضمان
الجودة







وحدة
ضمان
الجودة

وحدة
التخطيط
والتطوير

وحدة
الخطط
الدراسية

المتابعة

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير
وكالة
الكلية
للشؤون
التعليمية

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير

الهدف التفصيلي ( :)7إكساب الطلبة المهارات الوظيفية وريادة األعمال في مجال طب األسنان
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

نشر ثقافة ريادة
األعمال ومشاريع
االبتكار في علوم طب
االسنان لدى الطلبة

*** عدد البرامج السنوية
إلكساب الطلبة المهارات
الوظيفية وريادة االعمال
ومشاريع االبتكار

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

المتابعة

وحدة
األنشطة
الطالبية

وكالة
الكلية
للشئون
التعليمية

√

√

√

وحدة
دعم
الطالب
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
الهدف التفصيلي ( :)5تطوير منظومة اإلرشاد الطالبي في كلية طب األسنان
المبادرة/المشروع

تطوير دور وحدة
االرشاد الطالبي
في الكلية

مؤشرات قياس األداء

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

** تقييم الطلبة لإلرشاد
المهني واألكاديمي

√

√

√

المتابعة

وكالة
وحدة
وحدة
اإلرشاد التخطيط الكلية
الطالبي والتطوير لشئون
الطلبة

الهدف التفصيلي ( :)6تنويع مصادر التعلم وتطوير اساليب التقويم
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تحسين نظم تقويم
الطلبة

**** نسبة المقررات التي
تمت فيها صياغة نواتج التعلم
داخل األقسام العلمية
**** مستوى رضا الطلبة
عن أساليب التقويم

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

√

√

√

√

وحدة
وحدة
القياس ضمان
والتقويم الجودة

المتابعة

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير

الهدف التفصيلي ( :)3االرتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة الطالبية
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تحسين الخدمات
المساندة للطلبة

** مستوى رضا الطلبة
عن الخدمات المقدمة لهم
في الكلية

العام الدراسي
04 73 73 73

√

√

√

الجهة المسئولة
األساسية المساندة

وحدة
الخدمات
المساندة

√

وحدة
األنشطة
الطالبية

المتابعة

وكالة
الكلية
لشؤون
الطلبة

الهدف التفصيلي ( :)3تعزيز الوالء واالنتماء المؤسسي والوطني لدى الطلبة
المبادرة/المشروع

تبني برامج
توعوية لتعزيز
الوطنية في نفوس
طلبة الكلية
تعزيز االنتماء
الوطني
والمؤسسي بين
طلبة الكلية

مؤشرات قياس األداء

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

المتابعة

وحدة
خدمة
المجتمع

وحدة
األنشطة
الطالبية

وحدة
خدمة
المجتمع

وحدة
األنشطة
الطالبية

وكالة
الكلية
للشؤون
التعليمية
وكالة
الكلية
للشؤون
التعليمية

*عدد البرامج والفعاليات -
التي تعزز االنتماء الوطني-
في الكلية

√

*** معدل المبادرات
والفعاليات التي تعزز االنتماء
الوطني والمؤسسي بالكلية.

√

√

√

√

√
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

الهدف االستراتيجي الثاني :االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
الهدف التفصيلي ( :)3استقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والمحافظة عليها
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تحقيق المعيار
العالمي لنسبة
اعداد الطلبة لكل
عضو هيئة
تدريس
رفع نسبة أعضاء
هيئة التدريس من
حملة درجة
الدكتوراة
وخاصة من
العنصر النسائي
رفع نسبة أعضاء
هيئة التدريس
السعوديين من
حملة درجة
الدكتوراة
وخاصة من
العنصر النسائي

* نسبة أعضاء هيئة
التدريس الى عدد الطلبة
اإلجمالي

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسي المساندة
ة

√

* نسبة أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة
الدكتوراه الى العدد اإلجمالي

√

** نسبة أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة
الدكتوراة السعوديين الى
العدد اإلجمالي

√

√

√

√

√

√

√

المتابعة

وكالة
األقسام
وحدة
الشؤون األكاديمية الكلية
للشؤون
العلمية
التعليمي
ة
وحدة
الشؤون
العلمية
إدارة
الكلية

وحدة
إدارة
الشؤون
الكلية
العلمية

الهدف التفصيلي ( :)14تحسين منظومة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
المبادرة/المشروع

تطوير المهارات
االكلينيكية
ألعضاء هيئة
التدريس

مؤشرات قياس األداء

*نسبة أعضاء هيئة
التدريس المشاركين في
المؤتمرات الصحية
والدورات التدريبية

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

المتابعة

وحدة
البحث
العلمي

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير

√

√

√

وحدة
التدريب

الهدف التفصيلي ( :)11تأهيل وتمكين القيادات األكاديمية واإلدارية بكلية طب االسنان
المبادرة/المشروع

تطوير مهارات
القيادات
األكاديمية
واإلدارية

مؤشرات قياس األداء

* مستوى الرضا عن أداء
القيادات األكاديمية واإلدارية

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

√

√

√

المتابعة

وكالة
األقسام
وحدة
التدريب األكاديمية الكلية
واإلدارية للجودة
والتطوير
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
الهدف التفصيلي ( :)11االرتقاء بأداء الموظفين وتطوير مهاراتهم.
المبادرة/المشروع

تطوير مهارات
وأداء الموظفين

مؤشرات قياس األداء

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

* مستوى الرضا عن أداء
الموظفين

√

√

وحدة
التدريب

√

المتابعة

وكالة
األقسام
األكاديمية الكلية
للجودة
والتطوير

الهدف التفصيلي ( :)17تعزيز مشاركة العنصر النسائي في المناسبات األكاديمية واإلدارية
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

زيادة عدد
الكوادر الوطنية
النسائية لتولي
المهام األكاديمية
واإلدارية في
الكلية

* نسبة التمثيل النسائي في
الوحدات واللجان والمجالس
مقارنة مع العام السابق

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

√

√

√

√

وحدة
الشؤون
العلمية

المتابعة

وكالة
األقسام
األكاديمية الكلية
للشؤون
التعليمية

الهدف التفصيلي ( :)10تعزيز األخالقيات المهنية والقيم المؤسسية
المبادرة/المشروع

تفعيل ميثاق
األخالق المهنية

مؤشرات قياس األداء

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة

**** دليل لألخالق
المهنية

√

√

√

المتابعة

وكالة
األقسام
وحدة
التخطيط األكاديمية الكلية
للشئون
والتطوير
التعليمية

الهدف االستراتيجي الثالث :تطوير األداء المؤسسي والمنظومة اإلدارية
الهدف التفصيلي ( :)7التطبيق المتكامل لنظم اإلدارة االلكترونية في جميع وحدات الجامعة
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تفعيل نظام
االتصاالت
االدارية لجميع
أقسام ووحدات
ومنسوبي الكلية

* نسبة منسوبي الكلية
المفعل لديهم نظام
االتصاالت االدارية مقارنة
مع العام الماضي

الجهة المسئولة
العام الدراسي
المساندة
 04 73 73 73األساسية

√

√

√

√

المتابعة

وكالة
األقسام
وحدة
األكاديمية الكلية
التعليم
اإللكتروني وإلدارية للشؤون
التعليمية
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

الهدف االستراتيجي الخامس :الوفاء بمتطلبات ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد المؤسسي
والبرامجي
الهدف التفصيلي ( :)1تأهيل البرامج التعليمية لالعتماد األكاديمي.
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

73
*نسبة المقررات التي يجرى 
دعم األقسام األكاديمية
تماد
االع
الستيفاء متطلبات
فيها تقويم خالل العام

األكاديمي.

التقويم الدوري لبرنامج
الكلية
ضمان جودة توصيفات
وتقارير البرنامج
والمقررات الدراسية

*المراجعة الداخلية المستقلة
مراجعة النظير والمراجعة
الخارجية المستقلة لمعايير
(مستويات) تحصيل الطلبة
خالل العام الدراسي





تحديث النماذج المرجعية
المتعلقة بضمان الجودة
واالعتماد

ضمان جودة مخرجات
التعلم للبرنامج

*معدل استخدام اختبارات
تقويم مخرجات التعلم

تطوير الخطة الدراسية
لبرنامج طب وجراحة
االسنان

*نسبة تطوير الخطة
الدراسية لبرنامج طب
وجراحة االسنان
والمراجعات الدورية
*قرار تشكيل المجلس
االستشاري للبرنامج
وتوصياته



مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73األساسية المساندة
وحدة
   وحدة
االعتماد ضمان
األكاديمي
وحدة
   وحدة
االعتماد
ضمان
األكاديمي
الجودة
وحدة
   وحدة
االعتماد
ضمان
األكاديمي
الجودة
وحدة
   وحدة
االعتماد ضمان
األكاديمي الجودة
وحدة
   وحدة
االعتماد
ضمان
األكاديمي
الجودة
 
وحدة
وحدة
ضمان
الخطط
الدراسية الجودة






قياس مؤشرات األداء
والمقارنة المرجعية

*ملف مؤشرات القياس









ضمان جودة ملف
المقرر

*نسبة ملفات المقرر التي تم
انجازها









تفعيل المجلس
االستشاري لبرنامج
الكلية

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير
وحدة
القياس
والتقويم
وحدة
ضمان
الجودة

مسئولية
المتابعة

وكالة
الكلية
للجودة
والتطوير

إدارة
الكلية
وحدة
ضمان
الجودة
وحدة
االعتماد
األكاديمي
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
الهدف التفصيلي ( :)1الحصول على االعتماد المؤسسي.
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

استيفاء الكلية لمتطلبات
االعتماد األكاديمي المؤسسي

***نسبة استيفاء الكلية
لمعايير االعتماد
المؤسسي

المقارنة المرجعية مع
البرامج والكليات المناظرة
محليا
تفعيل نظام ضمان الجودة
بعيادات ومعامل الكلية

الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة
  
وحدة
وحدة
ضمان
االعتماد
األكاديمي الجودة
وحدة
   وحدة
االعتماد
ضمان
األكاديمي
الجودة
وحدة
   وحدة
االعتماد
ضمان
األكاديمي
الجودة

مسئولية
المتابعة

وكالة
الكلية
للتطوير
والجودة

الهدف التفصيلي ( :)7نشر الثقافة المؤسسية للجودة لدى منسوبي الكلية.
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء
73

نشر ثقافة الجودة واالعتماد
األكاديمي في الكلية
تطوير مهارات أعضاء هيئة
التدريس في مجال الجودة
ضمان جودة البرامج والفعاليات
داخل الكلية

***نسبة أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم
الذين تلقوا تدريبات في
مجاالت الجودة





مسئولية
مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
المتابعة
 04 73 73اساسية مساندة
وكالة
وحدة
   وحدة
ضمان االعتماد الكلية
الجودة األكاديمي للجودة
والتطوير
وحدة
   وحدة
ضمان التدريب
الجودة
وحدة
   وحدة
ضمان التدريب
الجودة
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

الهدف االستراتيجي السادس :االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفق ألولويات
التنمية
الهدف التفصيلي ( :)1تطوير البحث العلمي كما ونوعا
المبادرة/المشروع
تطوير مهارات البحث العلمي
لدى أعضاء هيئة التدريس
بالكلية
تشجيع أعضاء هيئة التدريس
على االشتراك في المؤتمرات
العلمية وتقديم أوراق عمل
وأبحاث علمية
دعم مشاركة أعضاء هيئة
التدريس في المشروعات
البحثية داخل وخارج الجامعة
اكساب أعضاء هيئة التدريس
مهارة النشر العلمي المتميز
للبحوث في المجالت العلمية
المحكمة ISI

أنشاء معمل مركزي متخصص
لألبحاث

مؤشرات قياس األداء
**معدل البحوث
المحكمة المنشورة في
مجاالت طب األسنان
والطب والعلوم الطبية.
*عدد ما نشر في مجالت
علمية محكمة في العام
الماضي نسبة إلجمالي
اعضاء هيئة تدريس بدوام
كامل.
*عدد االستشهادات
المرجعية في العام
الماضي نسبة إلجمالي
أعضاء هيئة تدريس.
*نسبة أعضاء هيئة
التدريس (بدوام كامل)
الذين لديهم على األقل
بحث واحد منشور في
العام الماضي.

مسئولية
الجهة المسئولة
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة المتابعة
وكالة
إدارة
    وحدة
الكلية
الكلية
البحث
للدراسات
العلمي
العليا
   
والبحث
العلمي





















الهدف التفصيلي ( :)1استكشاف ورعاية الموهوبين ودعم االبتكار وبراءات االختراع.
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

نشر ثقافة االبتكار واالختراع
لدى منسوبي الكلية
تطوير مهارات الطلبة على
كتابة األبحاث العلمية ،ونشرها.
دعم طلبة الكلية المتميزين
للمشاركة في دورات تدريبية
محليا ودوليا.

**نسبة نشر األبحاث
للطلبة
**نسبة براءات االختراع
* نسبة مشاركة طلبة
الكلية المتميزين في
دورات تدريبية محليا
ودوليا

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية لمساندة

   









وحدة
البحث
العلمي

وحدة
التدريب
ادارة
الكلية

مسئولية
المتابعة
وكالة
الكلية
للدراسات
العليا
والبحث
العلمي

11

وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
الهدف التفصيلي ( :)7توجيه البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البينية.
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تحقيق رؤية الكلية في البحث
العلمي لحل مشكالت المجتمع
المحلي

**عدد مشاريع
البحوث المشتركة مع
مؤسسات المجتمع.

التعاون في مجال البحث العلمي
مع الجامعات الداخلية
والخارجية.

***نسبه البحوث بينية
التخصصات إلى
إجمالي البحوث
السنوية.

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة
وحدة
   
األقسام
البحث
األكاديمية
العلمي








وحدة
التعاون
الدولي

وحدة
البحث
العلمي

مسئولية
المتابعة
وكالة
الكلية
للدراسات
العليا
والبحث
العلمي

الهدف التفصيلي ( :)0حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقياته
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

توفير األدلة التنظيمية
واإلرشادية لقواعد وأخالقيات
البحث العلمي ولوائحه

***نسبة اتاحة األدلة
التنظيمية واإلرشادية
لقواعد وأخالقيات البحث
العلمي ولوائحه.

تعزيز مفهوم اخالقيات البحث
العلمي لدى منسوبي الكلية

مسئولية
مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
المتابعة
 04 73 73 73األساسية المساندة
  
وكالة
الكلية
وحدة
األقسام للدراسات
البحث
األكاديمية
العليا
العلمي
والبحث
العلمي

الهدف التفصيلي ( :)5تحسين كفاءة المراكز والكراسي البحثية بالجامعة
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

العام الدراسي
04 73 73 73


انشاء كرسي بحثي متخصص
في علوم طب األسنان
تحفيز أعضاء هيئة التدريس
على اجراء البحوث العلمية
بالتعاون مع الكراسي البحثية
ومراكز البحوث بالجامعة

مسئولية التنفيذ
األساسية المساندة



ادارة
الكلية

**عدد الكراسي البحثية
*نسبة أعضاء هيئة
التدريس المشاركون في
أنشطة الكراسي البحثية
ومراكز البحوث









وحدة
البحث
العلمي

مسئولية
المتابعة
عميد
الكلية

وكالة
األقسام
األكاديمية الكلية
للدراسات
العليا
والبحث
العلمي
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ
الهدف التفصيلي ( :)6تنويع مصادر تمويل البحث العلمي
المبادرة/المشروع
تعزيز قنوات التواصل بين
أعضاء هيئة التدريس
والمؤسسات البحثية
واالقتصادية المتخصصة
وأصحاب االعمال للتعاون
في مجال البحث العلمي

مؤشرات قياس األداء

مسئولية
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة



*معدل الدخل المادي للبحوث
من مصادر خارجية في العام
الماضي نسبة إلجمالي اعضاء
هيئة



مسئولية
المتابعة


وحدة
البحث
العلمي

إدارة
الكلية

وكالة الكلية
للدراسات
العليا والبحث
العلمي

الهدف االستراتيجي السابع :تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية
الهدف التفصيلي ( :)2تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات غير الربحية والقطاعين الحكومي والخاص
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

تطوير خدمات مركز عيادات
طب األسنان التعليمي
والعالجي المقدمة للمرضى
تطوير الشراكات بين الكلية
والمستشفيات والمراكز
الصحية

***نسبة البرامج
السنوية للتعاون مع
مؤسسات المجتمع
المحلي.
*عدد ملفات المراجعين
والخدمات العالجية
المقدمة للمجتمع المحلي
مقارنة مع العام الماضي
*عدد ملفات المراجعين
والخدمات العالجية
المقدمة للمجتمع من
العنصر النسائي المحلي
مقارنة مع العام الماضي
*عدد وحدات االسنان في
القسم النسائي مقارنة مع
العام الماضي

تعزيز وحدات االسنان في
القسم النسائي
تطوير خدمات مركز عيادات
طب األسنان التعليمي
والعالجي المقدمة للمرضى
من العنصر النسائي

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة
وحدة
    ادارة
العيادات التخطيط
والتطوير









مسئولية
المتابعة
إدارة
الكلية









ادارة
العيادات

وحدة
المعامل

إدارة
الكلية









ادارة
العيادات

وحدة
التخطيط
والتطوير

إدارة
الكلية
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وزارة التعليم
جامعة المجمعة
كلية طب األسنان

الخطة التشغيلية كلية طب األسنان 3444 – 3416 ،هـ

الهدف التفصيلي ( :)3تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسوبي الجامعة
المبادرة/المشروع

نشر ثقافة العمل التطوعي
الصحي لدى الطلبة ومنسوبي
الكلية

تعزيز قوافل طب األسنان
والحمالت الصحية التوعوية
لدعم أفراد المجتمع المحلي

مؤشرات قياس األداء
*عدد برامج التثقيف
المجتمعي المقدمة في
العام.
*نسبة أعضاء هيئة
التدريس والموظفين
والطلبة الذين شاركوا في
أنشطة وبرامج خدمة
المجتمع.
*عدد قوافل طب األسنان
مقارنة مع العام الماضي
*عدد الحمالت الصحية
التوعوية مقارنة مع العام
الماضي

مسئولية التنفيذ
العام الدراسي
 04 73 73 73األساسية المساندة








وحدة
التدريب













وحدة
خدمة
المجتمع

مسئولية
المتابعة
وكالة
الكلية
للدراسات
العليا
والبحث
العلمي
إدارة
الكلية

إدارة
العيادات

الهدف التفصيلي ( :)5دمج قضايا التنمية المستدامة في البرامج التعليمية والمشاريع والبحثية
المبادرة/المشروع

مؤشرات قياس األداء

مسئولية التنفيذ

العام الدراسي

 04 73 73 73األساسية
تشجيع األنشطة والمشاريع
البحثية التي تخدم قضايا
التنمية المستدامة

***عدد األبحاث أو
المشاريع البحثية التي تخدم
قضايا التنمية المستدامة
للبيئة.







مسئولية
المتابعة

المساندة


االقسام
االكاديمية

وجدة
الخطط
والمناهج

وكالة
الشؤون
التعليمية
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