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نبذة عن اللكية
تقدم لكية الطب يف جامعة االإمام محمد بن سعود االإسالمية برانمج (باكلوريوس الطب
واجلراحة) وتشمل ( )19قسم علمي.
اإن لكية الطب يف جامعة االإمام محمد بن سعود االإسالمية قد تبنت التعلمي الطيب احلديث املبين عىل الدةل والرباهني ،ولها رؤية اإسرتاتيجية واحضة
املعامل والهداف جتعل هذه اللكية تقوم عىل أحدث املواصفات ،وأفضل املناه ،وأقوى ادلعامئ ،مبتدئة من حيث انهتى الآخرون ،ومس تفيدة من اخلربات
والتجارب احلديثة املفيدة واملعمتدة من لكيات الطب يف جامعات العامل املرموقة واملشهود لها ابلمتزي يف هذا اجملال .وتقوم عىل توفري البيئة التعلميية ذات اجلودة
العالية؛ لتحقيق المتزي يف خترجي أطباء ذوي كفاية علمية ،يتحلون ابلمانة واملهنية يف تقدمي الرعاية الطبية ،ويكونون قادرين عىل مواصةل ادلراسات العليا،
وحتقيق المتزي يف ممارسة الطب املبين عىل الدةل والرباهني ،ونرش البحوث العلمية اإضافة اإىل المتزي املتوقع يف خدمة اجملمتع.
اإن اللكية كذكل تتطلع اإىل المتزي يف البحوث العلمية الطبية و احليوية من خالل تبين اللكية لوحدات حبثية س تكون – ابإذن هللا – نواة ملراكز ممتزية يف
البحث الطيب ،مكركز الطب املبين عىل القرأآن الكرمي والس نة النبوية ،وكذكل مركز لدلراسات والبحوث الطبية الفقهية املعارصة ،ومركز للخالقيات الطبية،
ومركز للطب التاكميل اإضافة اإىل اإنشاهئا مركزا متقدما للحباث الطبية واحليوية وكذكل الاهامتم بأبناهئا الطالب يف اإبراز هماراهتم من خالل برامج متعددة
تسهل هلم التواصل مع الباحثني املمتزيين خالل فرتة مبكرة من تعلميهم الطيب.

أنشئت لكية الطب جبامعة االإمام محمد بن سعود االإسالمية مبوجب قرار جملس التعلمي العايل يف
جلس ته اخلامسة والربعني برمق 1428/45/8هـ واترخي 1428/10/18هـ املتوج ابملوافقة
السامية الكرمية ذات الرمق /0303م/ب واملؤرخة يف 1428/3/23هـ.

نشأة اللكية
شلكت بعد اإنشاء لكية الطب جلنة تأسيس ية تضم يف عضويهتا أساتذة ممتزيين من خمتلف لكيات الطب يف جامعات اململكة ،اإضافة اإىل معداء اللكيات
العلمية جبامعة االإمام ،و إابرشاف مبارش ومتابعة مس مترة من معايل رئيس اجلامعة .وحيث أن اللكية تعمتد عىل أصول راخسة مس متدة من جتارب نظرياهتا يف
اجلامعات السعودية والعاملية ،تتطلع اللكية اإىل أن تكون اإحدى اللكيات العريقة املمتزية يف هذا اجملال العلمي املتجدد ،وذكل من خالل استامثر ك جديد يف
ميدان تدريس الطب ،واس تصحاب ما دلى أسالفنا من نتاج ممتزي يف عمل الطب ،ليك جتمع هذه اللكية بني الخذ ابجلديد ،واالإفادة من املايض التليد.
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ولقد حظيت اللكية بدمع وعناية ابلغة من دلن قيادتنا الرش يدة وعىل رأسها خادم احلرمني الرشيفني حفظه هللا ،وكذكل ا إالرشاف املبارش واملتابعة
املس مترة من معايل رئيس اجلامعة مما همد الطريق وذلل الصعاب لتمتكن اللكية من مسابقة الزمن وتوفري ك ما من شأنه التسهيل لتأدية رسالهتا وفق مهنج
حممك ،وخط متوازن ،بزمن قيايس .وقد حرصت اللكية عىل حتقيق تطلعات حكومتنا الرش يدة يف جمال الصحة بأن سعت اإىل اإدخال برامج طبية تعلميية
متطورة تتواكب مع ما وصل اإليه التعلمي الطيب احلديث يف اجلامعات العاملية.

وحضوراي للمواد التدريبية العملية
يف اثناء جاحئة كوروان اس مترت معلية التعلمي بلكية الطب عن بعد
ً
والرسيرية وفق االإجراءات الصحية الاحرتازية وضامن جودة التعلمي

رؤية ورساةل وقمي لكية الطب
اخلطة االإسرتاتيجية
صاغت وأقرت اللكية وإادارة اجلامعة اخلطة االإسرتاتيجية للكية الطب منذ قرار اإنشاهئا ،واكنت هذه اخلطة مبنية عىل دراسة الوضع وفهم معيق
ملفاهمي التعلمي الطيب واملس تجدات اليت أثبتت ابلرباهني العلمية يف جماالت التدريب وتأهيل املامرسني الصحيني ،.وارش كفهيا مجيع الرشاكء من خمتلف
اجلهات والقطاعات الوطنية ،اس تفادة من التجارب واخلربات ،امياان ابمجلع بني الصاةل واملعارصة ،فانعكست هذه اخلطة الاسرتاتيجية عىل الربامج الاكدميية
والبحثية واجملمتعية اليت تقدهما وتشرتك فهيا لكية الطب ،فأصبحت اللكية مرضب املثل – رمغ حداثة معرها -يف جودة اخملرجات والقدرة التنافس ية العالية،
بناءا عىل التقايمي احملايدة وادلاخلية ومؤرشات الداء.
ً
ل
ركزت اللكية خالل اخلطة االإسرتاتيجية التأسيس ية عىل التعلمي الطيب وا متزي فيه ،فاكن لنا يف اللكية أن معلنا عىل ذكل ابالس تفادة من مجيع
االإماكنيات والوسائل والتقنيات املتاحة ،وصناعة الروابط والتعاون والرشأاكت لجل خدمة هذه اخلطة ،اإماان بأمهية جتويد اخملرجات التعلميية كقاعدة أساس
ملا يلهيا من خطوات تسري علهيا اللكية لتحقيق المتزي بدور فعال وجوهري وقيادي يف املنطقة.
والآن بعد مرور أكث من عرشة أعوام ،تعمل اللكية ومنسوبوها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والقياديني واملس تفيدين من خمرجاهتا ورشاكء
اللكية ،عىل مراجعة اخلطة الاسرتاتيجية ،بناء عىل السس العلمية وفهم الواقع تقودان رؤية طموحة وفرص خالقة وأآمال ذات أساس علمية.
ذلا س يكون لللكية دور القيادة يف تطوير واضافات الربامج واملشاريع املتعلقة ابلصحة والطب يف جامعة االإمام محمد بن سعود االإسالمية ،ابفتتاح وتدشني
خدمات حصية وطبية ،وبرامج تعلميية وأاكدميية ،ولكيات حصية وطبية خمتلفة ،ومراكز استامثر علمي ،خالل العوام القادمة لتتسق مع املرحةل القادمة.

الرؤية:
المتزي يف التعلمي الطيب اذلي جيمع بني الصاةل واملعارصة.

الرساةل:
اإجياد بيئة تعلميية طبية عالية اجلودة ،تسهم يف خترجي أطباء يتحلون ابلكفاءة العالية والمانة والربط بني الرشيعة االإسالمية السمحة والتعلمي الطيب احلديث
املبين عىل الرباهني ،لتقدمي رعاية طبية ممتزية ختدم اجملمتع ،وتثي البحث العلمي.

قمي اللكية:
 .1املهنية.
 .2االإخالص.
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 .3المانة.
 .4الالزتام.
 .5االإتقان.
 .6التطوير املس متر.
 .7االإبداع.

الهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإعداد طالب اللكية دلراسة همنة الطب وممارس هتا طيةل حياهتم ،مع القدرة عىل أخذ املبادرة بطرح اجلديد يف جمال الطب والرعاية الصحية
والتكيف معه.
الاس تجابة الحتياجات الطالب العلمية والشخصية.
وضع مهنج درايس يليب حاجات اجملمتع السعودي وتطلعاته
متصدرا أولوايت أعضاء هيئة التدريس.
السعي لن يكون التدريس
ً
وضع هيلك تنظميي يسهل معلية اإدارة املناه ادلراس ية.
السعي الس مترار حتديث الربامج من خالل تشجيع أعضاء هيئة التدريس املمتزيين عىل االإسهام يف هذه العملية.
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أو ًال :شؤون الطالب:
 .1مت قبول  7دفعات من الطالب وبلغ عدد الطالب املقيدين يف مرحةل الباكلوريوس للعام اجلامعي (1441ه) اكث من  1063طالب وطالبة منتظمني.

ادلفعة الوىل من طالب لكية الطب 1430هـ

اخر دفعة من طالب وطالبات لكية الطب عام 1441هـ
 .2أول لكية يف اجلامعة تعمتد القبول الالكرتوين منذ قبول ادلفعة الوىل.
 .3مت تشكيل جملس النشاط الطاليب واعامتد خطته .وتوفري مقر للجان الطالبية يف مقر اللكية اجلديد.
 .4ترش يح طالب من ك دفعة للمشاركة يف جلنة تطوير املناه ابللكية.
 .5اعامتد برانمج الطالب أو ًال اذلي يعزز العالقة بني الطالب ومجيع منسويب اللكية.
 .6اقرار برانمج مشاركة الطالب يف خدمة جملمتع.
 .7تفعيل برانمج دمع وارشاد الطالب أاكدميي ًا ونفس ي ًا واجامتعي ًا من خالل وحدة الارشاد الطاليب ابللكية.
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 .8مت اإعداد الحئة تنظميية لتنظمي الرحالت العلمية الطالبية يف فرتة الصيف.

اثني ًا :أعضاء هيئة التدريس:
 .1مت اإعداد ضوابط ونظام الس تقطاب أبرز الكفاءات الطبية العاملية والوطنية
 .2مت تنفيذ برانمج لتطوير همارات أعضاء هيئة التدريس يف اللكية يشمل ورش معل ودورات قصرية وندوات داخل اللكية وخارهجا.
 .3اإقامة ورشة معل :بعنوان كيفية كتابة الس ئةل متعددة اخليارات

 .4مت اإعداد برانمج تعريفي تس هتدف أعضاء هيئة التدريس اجلدد لتعريفهم برؤية اللكية ورسالهتا وواجبات وحقوق عضو هيئة التدريس ابالإضافة اإىل
نظام اجلامعة ووحداهتا اخملتلفة( .قام قسم التعلمي الطيب يف لكية الطب يف #جامعة_االإمام الربانمج الول للمس تجدين من أعضاء هيئة التدريس)
والزال الربانمج مس متر.
 .5عقد ورشة العمل عن بعد لهتيئة أعضاء هيئة التدريس ابللكية حول اعداد تقارير املقررات وفق مناذج الاعامتد الاكدميي.
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 .5عقد لقاءات اجامتعية فصلية جتمع بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومنسويب اللكية.
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 .6عقد اجامتع دوري مع املعيدين وخصوص ًا املس تجدين مهنم حبضور معيد اللكية ووالكهئا وذكل هبدف تعريف املعيدين برؤية اللكية ورسالهتا وكذكل
تعريفهم بواجباهتم وحقوقهم ابالإضافة اإىل نظام اجلامعة ووحداهتا اخملتلفة.

اثلث ًا :اخلطط ادلراس ية واملناه:
 .1لقد متزيت مناه لكية الطب بتبنهيا للطرائق احلديثة والابداعية يف جمال التعلمي الطيب ويه اليت اعمتدهتا لكيات الطب العاملية مثل لكية الطب جبامعة
هارفارد وجامعة تورنتو وجامعة سدين وجامعة ماسرتخت وجامعة دندي وغريها من اللكيات املشهورة واليت تمتزي مبا ييل:
 -1الـتَّ معمل بطريقة حل املشالكت والت َّعمل يف مجموعات صغرية.
 -2الـتَّ معمل التداخيل والتاكميل ،اإذ يتعمل الطالب مجموعة من املقررات الطبية الساس ية بطريقة مرتابطة ،جتمع بني العلوم الساس ية والعلوم الرسيرية.
 -3تقدمي بعض احملارضات والندوات التفاعلية.
 -4التعلمي الرسيري يف مرحةل مبكرة من ادلراسة.
 -5الـتَّ معمل اذلايت املوجه.
 -6الاس تخدام المثل للتقنية.
 -7الرتكزي عىل املهارات الساس ية للمرحةل اجلامعية مثل:
• همارات التواصل بأنواعها اخملتلفة.
• همارات البحث والـتَّ معمل اذلايت.
• همارات اإدارة الوقت ،واختاذ القرارات ،وحل املشالكت.
• همارات الـتَّع ممل يف املرحةل اجلامعية.
-8
-9
-10
-11

• املهارات الساس ية الس تخدام التقنية يف اجملال الطيب.
اإدراج بعض املقررات املهمة مثل أخالقيات وفقه الطبيب املسمل ،واترخي الطب االإساليم ،والطب املبين عىل القرأآن الكرمي وحصيح الس نة
النبوية والطب التمكييل املبين عىل الرباهني.
التعلمي املبين عىل أولوايت املشالكت الصحية يف اجملمتع.
اإضافة بعض املقررات الاختيارية.
مت اعامتد مرشوع التعمل الالكرتوين يف لكية الطب واذلي هتدف اىل اس تخدام التقنية وتوفري املعلومات الطبية الصحيحة يف متناول الطالب عىل
مدار الساعة .وامجلع بني التعمل املبارش والتعمل الالكرتوين .كام هندف جلعل اللكية أول لكية طب ذكية وسابع لكية طب عىل مس توى العامل تس تخدم
برامج التعمل الالكرتوين مبفهومه الشمويل.

رابع ًا :البيئة التعلميية والتدريب الرسيري:
 .1مت استئجار مبىن حديث لللكية يقع مقابل سور اجلامعة من الناحية الغربية عىل طريق عامثن بن عفان .وقد مت اإعادة تصمميه مبا يتواءم مع الطرق
احلديثة يف التعلمي الطيب .كام مت جتهزيه وتأثيثه بأحدث الهجزة والوسائل التعلميية احلديثة اليت تامتىش مع رؤية ورساةل اللكية ومناجهها احلديثة.
 .2جتهزي مستشف تعلميي حيايك املستشف وذكل لتدريب الطالب عىل املهارات الرسيرية يف مرحةل مبكرة من ادلراسة ويف بيئة حتايك البيئة احلقيقة
قبل التدريب عىل املرىض احلقيقني يف املستشفيات التعلميية.
 .3جتهزي املعامل ومركز احملأاكة بأفضل التجهزيات والتقنيات التعلميية.
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 .4توقيع مذكرة تفامه مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االإنسانية لتعزيز التعاون يف عدد من اجملاالت التعلميية والتدريبية والبحثية وتبادل
اخلربات وتقدمي اخلدمات الطبية

 .5توقيع اتفاقية تعاون مشرتك مع #هيئة_التخصصات_الصحية لتعزيز التعاون يف عدد من اجملاالت التعلميية والتدريبية والبحثية وتبادل

اخلربات يف جمال البياانت وتقنية املعلومات
 .6عقد اتفاقية للتدريب الرسيري مع املديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة الرايض لضامن توفر املستشفيات واملراكز الصحية للتدريب
الرسيري .وقد حددت أربع مستشفيات مجموع أرسهتا  2000رسير وعرشة مراكز حصية يف مدينة الرايض.
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 .7مت تطوير مركز اخلدمات الطبية ابملدينة الطبية وإاعادة هيلكة املركز االإدارية وزايدة عدد الاستشاريني من اجلنسني ابالإضافة اىل خمتلف
الوظائف الصحية املساندة،
 .8تطوير القسم النسايئ مبركز اخلدمات الطبية.
 .9عقد ورشة معل المن والسالمة يف املعامل واخملتربات الطبية يف لكية الطب.

خامس ًا :االإدارة والقيادة

:

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

مت اعداد اخلطة الاسرتاتيجية لللكية مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة .وقد حتليل الواقع ابس تخدام التحليل الرابعي .مث حددت
رؤية ورساةل وقمي وغاايت اللكية للعرشين س نة قادمة .وقد مت حتديد القضااي الاسرتاتيجية واسرتاتيجيات العمل .كام مت اعداد الهيلك
التنظميي لللكية وللخدمات الطبية.
مت التقدم بطلب احلصول عىل الاعامتد الاكدميي من املركز الوطين لالعامتد ( )NCAAAواللكية يف مرحةل اس تقبال الزائرين ومن
املتوقع احلصول عىل الاعامتد العام 2021م.
تفعيل الوحدة املركزية للجودة والاعامتد الاكدميي ووحدة اخلرجيي يف واكةل اللكية للتطوير واجلودة
اعداد مجيع اللواحئ والنظمة ادلاخلية املتعلقة ابلشؤون الاكدميية واالإدارية وشؤون الطالب وغريها.
عقد اجامتع دوري ملتابعة تنفيذ خطة معل اللكية والتأكد من االتقان واجلودة.
تبين س ياسة العمل بروح الفريق وتفعيل مجيع الطاقات من منسويب اللكية .واعطاء احلوافز للمنتجني واملبدعني واملبادرين.
التواصل املس متر مع مجيع منسويب اللكية عن طريق مجيع الوسائل املتاحة.
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سادس ًا :البحث العلمي:
 .1مت تشكيل فريق برئاسة وكيل اللكية للشؤون االإدارية وعضوية مخسة من أعضاء هيئة التدريس ابللكية الإعداد تصور شامل لتفعيل البحث
الطيب ابللكية.
 .2مت انشاء وحدة البحوث الطبية ابللكية وتشكيل رئيسها
 .3مت عقد ورشة معل لتحديد أولوايت البحث العلمي ابللكية.
 .4مت اعداد خطة لتشجيع النرش العلمي يف اجملالت العاملية املعروفة

ساب ًعا :خدمة اجملمتع:
 .1اإنشاء مبادرة اهامتم اثناء جاحئة كوروان للرد عىل الاستشارات الطبية يف خمتلف التخصصات .مبشاركة استشاريني واستشارايت لكية الطب واليت
خدمت ( )5663من املس تفيدين
 .2عقد العديد من ادلورات واحملارضات عرب البث املبارش مبواقع التواصل الاجامتعي لتعزيز الصحة النفس ية للمجمتع.

12

تقرير حول كلية الطب 2020
 .1اإنشاء امجلعية العلمية السعودية لدلراسات الطبية الفقهية .لتوحيد هجود املهمتني واملتخصصني يف ادلراسات الطبية الفقهية من الطباء واملامرسني الصحيني
من جانب ومن جانب أآخر الفقهاء والعلامء.
 .2اإنشاء كريس ادلكتور اخلويل لتطوير التعلمي الطيب ابململكة العربية السعودية .ويعد هذا الكريس هو الوحيد والفريد من نوعه يف العامل اخملتص يف حبوث
التعلمي الطيب .وقد مت تشكيل الهيئة العلمية للكريس وعقد الورشة التأسيس ية واعامتد خطته التشغيلية لهذا العام.
 .3املشاركة يف املناس بات الصحية العاملية وتوعية اجملمتع ابلحداث الصحية

اثمنًا :التطوير والتعلمي املس متر:
-1
-2
-3
-4

حضور اجامتعات جلنة معداء لكيات الطب جبامعات اململكة العربية السعودية.
عقد الاجامتع السادس والعرشين للجنة معداء لكيات الطب بدول جملس التعاون اخلليجي.
عقد دورات أساس يات التعلمي الطيب يف لكية الطب جبامعة االإمام.
مشاركة مجموعة من اطباء الامتياز من لكية الطب جبامعة الامام محمد بن سعود يف برانمج الوابئيات احلقيل بأعامل التقيص الوابيئ يف احملاجر
الصحية.

 -5عقد ورش معل ملهارات كتابة البحوث العلمية يف التعلمي الطيب يف رحاب لكية الطب جبامعة االإمام.

اتس ًعا :متثيل اجلامعة يف اللجان واجملالس الوطنية والعاملية

:

 .1مت انتخاب معيد لكية الطب جبامعة االإمام لرئاسة جلنة معداء لكيات الطب جبامعات اململكة العربية السعودية.
 .2مت اختيار معيد لكية الطب جبامعة االإمام لعضوية اجمللس العاملي العامتد المتزي يف التعلمي الطيب يف لكيات الطب يف العامل .وهو جملس يضم  14خبرياً
ميثلون  14دوةل يف العامل .وميثل اختيار معيد لكية الطب لمتثيل مجيل دول الرشق الوسط.
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عارشا :النشطة
ً
 .1عقد دورة "أساس يات البحث الطيب الرسيري "اليت نظمهتا لكية الطب مبشاركة خنبة من املتحدثني ادلوليني واحملليني املتخصصني ابلبحث العلمي
عىل مدى مثانية أايم اس تفاد مهنا أكث من  3000مشارك من طالب اللكيات الصحية واملامرسني الصحيني.
 .2عقد دورة عن بعد موهجة لعضوات هيئة التدريس بعنوان (التعايش مع كوفيد  19املس تجد)
 .3اقامة دورة افرتاضية عن أساس يات البحث الطيب الرسيري
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 .4عقد لقاءات تعريفية لطالب وطالبات الس نة الوىل يف لكية الطب.

 .5فوز طالب وطالبات لكية الطب ابملركز الول يف مسابقة امجلعية السعودية للمحأاكة الصحية #لنكن_مبدعني خالل الس بوع ادلويل للمحأاكة
الصحية2020
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 .6اإقامة العديد من اللقاءات التوعوية يف #اليوم_العاملي_للصحة_النفس ية عرب منصة )(Zoom
 .7اإقامة العديد من الفعاليات مبناس بة اليوم الوطين السعودي تشمل (مسابقات – حمارضات – ندوات ...ال)
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 .8تصممي العديد من املنشورات التوعوية املتنوعة وفق الايم العاملية وكذكل خالل جاحئة كوفيد  19-ونرشها يف مواقع التواصل الاجامتعي.

انتهى
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