




خادم الحرمين الشريفين
المللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األميرمحمد بن سلمان آل سعود



أضحــى التخطيــط االســتراتيجي أحــد أهــم مرتكــزات تطــور ونجــاح منظمــات األعمــال الحديثــة بكافــة أشــكالها وتخصصاتهــا فــي ظــل المتغيــرات 
العديــدة التــي تشــهدها بيئــات األعمــال والتــي تفــرض عليهــا اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للتكيــف مــع تلــك المتغيــرات إن أرادت اإلســتمرار والبقــاء فــي 
ســوق األعمــال الســيما  وأن التخطيــط االســتراتيجي يحــدد للقيــادات اإلداريــة والمــدراء مالمــح الطريــق الــذي ستســير عليــه المؤسســة نحــو 
تحقيــق أهدافهــا ورؤاهــا االســتراتيجية المنشــودة ويقــدم لهــم صــورة واضحــة تمكنهــم مــن التفكيــر  الشــامل فــي كافــة جوانــب أنشــطة العمــل 
ــرات التــي مــن المتوقــع أن تحــدث و ذلــك حتــى  ــؤ بالمتغي ــز علــى عنصــر دون اآلخــر، كمــا يتيــح لهــم فــرص التنب ــى تفــادي التركي ممــا يســاعدها عل

تتفــادى اآلثــار الســلبية التــي قــد تتركهــا هــذه التغيــرات علــى المؤسســة .

وكليــات الريــان األهليــة بإعتبارهــا إحــدى الكليــات المتميــزة فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة ، قــد حرصــت علــى أن يكــون التخطيــط االســتراتيجي 
أداتهــا الرئيســية فــي ترســم خطاهــا المســتقبلية وفــق أســس علميــة مدروســة نحــو تحقيــق التميــز والريــادة فــي عالــم األعمــال مــع استشــراف 
فــرص التطــور والنمــو، وتمثــل خطتهــا االســتراتيجية هــذه خارطــة طريــق لهــا حتــى عــام 2023م وهــي تنشــد منهــا أن تكــون نقطــة اإلنطــالق 

الســليمة نحــو آفــاق أرحــب مــن التميــز والريــادة.

الجديــر بالذكــر أن كليــات الريــان االهليــة قــد تأسســت بــإرادة ملكيــة فــي عــام 1437هـــ  بهــدف زيــادة الطاقــة االســتيعابية فــي الكليــات الصحية    
بمنطقــة المدينــة المنــورة وذلــك لتوفيــر اجــود الخدمــات التعليميــة بمــا يحقــق متطلبــات التنميــة البشــرية مــن خــالل انشــاء كليات صحيــة معتمدة 
مــن قبــل وزارة التعليــم وتمنــح درجــة البكالوريــوس فــي الطــب البشــري والتمريــض والصيدلــة والتخديــر واألشــعة ونظــم المعلومــات الصحيــة. 
ــر والتمريــض والمســتوى  وبــدأت الدراســة فــي الكليــات فــي مطلــع العــام الجامعــي 2018-2017م فــي الســنة التحضيريــة لبرامــج الطــب والتخدي
الثالــث لبرنامــج الطــب البشــري وبرنامــج التخديــر فــي الفصــل الثانــي مــن نفــس العــام الجامعــي كمــا تــم انشــاء كليــة الصيدلــة االكلينيكيــة فــي 

العــام الجامعــي 2019-2018م

المقدمة



مصطلحات وتعريفات 

التعريفالمصطلح

 التخطيط االستراتيجي
 منهج علمي استخدمته كليات الريان األهلية لبلورة األولويات واألهداف االستراتيجية وتحديد البرامج والمشاريع القادرة على تحقيق هذه
 األهداف خالل فترة الخطة االستراتيجية )خمس سنوات( وبما يتماشى مع تطلعاتها مع األخذ بعين االعتبار للموارد المتاحة والمعوقات

.المحتملة

.تغطي الخطة الفترة من )2019م - 2023م ( وهي وثيقة متكاملة توثق لمراحل عملية التخطيط االستراتيجي ومخرجاته التي تنفذها كليات الريان الخطة االستراتيجية للكليات

 هو مجموعة من األشخاص الذين تم تكليفهم من قبل( اإلدارة العليا ) للقيام بإعداد الخطة االستراتيجية للكليات ، حيث يمكن أن ينضم إلىفريق التخطيط االستراتيجي
.  فريق العمل أي أشخاص آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة إن اقتضت مصلحة العمل ذلك

 هي تلك الصورة التي ترغب الكليات أن تكون عليها في المستقبل وهي اإلجابة على السؤال الخاص بماذا ترجوه الكليات في المستقبل، (VISION)  الرؤية
.وبالتالي فهي تلك الرؤية الموجهة نحو الوضع المستقبلي للكليات

  تعني سبب وجود الكليات ولماذا تعمل في هذا المجال؟ كما تعني فلسفة عملها والمجموعات التي تخدمها وكيف يجب أن تساهم في تلبية( ( Mission الرسالة
  .رغبات وتطلعات جميع أصحاب المصلحة

 هي معتقدات كامنة، أو مظلة لسلوكيات تم تحديدها من قبل اإلدارة العليا بالكليات لتحكم وتوجه سلوكيات كافة منسوبيها وبمختلف (Values) القيم
.مستوياتهم اإلدارية

 التحديات االستراتيجية هي صعوبات أو مشاكل لها تأثير ملموس على طريقة عمل الكليات أو على قدرتها على تحقيق نتائج طموحة التحديات االستراتيجية
.وملموسة، كما تمثل أهم األولويات الملحة واألكثر أهمية وتأثيرًا بالكليات وتؤخذ بعين االعتبار عند وضع األهداف االستراتيجية

.هي ما تسعى الكليات إلى تحقيقه خالل فترة زمنية محددة وينسجم مع رؤيتها ورسالتهاGoal الغاية

 األهداف االستراتيجية
Strategic Goals / 

Objectives

 وهي بمثابة قائمة باألهداف الرئيسية التي يجب أن تحققها الكليات في فترة زمنية محددة، وهي مصاغة بذكاء ومستندة على الطموحات
 واالحتياجات وداعمة للرؤية والرسالة والقيم السابقة، ومن خصائصها أن تكون طموحة لكنها ليست مستحيلة بل يمكن تحقيقها، كما ينبغي

.أن تكون واضحة ومحددة، وقابلة للقياس والتقييم والتقويم والمراجعة ومحددة بفترة زمنية محددة

Program برنامج
 ويعرف بأنه مشروع أو خطة مصغرة مستقبلية تمثل أحد متطلبات وآليات تطبيق الهدف االستراتيجي ضمن فترة زمنية محددة، ويتميز
 البرنامج بعدة خصائص تتمثل في )تجانسه مع البرامج األخرى ضمن الهدف االستراتيجي، وله مؤشرات أداء قابلة للقياس مع وضوح

.)مسؤوليات من يقوم بتنفيذه

 وهي اإلجراءات التنفيذية المتكاملة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق البرامج المستهدفة، و في كثير من األحيان تكون هذه المبادرات فيInitiatives المبادرات
  .شكل مشاريع محددة أو إجراءات بعينها تتكامل جميعًا في تحقيق البرامج المستهدفة



التطوير والجودة وكالة الكلية
للشؤون  التعليمية

وكالة الكلية
للشؤون  التعليمية

المصادر  التعليمية
البيانات والوثائق

الموارد البشريةالحسابات والتدقيق
البحث واالبتكار

الخدمات  المساندة  التحصيل الشراكة المجتمعية

العقود والمشترياتالمستودعات

االتصاالت االداريةتطوير المهارات

المؤتمرات

التعاون
 المحلي والدولي

السنة التحضيرية
اإلعدادية

التقويم 
واالعتماد االكاديمي

وكالة الكلية
 للشؤون السريرية

قسم  العلوم 
الطبية  األساسية

برنامج 
الصيدلة  اإلكلينيكية

برنامج  التمريض

برنامج  التخدير

برنامج 
المختبرات والتحاليل 

برنامج 
التصوير االشعاعي

قسم
  العلوم السريرية

قسم
  العلوم المساندة

المجلس العلمي

التخطيط 
االستراتيجي

 مجلس الكليات  

مدير 
كليات الريان األهلية

مجلس األمناء

وكيل الكليات
 للشؤون التعليمية

عميد 
التطوير والجودة

عميد 
كلية الطب البشري

عميد  كلية
 العلوم الصحية والتمريض

مكتب مدير الكليات

إدارة تقنية المعلومات

إدارة
االستثمار وتنمية الموارد

إدارة 
العالقات العامة واالعالم

إدارة المخاطر

مركز المحاكاة الطبي

وحدة
الخطط والمناهج

إدارة
القبول والتسجيل

إدارة خدمة المجتمع
والبحث العلمي

إدارة
شؤون الطلبة

وحدة األجهزة والمعامل
والوقاية من المخاطر

عميد القبول والتسجيل
وشؤون الطلبة

إدارة الشوون اإلداريةإدارة الشوون المالية

الهيكل التنظيمي لكليات الريان األهلية



هل يتم اإلنجاز حسبما هو مخططكيف نحقق ذلكأين نريد أن نكونما هو الوضع الراهن

منهجية ومراحل تنفيذ الخطة االستراتيجية

إدراكًا مــن كليــات الريــان األهليــة ألهميــة التخطيــط االســتراتيجي ودوره فــي تحقيــق الكليــات لغاياتهــا، فقــد قــررت وضــع خطــة اســتراتيجية تكــون 
موجهــًا ألدائهــا االســتراتيجي خــالل الخمــس ســنوات المقبلــة، وقــد تــم وضــع هــذه الخطــة علــى مرحلتيــن همــا ) مرحلــة التهيئــة ومرحلــة اإلعــداد( 

وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى هاتيــن المرحلتيــن:

املرحلة األوىل: مرحلة التهيئة: 

تشــتمل هــذه المرحلــة علــى أربــع خطــوات تتمثــل فــي ) تشــكيل فريــق الخطــة ، اختيــار نمــوذج العمــل،  مراجعــة الرؤيــة والرســالة والقيــم الجوهريــة 
 Assessment, Baseline, Components, Down to specifics and  وضــع الجــدول الزمنــي لمشــروع الخطة(،علمــًا بأنــه تــم اختيــار نمــوذج العمــل ،
Evaluate( ABCDE -  )  الســتخدامه لبنــاء الخطــة االســتراتيجية، حيــث يعــد هــذا النمــوذج مــن أفضــل وأكثــر النمــاذج اســتخدامًا ألنــه يقــدم فهمــًا 
شــاماًل واضحــًا لتسلســل مراحــل بنــاء الخطــة مــن بدايــة نشــاطات التخطيــط انتهــاء بالتنفيــذ )مــا هــو الوضــع الراهــن ، أيــن نريــد أن نكــون ، كيــف 

ســتصل الشــركة إلــى مــا تريــد ، وهــل يتــم اإلنجــاز كمــا هــو مخطــط(.

القياس 
Assessment

خط البداية
Baseline

المكونات
Components

التفاصيل 
Down to specifics

التقويم 
 Evaluate



الغايات االستراتيجية 

تتمثل الغايات االساسية لكليات الريان األهلية فيما يلي:

زيادة الدخل وتحقيق االستدامة المالية 

توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تحقق 
رضا المستفيدين

إتقان العمل واألداء المؤسسي.

التميزالعلمي واألكاديمي 

انتاج البحث العلمي المتخصص وبناء شراكات 
ذكية محلية ودولية.

المشاركة المجتمعية الفاعلة 

الغايات االستراتيجية 



المالك ، المنافسون ، الموردون.	   
الجهات الحكومية ذات العالقة (وزارة التعليم ، وزارة الصحة ، وزارة العمل  ، التأمينات االجتماعية، إدارة الجوازات ).	   
طالب وطالبات كليات الريان األهلية.	   
أولياء األمور.	   
مستشفى الدار.	   
قطاعات األعمال المختلفة بسوق العمل.	   
المنظمات والهيئات العامة والخاصة.	   
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي “ هيئة ضمان الجودة”	   
البرنامج الوطني للفعاليات والمؤتمرات.	   
أعضاء هيئة التدريس .	   
االداريون والفنيون بالكليات.	   
مجتمع المدينة المنورة.	   
المجتمع السعودي بوجه عام.	   

األطراف أصحاب المصلحة )Stakeholders( في الخطة االستراتيجية

يعتبــر تحديــد األطــراف أصحــاب المصلحــة مــن العوامــل المهمــة التــي تضمــن فاعليــة الخطــة حيــث أن دراســة وتفهــم احتياجــات وتوقعــات تلــك 
األطــراف مــن المعاييــر األساســية التــي توضــح مــدى واقعيــة الخطــة المقترحــة فــي توكيــد الجــودة الشــاملة وتميــز الخدمــة التعليميــة والبحثيــة 
ــى النحــو  ــد األطــراف أصحــاب المصلحــة عل ــة ويمكــن تحدي ــة فــي خدمــة المجتمــع والبيئ ــان األهلي ــات الري ومــدى المســاهمات التــي تقدمهــا كلي

التالــي: 



Vision الرؤية

Mission الرسالة

القيم  الجوهرية للكليات

أن تكون كليات الريان رائدة في تقديم المعرفة الطبية المتميزة باستدامة جودة المخرجات التعليمية على المستويين الوطني واإلقليمي.

تقديــم برامــج طبيــة وخدمــات مجتمعيــة متميــزة واجــراء بحــوث ابداعيــة فــي بيئــة اكاديميــة محفــزة، باالســتعانة بخبــرات علميــة مؤهلــة، وأحــدث 
التجهيــزات والتقنيــات الذكيــة المتطــورة، وشــراكات ذكيــة محليــة ودوليــة.

الخلق االسالمي 

المسئولية تجاه المجتمع

الشفافية
التميز

الوالء واالنتماء  التبادل العلمي 

االبداع واالبتكار 

االلتزام بالجودة



القيم  الجوهرية للكليات

 الرؤية والرسالة الغايات

تقديم برامج وخدمات تعليمية وبحثية متميزةزيادة الدخل وتحقيق االستدامة المالية

 تقديم الخدمات التعليمية الطبية المتميزة على المستويين المحلي واإلقليميتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين

 بيئة أكاديميةإتقان العمل واألداء المؤسسي

التميز في تقديم المعرفةالتميز العلمي واألكاديمي

 اجراء بحوث ابداعية في بيئة اكاديمية محفزة، باالستعانة بخبرات علمية مؤهلة، وأحدثانتاج البحث العلمي المتخصص وبناء شراكات ذكية محلية ودولية
.التجهيزات والتقنيات الذكية المتطورة، وشراكات ذكية محلية ودولية

تقديم برامج طبية وخدمات مجتمعية متميزةالمشاركة المجتمعية الفاعلة



المحاور األساسية للخطة 

ارتكزت منظومة المكونات االستراتيجية للخطة من أهداف  وبرامج  استراتيجية على المحاور التالية :

العمالء

المالي

العمليات الداخلية

التعلم والنمو



استعراض
للتحديات واألهداف والبرامج االستراتيجية 

والمبادرات الداعمة



بيان بالتحديات االستراتيجية )11( تحدي

بيان باألهداف االستراتيجية )12( هدف 

تحقيق االستدامة المالية والسيطرة على ارتفاع التكاليف التشغيلية.	 
التنافسية العالية في التعليم العالي.	 
عزوف بعض فئات المجتمع عن تعليم البنات في الكليات الطبية خاصة في مجال التمريض.	 
بناء نظم إدارية حديثة مواكبة لمختلف المستجدات. 	 
تهيئة الكليات للحصول على االعتماد األكاديمي واستيفاء معاييره.	 
إيجاد قوى عاملة ذات قدرات مهنية عالية.	 
أهمية المحافظة على سالمة وكفاءة البنية التحتية للكليات.	 
ارتفاع معدل الدوران الوظيفي.	 
بناء شراكات علمية على النطاقين المحلي والدولي لالرتقاء بالبحث العلمي	 
الحاجة إلى شراكة استراتيجية توفر التدريب العملي المستمر لطلبة المستويات العليا بالكليات.	 
ضعف المشاركات المجتمعية للكليات.	 

رفع كفاءة األداء المالي وزيادة اإليرادات.            	 
تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية وبتكلفة تنافسية.	 
تطوير البرامج التسويقية لزيادة استقطاب الطلبة الجدد. 	 
تحديث منظومة النظم اإلدارية.	 
رفع كفاءة البنية التحتية.	 
خلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب الوطنية.	 
تفعيل التقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي.	 
الحصول على االعتماد األكاديمي للكليات وبرامجها.	 
انتاج بحوث علمية رصينة  	 
بناء القدرات المهنية للعاملين في الكليات	 
تعزيــز الكفــاءة العلميــة للطــالب بعقــد شــراكات تعــاون اســتراتيجية مــع المؤسســات الصحيــة والتعليميــة فــي مجــال التدريــب العملــي 	 

لطلبــة المســتويات العليــا 
تطوير برامج المسئولية المجتمعية إلبراز المكانة والسمعة الجيدة للكليات	 



بيان بالبرامج االستراتيجية )12( برنامج

برنامج تحقيق االستدامة المالية.	 
برنامج االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع.	 
برنامج تفعيل البرامج التسويقية للكليات. 	 
برنامج تحديث اللوائح والسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات العمل. 	 
برنامج المحافظة على الكفاءة الفنية للبنية التحتية واألجهزة والمعدات الكهرو ميكانيكية.	 
برنامج تعزيز األمان واالستقرار الوظيفي.	 
برنامج التوظيف الواسع للتقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي.	 
برنامج تعزيز التميز العلمي واألكاديمي للكليات والحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي.	 
برنامج دعم البحث العلمي.	 
برنامج تنمية وتطوير القدرات المهنية للعاملين في للكليات.	 
برنامج بناء عالقات تعاون استراتيجية مع المؤسسات الصحية والتعليمية للتدريب العملي لطلبة المستويات العليا. 	 
برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية للكليات.	 



المواءمة بين المحاور ، الغايات ، التحديات ، األهداف والبرامج االستراتيجية



تفاصيل البرامج االستراتيجية والمبادرات الداعمة 



البرنامج االستراتيجي األول 
تحقيق االستدامة المالية 



البرنامج االستراتيجي الثاني
االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع



البرنامج االستراتيجي الثالث
تفعيل البرامج التسويقية للكليات



البرنامج االستراتيجي الرابع 
تحديث اللوائح والسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات العمل



 البرنامج االستراتيجي الخامس 
المحافظة على الكفاءة الفنية للبنية التحتية واألجهزة والمعدات الكهروميكانيكية



البرنامج االستراتيجي السادس 
تعزيز األمان واالستقرار الوظيفي



البرنامج االستراتيجي السابع 
التوظيف الواسع للتقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي



البرنامج االستراتيجي الثامن
تعزيز التميز العلمي واألكاديمي للكليات والحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي



البرنامج االستراتيجي التاسع
برنامج دعم البحث العلمي



البرنامج االستراتيجي العاشر 
تنمية وتطوير القدرات المهنية للكليات



 البرنامج االستراتيجي الحادي عشر 
بناء عالقات تعاون استراتيجية مع المؤسسات الصحية والتعليمية للتدريب العملي لطلبة المستويات العليا



البرنامج االستراتيجي الثاني عشر  
تعزيز المشاركة المجتمعية للكليات



)KPIs( تفاصيل مؤشرات األداء الرئيسية
للبرامج االستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها



 مؤشرات األداء  الرئيسية للبرنامج األول  )برنامج تحقيق االستدامة المالية(:



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج االستراتيجي الثاني 
)برنامج االرتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع(



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الثالث  )برنامج تفعيل البرامج التسويقية للكليات(:



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الرابع
 )برنامج تحديث اللوائح والسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات العمل(



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الخامس
 )برنامج المحافظة على الكفاءة الفنية للبنية التحتية واألجهزة والمعدات الكهروميكانيكية(



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج السادس )برنامج تعزيز األمان واالستقرار الوظيفي(



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج السابع
 )برنامج التوظيف الواسع للتقنيات الحديثة في منظومة العمل التعليمي(



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الثامن  
)برنامج تعزيز التميز العلمي واألكاديمي للكليات والحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي(



 مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج التاسع )برنامج دعم البحث العلمي(



 مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج العاشر )برنامج تنمية وتطوير القدرات المهنية للكليات( 



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الحادي عشر
 )بناء عالقات تعاون استراتيجية مع المؤسسات الصحية والتعليمية للتدريب العملي لطلبة المستويات العليا (



مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج الثاني عشر )برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية للكليات(



بيان إحصائي عن البرامج االستراتيجية للخطة وما يرتبط بها من مبادرات ومؤشرات أداء رئيسية



الخاتمة

بحمــد هللا وتوفيقــه فقــد تــم مراعــاة إعــداد هــذه الخطــة وفــق منهجيــات علميــة ووفــق رؤيــة شــاملة اســتوعبت كل المرجعيــات االســتراتيجية 
مــن رؤيــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي2020 والموجهــات االســتراتيجية لــوزارة التعليــم ونتائــج التحليــل الرباعــي للكليــات، فضــاًل عــن الخطــة 

ــي 2029م ) آفــاق (  ــم العال المســتقبلية للتعلي
حيث تضمنت هذه الخطة ما يلي :

عدد )4( محاور.	 
عدد )6( غايات.	 
عدد )11( تحدي.	 
 عدد )12( هدف استراتيجي.	 
عدد )12( برنامج استراتيجي.	 
عدد )86( مبادرة.	 
عدد ) 98( مؤشر أداء رئيسي .	 

 و نسأل هللا أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد لتنفيذ هذه الخطة بالصورة التي ينشدها الجميع .

وهللا الموفق والمستعان ،،،،،


