
 

    ع. اهلويدي     

 
   

 التخطيط االستراتيجي ودعم اتخاذ القرارلجنة 
 

 ( وعضوية كاًل من:عميد كلية الطب) حممد بن فرحان الفرحانالدكتور برئاسة سعادة 

 نسقًام عبدالستار خان د. 

 ضوًاع عبدالرمحن بن عبداهلادي السلطاند. 

 ضوًاع  عبدالرمحن بن صاحل امللحم د.أ. 

 عضوًا فهد بن عبداهلل الودعانيد. 

 عضوًا منرية بنت فهد الدايلد. 

 عضوًا د. أسامه بن عبداهلل السعيد

 عضوًا عماد بن علي اخلويفد. 

 عضوًا دعاء حممد علياند. 

 ضوًاع بيوبندرا قصيد. 

 ضوًاع حبيب أمحد قريشيد. 

 عضوًا د. ماجد مسعود

 عضوًا د. حممد ياسر ابراهيم

 عضوًا د. نوشاد عابد

 ضوًاع د. محريا زاهري

 ضوًاع د. علي السعد

 ضوًاع أ. ريان باجنت

 ضوًاع سارة الراشدأ. 

 

 

 

 

 

 



 

    ع. اهلويدي     

 مهام عمل اللجنة
 

ريف برؤية الكلية ورسالتها وأهدافها، واقرتاح التعديل على الرؤية والرسالة واألهداف احلالية، أو بناء رؤية ورسالة التع. 1

 جديدة. وأهدافًا

 املراجعة الدورية لعناصر القوة والضعف واملخاطر والفرص للكلية، وربطها بأهداف الكلية. .2

 تقديم التوصيات لعميد الكلية بشأن التحديات اليت تواجه العملية التعليمية والبحثية واخلدمية يف الكلية. .3

 وضع اخلطة التشغيلية للكلية، ومتابعة تنفيذها. .4

 واإلشراف عليها. الكلية املختلفة أكادمييًا وضع خطة زمنية العتماد برامج .5

 ومساراتها يف الكلية وربطها باخلطة االسرتاتيجية للجامعة. حتديد االهتمامات البحثية .6

متابعة كل ما يصدر من إدارة اجلامعة بشأن اخلطة االسرتاتيجية للجامعة، وكذلك ما يصدر من إدارة التخطيط  .7

 وتعميمه على أقسام الكلية املختلفة. االسرتاتيجي

 نسوبي الكلية.العمل على نشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي لدى م .8

 متابعة اللجان األخرى العاملة بالكلية يف القيام بأدوارها وأدائها ملهامها، والتنسيق فيما بني اللجان ذات املهام املشرتكة. .9

 توثيق مسرية الكلية. .10

 عليها. االطالع. مجع اللوائح التنفيذية الداخلية اخلاصة بالكلية والقرارات اإلدارية، وتسهيل عملية 11

 وحتديثها. معة اإللكرتوني، ومتابعة تنفيذهااإلشراف على صفحة الكلية، وصفحات أعضاء هيئة التدريس على موقع اجلا .12

 ، وتشمل:سنويني(ربعني  أو) يدراسعدة بيانات وحتديثها كل فصل إنشاء قا .13

دمي يف األقسام األكادميية يف الكلية مجع البيانات املتعلقة بأمور النشر العلمي والتأليف والرتمجة والنشاط اخل -

 جداول بيانية، وتوفريها للجنة الدراسات العليا والبحث العلمي. وإعدادها يف

إعداد اجلداول البيانية املتعلقة بأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والفنيني واإلداريني، وتوفريها للجنة التطوير  -

 ويرية للكلية.اجلودة لربطها باالحتياجات التط وضمان

إعداد اجلداول البيانية املتعلقة باملعامل واملختربات واملكاتب والصاالت متعددة األغراض واألجهزة املختلفة، وتوفريها  -

مة واملعامل ملساعدتها يف التطوير وضمان اجلودة لربطها باالحتياجات التطويرية للكلية، وتوفريها للجنة السال للجنة

 سبة لطلبات الشراء.املنا اختاذ التوصية

إعداد جداول بيانية بأمساء اجلهات اخلارجية اليت هلا صلة بأقسام الكلية األكادميية وبراجمها العلمية املختلفة،  -

 للجنة التدريب التعاوني والشراكة اجملتمعية، لربطها بفعاليات اللجنة وأنشطتها املختلفة. وتوفريها

والقسم  وتاريخ حصوله على الدرجة ومصدرهاضح فيه اسم العضو ودرجته العلمية إعداد دليل أعضاء هيئة التدريس يو -

 ينتمي إليه واهتماماته البحثية. الذي

 زمة بشأنها.ت اليت حييلها عميد الكلية إىل اللجنة وإبداء الرأي حوهلا، ورفع التوصيات الالدراسة املعامال .14


