




عزيزى الطالب هل تعلم ماذا تعنى اجلودة؟
الذى يحقق مطالب  املنتج  التعريفات فاجلودة هى �صفات  العديد من  ي�صمل م�صطلح اجلودة على 

وهى  العيوب  من  واخللو  الفنية  املوا�صفات  مع  املطابقة  هى  واجلودة  العميل.  وطموحات  ور�صا 
اأي�صا ال�صالحية للغر�ض ومدى حتقيق موا�صفات الت�صميم ملتطلبات العمل واأخريا 

اأداء العمال و  فاجلودة تعنى حت�صني نوعيةاخلدمات والإنتاج ورفع م�صتوى 
تقليل التكاليف و الوقت و اجلهد.

عزيزى الطالب هل تعلم:-
 ان حتقيق اجلودة مبفهومها ال�صامل  ي�صتلزم وجود كيان متكامل ي�صتمل على :

1. اإدارة للجودة داخل املوؤ�ص�صة. 
2. نظاما للجودة بها .

3. اآلية ل�صبط اجلودة ومراقبتها . 
4. خطط ملتابعة وتاأكيد اجلودة و�صمانها.

 اأن اجلودة لي�صت توجه اأو نظام  حديث ولكنة مبداأ ا�صا�صى  فى ديننا ال�صالمى احلنيف 
الكرمي فى غري  فقراننا  ربة عز وجل  ر�صا  لنيل  كل م�صلم  عليه  ان يحر�ض  يجب 

مو�صع يحثنا على التقان فى العمل ومراقبة اهلل فى ادائنا لكافة المور وفى كافة 
الأحوال قال اهلل عز وجل فى كتابه العزيز" �صنع اهلل الذي اأتقن كل �صئ �صنعه"،" 
الذي اأح�صن كل �صئ خلقه"،" الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم ايكم اح�صن عمال" 

�صدق اهلل العظيم ور�صولنا الكرمي يو�صينا اأنة اذا عمل احدنا عمل فال بد ان يتقنه.
 اأن نظم وا�صرتاتيجيات وتقنيات اجلودة ال�صاملة اأحد الآليات التي تتبعها موؤ�ص�صات التعليم 

العايل فى اململكة العربية ال�صعودية، للتغلب على التحديات التي تواجهها يف هذا الع�صر،  
ل�صيما التغريات املعرفية واملعلوماتية، والتغري القت�صادي وامل�صاءلة الجتماعية اجلادة 
عن جدوى برامج التعليم العايل ودورها يف حتقيق التنمية ال�صاملة للدولة، وقدرتها 

�صوق  هيكلة  يف  موقع  لها  جتد  التي  واملدربة،  املوؤهلة  بالكفاءات  املجتمع  تزويد  على 
العمل.
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 اأنة لتحقيق الكفاءة واجلودة الالزمة جلامعتنا العريقة، يف نظمها و براجمها الإدارية و الأكادميية، و اإميانا من جامعة اأم 
القرى باأهمية اجلودة والعتماد الأكادميي فقد قامت اجلامعة بان�صاء وكالة للجامعة للتطوير الأكادميى وخدمة املجتمع 
وذلك  اجلامعة  واأق�صام  كليات  جميع  داخل  والعتماد  للجودة  وجلان  النوعية  واجلودة  للتطويراجلامعى   عمادة  وكذلك 

لرت�صيخ ثقافة اجلودة واملحافظة عليها.
الوطنى  العتماد  على  واحل�صول  الأداء  فى  ال�صاملة  اجلودة  اىل  للو�صول  والق�صم  والكلية  اجلامعة  ت�صعى  اجلك  من  اأن   

والدوىل لتحقيق م�صتقبل واعد ومزدهر لك فى عامل تتطور فية املعرفة ب�صرعة فائقة.
الأكادميى  الوطنية للتقومي والعتماد  الهيئة  اأقرتها  التعليمية والتى  العملية   تطبيق مبادئ وا�صرتاتيجيات اجلودة  فى 

تهيئ لك املناخ ال�صحى املنا�صب للح�صول على تعليم متميز فى عامل البقاء فيه لالأجدر والأكفاأ.
 ح�صولك على �صهادة معتمدة حمليا وعامليا يتيح لك �صهولة احل�صول على فر�ض عمل مميزة فى 

م�صت�صفيات ومراكز طبية وتاأهيلية متقدمة.
 اأن اجلودة خلق و�صلوك وثقافة وا�صلوب حياة ولي�صت م�صروع او هدف وقتى.

ا�صاتذتك  مع  الطيب  وتعاملك  ومظهرك  �صلوكك  فى  ال�صخ�صى  التزامك  اأن   
وزمالئك هو حجر الزاوية لو�صولك فى ادائك اىل مرحلة اجلودة والإتقان.
وو�صعك  فيها  وال�صعف  القوة  نقاط  نقاط  وحتليل  لذاتك  درا�صتك  ان   
يجب  التى  الأوىل  اخلطوة  هى  للتطوير  امل�صتقبلية  واخلطط  الهداف 

اإتباعها لتح�صني الأداء ومتيزه.
 اإن و�صع روؤية وغاية حلياتك وما تت�صمنها من اهداف م�صتقبلية واقعية ق�صرية 

وطويلة االأمد والتى ميكن حتقيقها و قيا�صها وكذلك ر�صم اخلطط املدرو�صة 
للو�صول اىل تلك الغايات هو اأق�صر طريق لتحقيق النجاح والتميز فى واقعك وم�صتقبلك.

ال�صتبيانات  فى  و�صدق  واأمانة  ب�صفافية  راأيك  اإبداء  على  وحر�صك  والفعالة  اجلادة  م�صاركتك   -1
املختلفة التي يتم تقدميها للك اثناء العام الدرا�صى هى اأحد الروافد الرئي�صية لتقييم العملية 
التجربة  على  املبنية  والتح�صني  التطوير  عمليات  لجراء  الق�صور  اوجة  وا�صتبيان  التعليمية 

والدليل.
يت�صمن  والذى  درا�صى   ف�صل  كل  بداية  مع  الكادميى  الر�صاد  كتيب  على  ح�صولك   -2
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املقررات الدرا�صية وتو�صيفهامع تو�صيح اأهدافها واملوا�صيع التي �صتتناولها وطرق التدري�ض والتقييم املتبعة هو حق ا�صيل 
من حقوقك يجب اأن تطلبه من اأع�صاء هيئة التدري�ض بالق�صم.

اأن لكل ع�صو هيئة تدري�ض بالق�صم �صاعات مكتبية ا�صبوعية بخالف ال�صاعات الدرا�صية مت تخ�صي�صها بالكامل لك  يتفرغ   -3
فيها ع�صو هيئة التدري�ض للتوا�صل معك مل�صاعدتك فاحر�ض عليها.

والربنامج  الكلية  وقيم   واأهداف  ور�صالة  بروؤية  كامليني  ووعى  دراية  على  تكون  ان  الطالب  عزيزى  عليك  واأخريا يجب   -4
الذى تدر�ض فية للم�صاهمة فى حتقيقها وتطويرها  ل�صمان م�صتقبل مذدهر 

لك ولالجيال القادمة باذن اللة.

 ان تكون الكلية منارة يف املعرفة الطبية ومتكاملة التكوين ملواكبة التطور العلمي 
والقيادات  الكوادر  واإعداد  العلمي  والبحث  الطبي  التعليم  يف  رائدة  وتكون  والتقني 
الوطنية الطبية وتنمية القدرات الب�صرية خلدمة املجتمع مع توفري البيئة اجلامعية 

املحفزة واملنتجة ملن�صوبيها لت�صبح عاملية الت�صنيف .

التي  ر�صالتها  لتحقيق  اجلامعة  واإمكانية  ملوارد  الأمثل  لال�صتثمار  الكلية  ت�صعى 
الإ�صالم  باأخالق  ومت�صفة  وعملياً  علمياً  ومميزة  فاعلة  طبية  كوادر  تخريج  ت�صمل:  
البيئة  توفري   ، البحثي  الإبداع  وت�صجيع  الطبي  العلمي  البحث  وم�صرية  دفع عجلة   ،
الأكادميي  لالعتماد  الو�صول   ، والبحثي  والعلمي  الفكري  لالإبداع  املحفزة  اجلامعية 
، اأن تكون الكلية اأداة لإزدهار املجتمع ،اأن تكون الكلية مرجعاً للخدمات  وطنياً وعاملياً 

الطبية باملنطقة ب�صكل خا�ض واململكة ب�صكل عام .
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رسالة الكلية:رسالة الكلية:

رؤية الكلية:رؤية الكلية:



تخريج الكفاءات الوطنية عالية التاأهيل مبختلف التخ�ص�صات ال�صحي.  .1
تطبيق القيم والتقاليد الإ�صالمية يف ممار�صة املهنة.  .2

اكت�صاب ال�صلوك املهني يف التعامل مع كافة اأفراد املجتمع.  .3
درا�صة حاجة �صوق العمل من التخ�ص�صات ال�صحية اجلديدة والعمل على تنفيذها.  .4

�صد حاجة املجتمع ال�صعودي من الكوادر الوطنية املوؤهلة تاأهياًل عالياً بتلك التخ�ص�صات .  .5
تهيئة اخلريج ملوا�صلة الدرا�صات العليا يف جمال التخ�ص�ض.   .6

ربط خريجي الكلية باجلامعة للوقوف على جمالت عملهم وم�صتوى اأدائهم لها والعمل على تطوير اأ�صاليب ذلك الأداء   .7
باإتباع برامج اجلودة ال�صاملة. 

تاأهيل خريج الكلية لتحمل م�صئولية التعلم امل�صتمر والتطوير الذاتي واتخاذ القرار وامل�صاهمة يف خدمة املجتمع والتطوير   .8
املهني. 

الو�صول اإىل دور قيادي اإقليمي ودويل يف التعليم الطبي والأبحاث الطبية واخلدمات ال�صحية.  .9
امل�صاهمة يف تقدمي ال�صت�صارات الأكادميية وتطوير اخلدمات ال�صحية للحجيج.  .10

تهيئة الكلية لدور فعال يف التعرف على امل�صاكل ال�صحية للحجيج وتقدمي اأف�صل احللول للرعاية احلية.  .11
تطوير ا�صرتاتيجيات التعليم الطبي يف اململكة.  .12

كلية العلوم الطبية التطبيقية تتبنى القيم التالية:
اللتزام باملهنية العالية والأخالقيات  التي حث عليها الإ�صالم.   .1

البتكار والإبداع و�صعة الروؤيا.  .2
خدمة املجتمع ال�صعودي والعاملي وخ�صو�صاً �صيوف الرحمن .  .3

ال�صعي للتفوق يف كل �صيء ول�صيما التطوير والتنمية.  .4
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أهداف الكلية:أهداف الكلية:

قيم الكلية: قيم الكلية: 






