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كلمة سعادة ا
محد القحطاني
عد بن أ

......
س التعلي���م العالي رقم
ة
دل
 ١٤بناء على ق���رار جمل���
صي
ال
ة
عميد كلي
من���ذ إنش���ائها ع���ام ٢٨
تقدم العاملي يف العملية
دل���ة جبامع���ة جن���ران
الطرق اليت تواكب ال
إن كلي���ة الصي
مفي���د وبناء على احدث
عليم احلديثة يف العلوم
���ع اىل تقديم كل ما هو
ِ
والدراس���ات ووس���ائل الت
( )٢٠/٤٦/١٤٢٨تتطل
العامل بأحدث البحوث
ها تظل دائماً تطل على
يمها يف خدمة اجملتمع.
أن
التعليمي���ة كما
عم
���ن أجل حتقيق أهداف
فروعها وتعمل على نشر البحوث العلمية وت در كبري من األهمية م
ملحة جي���ب إعطائها ق
الصيدلية بشتى
مر يتطلب صياغة رؤية
جح���ة أصبحت ضروره
ظه اهلل ورعاه -وهذا األ
ونا
داد ك���وادر طبية جيده
رمني الش���ريفني  -حف
وال ش���ك أن إع���
ش���يدة بقيادة خادم احل
ملرحلة احلالية واملقبلة.
بة ويف ظل حكومتنا الر
إلهتمام الوطين خالل ا
بي
اخلصوص وحنن جزء
حل
التنمية يف مملكتنا ا
در واليت تعترب أولويات ا
ت الصحية على وج���ه
قبلية إلعداد هذه الكوا
جلامع���ة عموماً والكليا
ست
جملاالت والتخصصات.
م
طة
إسرتاتيجية وخ
���ه يتعني على الكليات با
مة متكاملة يف مجيع ا
ذه اخلطة الوطنية فإن
ال يف الوصول إىل منظو
عة جنران تس���عى كلية
ً
ه
���ق
ورغب���ة يف حتقي
خطتنا اإلسرتاتيجية أم
طة اإلس�ت�راتيجية جلام
غة رؤيتنا املستقبلية و
جلامعة ففي إطار اخل
طالب وإج���راء البحوث
منهم أن نتوجه إىل صيا
زء ال يتجزأ من رس���الة ا
حتقيق التمي���ز يف إعداد ال
لة كلية الصيدل���ة ج
التعليمي وذلك به���دف
خرى .س���ائلني اهلل العون
ه���ذا وتعت�ب�ر رس���ا
املس���تمر جل���ودة األداء
ية بإذن اهلل من ناحية ا
لتس���هيالت للتحس�ي�ن
صول إىل الري���ادة العامل
الصيدل���ة إىل تقديم ا
عتماد األكادمي���ي والو
م���ن ناحية وحتقيق اإل
والسياس���ات التعليمي���ة
والتوفيق والسداد.
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أوال :التمهيد
يعترب التخطيط بصفة عامة والتخطيط اإلس�ت�راتيجي بصفة خاصة احد أهم وظائف اإلدارة احلديثة ،فضال عن كونه ركيزة أساس���ية للوظائف
اإلدارية األخرى .ولذلك تستهدف اخلطة اإلسرتاتيجية توضيح أولويات اجملتمع والتعبري عنها كما متتلك األدوات والنماذج املنطقية اليت تضمن مشوهلا
وتناس���قها وقابليته���ا للتطبيق وفاعليته���ا يف حتقيق األهداف املرجوة .ويعتمد النجاح فى إعداد اخلطة اإلس�ت�راتيجية وتنفيذها بدرجة كبرية على مدى
اإلستفادة من مجيع املوارد البشرية واملادية املتاحة إلحداث التغيري الالزم لتحويل الوضع الراهن إىل ما هو مستهدف ألداء املؤسسة التعليمية وخمرجاتها
والذي يتم من خالله حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية على خمتلف املستويات القومية واإلقليمية واحمللية.
ونظرا لقيام حكومة خادم احلرمني الش���ريفني – حفظه اهلل – عمل مابوس���عها لراحة املواطن الس���عودى ووضعه فى مصاف الش���عوب املتقدمة ثقافيا
وحضاري���ا ،فبذل���ت اجلهود املضنية لوضع اخلطط التنموية للنهوض بهذه الدولة الرش���يدة والرقي بها ،وتلبية إحتياج���ات املواطن وتهيئة فرص التعليم
والعم���ل الش���ريف له فى كل أرجاء اململك���ة املرتامية األطراف ،وأعطت القيادات العليا باململكة العربية الس���عودية األولوية لإلس���تثمار فى التعليم بصفة
عامة والتعليم العالي بصفة خاصة ،ولذا رصدت أكرب ميزانية لتطوير التعليم عامليا ،أمال بأن تقوم مؤسس���ات التعليم العالي بدورها فى مس�ي�رة التنمية
الشاملة واملستدامة فى اململكة.
وبالرغ���م م���ن أن جامعة جنران هي واحدة من أحدث اجلامعات الناش���ئة باململكة العربية الس���عودية إال أنها اس���تطاعت بفض���ل اهلل ومن بعده قيادتها
الرش���يدة أن تض���ع خطتها اإلس�ت�راتيجية ( 1438 -1433هـ) اليت مت إعتمادها بالقرار رقم  1433/1432-2-10بتاري���خ 1433/3/14هـ .وقد أخذت كلية الصيدلة
يف إعتباره���ا أثن���اء عملي���ة التخطيط التحديات اليت ميكن أن تؤثر على مس���ارها خالل اخلمس س���نوات املقبلة واليت تتمثل يف التغريات العاملية الس���ريعة
والتحديات الداخلية من املنافس���ة احمللية وغريها من املتغريات االقتصادية والثقافية ،ومن هنا انطلقت الكلية للتفكري يف خطتها اإلس�ت�راتيجية اليت ميكن
من خالهلا وضع اإلسرتاتيجيات املناسبة لتحويل هذه التحديات إىل فرص ميكن االنطالق منها لتحقيق مكاسب للكلية .لذلك بدأت قيادة الكلية خبطوات
ثابتة يف وضع خطتها اإلسرتاتيجية يف ضوء خطة اجلامعة وأشركت يف وضع اخلطة مجيع قطاعات املستفيدين الداخليني واخلارجيني من خالل احلوار
املستمر واللقاءات واإلستبيانات للتوصل إىل أفضل اإلسرتاتيجيات اليت تعرب بالكلية من الوضع الراهن إىل حتقيق املأمول فخرجت اخلطة اإلسرتاتيجية
كخارطة طريق واضحة ومعربة عن رؤية ورسالة الكلية .
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ثانيا :نبذة عن
الكلية:
مع تطور مهنة الصيدلة و العلوم الصيدلية و إتساع اجملاالت اليت يلعب فيها الصيادلة دورا أساسيا ورغبة يف إعداد جيل جديد من الصيادلة املؤهلني و
زيادة الدور الذي يؤديه الصيادلة يف جماالت الرعاية الصحية مبنطقة جنـران فقد صدر قرار جملس التعليم العالي رقم ( )1428/46/20بتاريخ 1428/6/2
هـ بإنش���اء كلية الصيدلة جبامعة جنران لتنضم إىل منظومة الكليات الطبية باجلامعة ولتكملة برامج إعداد الفريق الالزم من أطباء و أطباء أس���نان و
صيادلة وفنيني للقيام خبدمة طبية متكاملة و متطورة.
وتتألف الكلية من مخس���ة أقس���ام علمية هى :قس���م الصيدالنيات  -قس���م الصيدلة الس���ريرية  -قس���م العقاقري -قس���م علم األدوية  -قس���م الكيمياء
الصيدالنية.
و تهدف الربامج التعليمية يف كلية الصيدلة جبامعة جنران بشكل رئيسي إىل إعداد خرجيني متميزين من حيث أخالقيات املهنة و املعرفة العلمية
و الكفاءة التقنية فى ممارسة مهنة الصيدلة مبجاالتها املختلفة كأعضاء فاعلني يف فريق الرعاية الصحية.
و إدراكاً من كلية الصيدلة بنجران بأن املعرفة و الرعاية الصيدلية هي منط من األمناط دائمة التطور ورغبة الكلية يف إعداد خريج مؤهل ملمارسة
الصيدلة بأحدث ما هو موجود يف العامل فقد عنيت الكلية بوضع برامج دراسية متطورة متد الطالب بكل ما حيتاجه ملمارسة الصيدلة احلديثة.
و بذلك يكون خلريج كلية الصيدلة بنجران القدرة على ممارسة مهنه الصيدلة بالشكل الذي يتكامل فيها الصيدلي مع ممارسي الرعاية الصحية
اآلخرين ،و يضطلع فيها بدور فاعل يف اإلختيار األمثل للدواء حس���ب حالة كل مريض ،و بصرف الدواء للمرضى بطريقة علمية و مدروس���ة ،و بتحمل
املسؤولية املباشرة إلرشاد املريض إىل الطريقة املثلى إلستخدام الدواء للحصول على النتائج املرجوة من العالج

أقرت الكلية برناجمني دراسيني فى املستوى اجلامعي هما:
 -1برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية (الربنامج احلالي)
)... Bachelor of pharmaceutical Science... (B. Pharm. SC.
 -2برنامج دكــتورالصـيدلة (برنامج مستقبلي تعمل كلية الصيدلة على اإلعداد له)
)Pharmacy Doctor.. (Pharm.D.
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يشتمل نظام الدراسة لربنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية ( ).B.pharm.Scعلى إمتام دراسة مخس سنوات دراسية بالكلية باإلضافة
إىل فرتة من التدريب العملي فى صيدليات املستشفيات ليحصل بعدها الطالب على شهادة البكالوريوس يف العلوم الصيدلية.
تعتمد الدراس���ة بكلية الصيدلة  -جامعة جنران على النظام الفصلي حيث يقس���م العام األكادميي إىل فصلني دراس���يني مع إمكانية تطبيق نظام الفصل
الصيفي طبقاً للنظم املتبعة فى اجلامعات السعودية.
تبدأ الدراس���ة بس���نة حتضريية (فصلني دراسيني) وتعد مرحلة إنتقالية وحتضريية بني الدراس���ة الثانوية والدراسة اجلامعية وفيها يتم اإلهتمام بإعداد
الطالب لإلخنراط يف الدراسة بالكلية مع اإلهتمام برفع مستواه يف اللغة اإلجنليزية حيث أنها لغة الدراسة وتلقينه ملهارات التعليم اجلامعي.

أعداد الطالب املقبولني يف الكلية
مت قبول أول دفعة لإللتحاق يف العام اجلامعي  1430/1429هـ بعد صدور قرار جملس التعليم العالي رقم ( )1428/46/20بتاريخ  1428/6/2هـ
بإنشاء كلية الصيدلة جبامعة جنران وكان عدد الطالب الذين جتاوزوا السنة التحضريية إىل الفرقة األوىل  33طالب إىل أن صار عدد طالب
الكلية  102طالب يف العام اجلامعي 1434/1433هـ  .ويبني اجلدول و الشكل التوضيحي التالي عدد الطالب الذين اجتازوا السنة التحضريية خالل الفرتة
من العام اجلامعي  1431/1430هـ وحتى العام اجلامعي 1434/1433هـ.
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أعضاء هيئة التدريس:
بعد صدور قرار جملس التعليم العالي رقم ( )1428/46/20بتاريخ  1428/6/2هـ ـ بإنشاء كلية الصيدلة جبامعة جنران بادرت إدارة الكلية بإستقطاب
أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة العالية لتغطية العبء التدريسي للطالب املقبولني بالكلية واملشاركة يف بعض األنشطة األخرى واليت من شأنها
رفع الفعالية التعليمية .اجلدول التالي يوضع مدى التطور يف أعداد أعضاء هيئة التدريس واجلهاز املعاون له منذ نشأة الكلية:
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العام الجامعي
المسمي الوظيفي

1430/1429هـ

1431/1430هـ

1432/1431هـ

1433/1432هـ

1434/1433هـ

مالحظات

أستاذ

.............

1

1

2

3

.............

أستاذ مشارك

.............

.............

.............

2

2

.............

أستاذ مساعد

.............

1

1

1

3

.............

محاضر

.............

1

3

7

11

.............

معيد

.............

1

1

3

3

.............

اإلجمالي

مالحظات

4

6

15

22

.............

التطور فى عدد أعضاء هيئة التدريس خالل الفرتة من  1429اىل  1434هـ

التطور فى عدد أعضاء هيئة التدريس خالل الفرتة من  1429اىل  1434هـ

جماالت العمل خلرجيي الكلية
تهدف الكلية من خالل هذا الربنامج إىل ختريج صيدلي مؤهل للعمل يف قطاعات الصيدلة املختلفة مثل:
 -1الصيدليات وتشمل صيدليات املستشفيات اخلاصة واحلكومية وصيدليات اجملتمع.
 -2مراكز املعلومات الدوائية والسمية
 -3خمتربات حتليل األدوية ومعامل حتليل األغذية واملياة و معامل إكتشاف وعالج السموم و معامل التحليل ورقابة اجلودة.
مبصانع األدوية.
 -4التصنيع الدوائي
 -5مكاتب التسويق و الدعاية العلمية للشركات
 -6مراكز األحباث و التطوير الدوائية
 -7املستودعات الطبية يف القطاعات احلكومية واخلاصة ،باإلضافة إىل األعمال اإلشرافية

اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة  -جامعة جنران 1439- 1434 .......هـ
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ثالثا :منهجية بناء اخلطة
اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة
بناء على اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة جنران كان من الضروري وضع خطة مخسية لتطوير القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية لكلية الصيدلة
للفرتة من  1433اىل  1438هـ وذلك من خالل التقويم الذاتي للكلية عام 1431هـ وحتليل الوضع الراهن ملواطن القوة والضعف والفرص املتاحة والتحديات
لذلك أصدر سعادة عميد الكلية توجيهاته بتشكيل اهليكل التنظيمي لفريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية و فريق عمل إلعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية
على النحو التالي:
عميد الكلية ( رئيساً )

اهليكل التنظيمى لفريق
إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية:

وكيل الكلية املشرف العام ( نائباً ) )
مشرف
وحدة التطوير واجلودة

فريق إعداد
وثيقة الرؤية والرسالة
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فريق
الدراسة املرجعية

فريق إعداد التحليل البيئي

فريق إعداد
األهداف اإلسرتاتيجية
واملشروعات التطويرية

دراسة نتائج التقويم
الذاتي للكلية

دراسة امليزة
التنافسية للكلية

دراسة املوارد
واإلحتياجات
اجملتمعية

فريق إعداد اخلطة التنفيذية

تشكيل فريق العمل
باخلطة اإلسرتاتيجية
إن إع���داد ه���ذه اخلطة مل يكن هدف���اً يف ذاته بل
وس���يلة تساهم يف إدارة القدرة املؤسسية والفاعلية
التعليمية لصياغة األهداف اإلس�ت�راتيجية للكلية.
ولتحقيق هذه األهداف كان من الضروري تطوير
اآلداء األكادمي���ي واإلداري وتنمية املوارد البش���رية
واس���تثمار امل���وارد املالية بش���كل س���ليم ع���ن طريق
إعداد هذه اخلطة اإلسرتتيجبة للفرتة من  1433اىل
1438ه���ـ باعتباره���ا جزء من اخلطة اإلس�ت�راتيجية
جلامعة جنران للفرتة من  1433اىل  1438هـ .

الفـــــــريق

اإلســــــــــــم

الوظــــــــــــــيفة

فريق اعداد وثيقة الرؤية
والرسالة

-1أ.د .حممد عبد املطلب
-2د .أشرف حممد حممد
 -3حماضر :هانى جودة

منسق قسم العقاقري
املرشد األكادميى لطالب كلية الصيدلة
حماضر بقسم العقاقري

فريق الدراسة املرجعية

 -1أ.د .حممد مجال عبد احملسن
 -2د .باسل عبد النعيم
 -3حماضر :هانى جودة

منسق قسم الصيدالنيات
منسق كلية الصيدلة
حماضر بقسم العقاقري

فريق اعداد التحليل البيئى
وحتليل الفجوة

-1أ.د .حممد مجال عبد احملسن
-2د.باسل عبد النعيم
 -3د .أشرف حممد حممد

منسق قسم الصيدالنيات
منسق كلية الصيدلة
املرشد األكادميى لطالب كلية الصيدلة

فريق اعداد األهداف
االسرتاتيجية واملشروعات
التطويرية

 -1د .أشرف حممد حممد
 -2د .عيد برمية
 -3حماضر :هانى جودة

املرشد األكادميى لطالب كلية
منسق قسم الكبمياء الصيدلية
حماضر بقسم العقاقري

فريق اعداد اخلطة التنفيذية

 -1أ.د .حممد مجال عبد احملسن
 -2د .باسل عبد النعيم
 -3حماضر :سامر ابو الرب

منسق قسم الصيدالنيات
منسق كلية الصيدلة
حماضر بقسم الكيمباء التحليلية

وق���د ب���دأ وضع اخلطة االس�ت�راتيجية بعقد ع���دد من ورش العمل اليت ضمت أعض���اء هيئة التدريس بالكلية  ،فضال ع���ن ممثلني ألصحاب املصلحة
الداخليني واخلارجيني واستهدفت هذه الورش العصف الذهين بهدف مجع البيانات واملعلومات عن الوضع الراهن للكلية ونقاط القوة والضعف كما مت
توزيع إس���تبيانات على عينة ممثلة من طالب الكلية واإلداريني ،وأعضاء هيئة التدريس واملس���تفيدين من اخلدمة وذلك ملراجعة عناصر البيئة الداخلية
واخلارجية طبقاً للتحليل املعروف بالتحليل البيئي أو التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص املتاحة والتحديات SWOT analysis
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إجراءات عمل اخلطة
اإلسرتاتيجية
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 -1تشكيل فريق عمل داخل الكلية « فريق التخطيط اإلسرتاتيجي».
 -2تدريب فريق التخطيط اإلسرتاتيجي.
 -3تنظيم ورش عمل إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية واإلستعانة باخلرباء يف هذا اجملال.
 -4تشخيص الوضع احلالي للكلية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف والفرص املتاحة والتهديدات.
 -5حتديد عوامل النجاح األساسية أو األهداف اإلسرتاتيجية اليت حتدد مالمح ورؤية ورسالة الكلية.
 -6إعادة صياغة الرؤية.
 -7إع���ادة صياغة رس���الة الكلية مبا يضم���ن التعبري عن هذه الرؤية وميثل أبعاد البيئ���ة املالئمة واآلليات الكفيلة
واملناسبة لإلنتقال من الوضع احلالي إىل الوضع املأمول.
 -8حتديد الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية للكلية.
 -9ع���رض الرؤية والرس���الة واألهداف على املس���تفيدين من اخلدم���ة داخل وخارج الكلية لإلس���تفادة من تغذية
الرأي الراجعة.
 -10إعتماد الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية من جملس الكلية.
 -11إعداد اخلطة التنفيذية اليت س���يتم تنفيذها يف إطار اخلطة اإلس�ت�راتيجية وحتديد التوقيت الزمين واجلهة
املسؤولة ومؤشرات النجاح.
 -12إعداد مسودة اخلطة والتصديق عليها.
 -13رفع اخلطة إلعتمادها من قبل جملس الكلية.
 -14طباعة اخلطة اإلسرتاتيجية.
 -15اإلعالن عن اخلطة وتعميمها وإتاحتها جلميع العاملني بالكلية واجملتمع احمليط لتكون ميثاق العمل بالكلية.

رابعا :الدراسات املرجعية
السابقة
قام فريق الدراس���ة املرجعية (لتحديد امليزة التنافس���ية للكلية) باإلطالع على العديد من اخلطط اإلس�ت�راتيجية للكليات املناظرة باجلامعات احمللية
واإلقليمية ومن بني هذه الكليات كلية الصيدلة –جامعة امللك سعود  ،كلية الصيدلة –جامعة القاهرة  ،كلية الصيدلة –جامعة املنصورة.
ومت عقد جلسة عصف ذهين للوقوف على منهجية مناسبة لدراسة اخلطط اإلسرتاتيجية هلذة الكليات وخلصت اجللسة إىل اآلتي:
 -1دراسة اخلطط اإلسرتاتيجية للكليات سابقة الذكر.
 -2الرتكيز على أهم النقاط املشرتكة واملنهجية املتبعة وكذلك نقاط التميز يف اخلطط اإلسرتاتيجية لتلك الكليات.
وقام فريق العمل بعرض أهم اجلوانب املشرتكة ونقاط التميز فى اخلطط اليت متت دراستها.

كليات الصيدلة على
املستوى احمللي

كلية الصيدلة
جامعة امللك سعود

تعترب اخلطة اإلس�ت�راتيجية للكلية مس���توفاة للجوانب األساس���ية ومت عرضها بص���ورة متكاملة حيث عرضت
الكلية فى خطتها مقدمة عن الكلية وأهمية التخطيط اإلسرتاتيجي  ،الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية ,ملخص
لنتائج التحليل الرباعي ثم إنتهت خبطة العمل.
ونبع���ت رؤي���ة الكلية من رؤية اجلامعة بالس���عي إىل التمي���ز األكادميي ومراعاة قيم اجملتم���ع وعززت الكلية
رؤيتها من خالل رسالتها اليت حددت جمموعة من القيم اجلوهرية اليت تؤمن بها.
 مت بناء اخلطة االس�ت�راتيجية للكلية على ضوء الرؤية والرسالة والتحليل البيئي حيث وضعت الكلية مثانيةأهداف إسرتاتيجية ووضعت خطة إلجناز تلك األهداف على مدار مخس سنوات.
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كليات الصيدلة على
املستوى اإلقليمي
كلية الصيدلة
جامعة القاهرة

كلية الصيدلة
جامعة املنصورة
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تتكون اخلطة االسرتاتيجية للكلية من ثالث مراحل  .حتتوي املرحلة األوىل على :أهمية اخلطة االسرتاتيجتة
 ،االفرتاضات األساسية للخطة  ،منهجية اعداد وتطوير اخلطة االسرتاتيجتة  ،املالمح األساسية للكلية  ،حتليل
الوضع التنافس���ي للكلية حمليا واقليميا  ،حتديد رؤية ورس���الة الكلية  ،أهم القيم احلاكمة اليت جيب الرتكيز
عليه���ا لتحقيق الغايات واألهداف االس�ت�راتيجية  ،عرض لنتائج الفجوة ب�ي�ن الغايات املطلوبة وبني حتليل البيئة
اخلارجية والداخلية  ،األهداف واألنش���طة لتحقيق الغايات االس�ت�راتيجية  ،املخاطر والتحديات خاصة حتديات
س���وق العم���ل واملخاطر املالية واالدارية ونظام متابع���ة تنفيذ اخلطة  ،املرحلة الثاني���ة لتنفيذ اخلطة  ،واملرحلة
الثالثة للتقييم واملتابعة.
ومن الس���مات املمي���زة لتلك اخلطة وجود بنية أساس���ية وموارد بش���رية من أعضاء هيئ���ة التدريس واجلهاز
املع���اون واالداري�ي�ن داعمة لتنفي���ذ اخلطة االس�ت�راتيجية  ،املوقع االس�ت�راتيجي للكلية حيث تقع وس���ط القاهرة
عاصمة ج.م.ع  ،وجود العديد من املراكز اخلدمية لتقديم استشارات وخدمات لقطاع الدواء  ،توافر برامج دراسية
جديدة تليب احتياجات سوق العمل.

إش���تملت اخلطة اإلس�ت�راتيجية للكلية على مقدمة حتتوي على نبذة عن الكلي���ة ,ملخص عن مراحل إعداد
اخلطة اإلس�ت�راتيجية  ,واكتملت جوانب اخلطة من حيث حتليل الوضع الراهن ,التحليل البيئي ووضع اخلطة
اإلسرتاتيجية ثم اخلطة التنفيذية.
ومتيزت هذة اخلطة بوضع إسرتاتيجيات بديلة إشتملت على مصفوفة الربوفيل التنافسي جلامعة املنصورة
م���ع اجلامع���ات احمللي���ة حيث حتتل املكانة الثاني���ة بعد جامعة القاهرة مل���ا هلا من ادارة متمي���زة ,وخدمة تعليمية
راقي���ة ,والتوس���عات املتاح���ة هلا من حيث املبان���ي والتجهيزات وكذل���ك التطور االلكرتوني والتق�ن�ي والفين يضع
كلية الصيدلة  -جامعة املنصورة تصل إىل نسبة تنافسية  %90بالنسبة لكلية الصيدلة -جامعة اإلسكندرية.

خامساً :أدوات وأساليب مجع
البيانات
إعتمدت اخلطة اإلس�ت�راتيجية لكلية الصيدلة على جمموعة من األدوات واألس���اليب املختلفة جلمع البيانات عن أنشطة الكلية املختلفة معتمدة فى
ذلك على معايري اهليئة الوطنية للتقويم واإلعتماد السعودية وهى إحدى عشر معياراً .
وكان من أهم هذه األدوات:
 -1التقارير واملرجعيات املختلفة خاصة تقرير التقويم الذاتي.
 -2ورش العمل.
 -3جلسات العصف الذهين .
 -4إستطالع الرأي.
 -5احللقات النقاشية مع األطراف املستفيدة املختلفة.
باإلضافة اىل إستخدام أساليب حتليل البيانات املعروفة بالتحليل الرباعي ( )SWOT Analysisوحتليل الفجوة ()Gap Analysis

اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة  -جامعة جنران 1439- 1434 .......هـ

15

16

مقدمة
تعت�ب�ر الرؤي���ة والرس���الة هي اخلط���وة األوىل اليت إختذتها الكلية منذ بدء إنش���ائها وعن���د إعداد خطتها اإلس�ت�راتيجية  .ومتثل الرؤي���ة اهلدف العام
والتطلعات املس���تقبلية الذي تس���عى الكلية إىل حتقيقه يف ضوء سياس���تها لتطوير األداء .لذلك قامت الكلية برتمجة رؤيتها يف صورة إجراءات وممارس���ات
متثل الرسالة اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية عالوة على فئات اجملتمع املدني.

إجراءات وضع
الرؤية و الرسالة

أو ً
ال

فري���ق عمل إلع���داد املقرتح األول���ي للرؤية والرس���الة والقيم اجلوهرية لكلي���ة الصيدلة-
جامعة جنران بناء على ما يلي :
* دراس���ة لنم���اذج الرؤية والرس���الة لع���دد من كلي���ات الصيدلة
احمللية واالقليمية.
* نتائ���ج التقوي���م الذات���ي األول���ي لربنام���ج بكالوري���وس العل���وم
الصيدلية الذي متنحه كلية الصيدلة  -جامعة جنران.
* نتائج إجتماعات العصف الذهين لفريق العمل.

اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة  -جامعة جنران 1439- 1434 .......هـ

17

ثانياً

املقرتح األولي للرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية لكلية الصيدلة:

قام فريق العمل اخلاص مبقرتح الرؤية والرسالة بالكلية بعمل حتليل لرؤية ورسالة اجلامعة هي:

رؤية اجلامعة  « :ريادة فى التعليم والتعلم وخدمة اجملتمع  ,ومشاركة فاعلة يف بناء جمتمع العلم واملعرفة»

رسالة اجلامعة  »:توفري تعليم وتعلم يلبيان إحتياجات اجملتمع وسوق العمل  ,واملساهمة الفاعلة فى التنمية املستدامة من خالل إجراء البحوث
التطبيقية  ,واإلستخدام األمثل للتقنيات احلديثة  ,وتفعيل الشراكة على املستوى احمللي واالقليمي والعاملي.
ولذا كان املقرتح جيب ان تشتق رؤية ورسالة الكلية من رؤية ورسالة اجلامعة.

رؤية الكلية االولية:

أن تكون كلية الصيدلة من أفضل املراكز العلمية يف العلوم الصيدلية بتحقيق املعايري العاملية يف جمال التعليم والتدريب الصيدلي وخدمة اجملتمع.

رسالة الكلية االولية:

حتديث وتطوير ممارسة علم الصيدلة والقيام باألحباث يف اجملاالت الصيدالنية املختلفة.

القيم اجلوهرية األولية:
-1التميز :جماالت التعليم والبحث العلمي مبا خيدم اجملتمع.
 -2الكفاءة :من خالل املعرفة الثقافية والعلمية املختلفة لدى األفراد.
 -3التنافس  :تعزيز مبدأ التنافس مبا يضمن اإلبتكار والتطوير املستمر.
 -4العمل اجلماعي :العمل بروح الفريق وتبادل اخلربات واملعارف.
 -5املصداقية :مطابقة الفعل للقول.
 -6اجلودة :من خالل تبين نظم اجلودة وأهدافها
18

 وباستطالع الرأي عن الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية للكلية من الفئات املستفيدة املختلفة (طالب ,أعضاء هيئة التدريس  ,أفراد اجملتمع املدني)تبني أن هناك عدم رضا تام عن الرؤية والرسالة وعدم مطابقة رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة اجلامعة كما هو موضح فى الرسم البياني التالي:
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لذلك كان من الضروري إعادة صياغة الرؤية ,الرسالة ,والقيم اجلوهرية وإجراء املطابقة مع رؤية ورسالة اجلامعة
لتكون على النحو التالي:
جامعة جنران

وجه املطابقة

ريادة فى التعليم والتعلم

أن حتقق كلية الصيدلة – جامعة جنران الريادة التعليمية

الرسالة

توفري تعليم وتعلم يلبيان إحتياجات اجملتمع وسوق
العمل

إعداد صيادلة ذوي كفاءة عالية يتحلون بأخالق املهنة وقادرين على املنافسة يف
سوق العمل احمللي واالقليمي وممارسة مسار مهين ناجح وتقديم خدمات صيدلية
مبستوى مهاري حمرتف خيدم عملية تطوير التصنيع الدوائي وتصميم األدوية
وتوكيد جودتها وحتسني الرعاية الصحية للمرضى

الرؤية

مشاركة فاعلة فى بناء جمتمع العلم واملعرفة

أن حتقق كلية الصيدلة – جامعة جنران الريادة البحثية واخلدمية فى العلوم
الصيدلية

الرسالة

املساهمة الفاعلة فى التنمية املستدامة من خالل
إجراء البحوث التطبيقية ,واإلستخدام األمثل
للتقنيات احلديثة

تسعى الكلية إىل حتقيق التوسع يف األحباث العلمية والتطبيقية اجليدة

الرؤية

بناء جمتمع العلم واملعرفة

حتقيق الريادة التعليمية والبحثية واخلدمية فى العلوم الصيدلية على املستوى
احمللي واالقليمي والعاملي.

توفري تعليم وتعلم وإجراء البحوث التطبيقية لتلبية
إحتياجات اجملتمع وسوق العمل .

تقديم خدمات صيدلية مبستوى مهاري حمرتف.

الرؤية

التعليم والتعلم

إجراء البحوث
التطبيقية

تلبية إحتياجات
العمل
اجملتمع وسوق
الرسالة
تفعيل الشراكة
على املستوى احمللي
واإلقليمي والعاملي
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كلية الصيدلة -جامعة جنران

الرؤية
الرسالة

تفعيل الشراكة على املستوى احمللي واالقليمي
والعاملي.

إعداد صيادلة قادرين على املنافسة يف سوق العمل احمللي واالقليمي

ثالثاً

الرؤية ,الرسالة ,والقيم اجلوهرية النهائية لكلية الصيدلة

رؤية الكلية النهائية :

أن حتقق كلية الصيدلة – جامعة جنران الريادة التعليمية والبحثية واخلدمية فى العلوم الصيدلية على املستوى احمللي واالقليمي والعاملي

رسالة الكلية النهائية :

إع���داد كوادرصيدلي���ة ذوي كفاءة عالية يتحلون بأخالق املهنة وقادرين على املنافس���ة يف س���وق العمل احمللي واالقليمي وهل���م القدرة على تطوير
التصني���ع الدوائ���ي وتصمي���م األدوية وتوكيد جودتها وحتس�ي�ن الرعاية الصحية للمرضى .كما تس���عى الكلية إىل حتقيق التوس���ع يف األحباث العلمية
والتطبيقية وتوظيفها يف خدمة اجملتمع وتنمية البيئة مع زيادة روابط اإلتصال باخلرجيني واملستهدفني باخلدمة .

القيم اجلوهرية النهائية:
 -1الــــــــــــتمــــــيـــــــز  :جماالت التعليم والبحث العلمي مبا خيدم اجملتمع.
 -2الــــــــكفــــــــــــاءة  :من خالل املعرفة الثقافية والعلمية املختلفة لدى األفراد.
 -3التنــــــــــــــــــافس  :تعزيز مبدأ التنافس مبا يضمن اإلبتكار والتطوير املستمر.
 -4اجلــــــــــــــــــــــودة  :من خالل تبين معايري اكادميية عاملية العداد برنامج دراسي ينال رضا اجملتمع بإعداد خريج متميز.
 -5العمل اجلماعي  :العمل بروح الفريق وتبادل اخلربات واملعارف.
 -6املصــــــــــــــــداقية  :مطابقةالفعل للقول.
 -7الشفــــــــــــــــافيـة  :الوضوح فى كافة األنشطة والقرارات والتعامالت.
 -8املســــــــــــــــاءلـــــة  :حتمل املسؤولية اإلدارية واملالية واألكادميية للقيادات بالكلية.
 -9العــــــــــــــــدالــــــة  :املساواة بني العاملني وتقييم الطالب واحلرص على تطبيق العدالة املطلقة.
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التحليل
البيئي

عناصر البيئة الداخلية

تعتمد عناصر البيئة الداخلية على نتائج التقويم الذاتي للكليةطبقا للمعايري اليت وضعتها اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد وهي :الرسالة واألهداف
– السلطات واإلدارة – إدارة ضمان اجلودة والتطوير – التعليم والتعلم – خدمات دعم وإدارة الطالب – مصادر التعلم – املرافق والتجهيزات – اإلدارة
والتخطيط املالي – عمليات التوظيف – البحث العلمي – العالقات املؤسسية مع اجملتمع.
وبدراستها من خالل التقويم الذاتي للكلية ميكن حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف.

عناصر البيئة اخلارجية
تعتمد دراس���ة البيئة اخلارجية على رصد املتغريات اإلقتصادية واإلجتماعية والتكنولوجية اليت تتعلق بالعملية التعليمية وميكن من خالل دراس���تها
حتديد الفرص اليت ميكن للكلية أن تقتنيها لتحقيق ميزة تنافس���ية مع الكليات املناظرة  ,وكذلك حتديد التهديدات اليت جيب أن تتفاداها الكلية واليت
ميكن أن تؤثر سلبا على الفرص التنافسية للكلية وعلى ثقة اجملتمع بها.

مصادر مجع البيانات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دراسة التقويم الذاتي للكلية.
إستطالعات رأي الطالب واخلرجيني .
املقارنة باملعايري األكادميية القياسية واملرجعية .
املستشفيات العامة واخلاصة .
املراكز البحثية .
الصيدليات اخلاصة.

أدوات مجع البيانات
استبيانات – مقابالت شخصية – فحص وثائق
مثل دراس���ة التقويم الذات���ي – ورش عمل – حلقات
نقاش – جلسات عصف ذهين – التقارير الدورية.
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ومن خالل دراسة عناصر البيئة الداخلية والخارجية بالكلية أمكن تحديد نقاط القوة
ونقاط الضعف التى أمكن تلخيصها بالجدول التالي:

عناصر البيئة الداخلية
SWOT ANALYSES

املعايري

التعليم والتعلم
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نقاط القوة

نقاط الضعف

عدد الطالب املقبولني بالكلية يتناسب مع
مصادر التعليم والتعلم املتاحة .

 -1الالئحة حتتاج للتطوير لتتواكب مع املعايري األكادميية
القياسية .
 -2توصيف الربنامج التعليمي حيتاج ملراجعة إلعادة النظر فى
املخرجات التعليمية املستهدفة .
 -3عدم وجود أجهزه وأدوات معملية كافية إلكساب الطالب
املهارات املعملية الالزمة فى بعض األقسام .
 -4يوجد ضعف فى مصادر التعليم مثل بعض املراجع فى
املكتبة وإستخدام نظام التعليم اإللكرتوني .
 -5عدم وجود معايري أكادميية متبناة .
 -6الرؤية والرسالة غري معلنة .

نقاط القوة

نقاط الضعف

أعضاء هيئة التدريس واملعاونني

 -1إجتاة اجلامعة إلتاحة البعثات اخلارجية للحصول على درجة
الدكتوراة وتتمتع الكلية بوجود عدد  7أعضاء من اهليئة املعاونة
يف اخلارج لدراسة الدكتوراه يف جامعات علمية متميزة.
 -2معظم أعضاء هيئة التدريس حاصلني على الدكتوراه من
جامعات أوروبية وأمريكية.
 -3متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس بني  50-30سنة.
 -4معظم أعضاء هيئة التدريس مقيمني باحملافظة مما يؤدي إىل
تواجدهم باستمرار.

 -1وجود عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس
فى بعض التخصصات الدقيقة.

البنية التحتية األساسية

 -1عدد املعامل اخلاص بطالب كلية الصيدلة كافى يتناسب مع
عدد الطالب.
 -2معامل الطالب جمهزة من ناحية عوامل األمان والتجهيزات
والبنية التحتية.
 -3مساحة املعامل واملدرجات متناسبة مع عدد الطالب.

 -1نقص اإلمكانيات املعملية .

البحث العلمي

وجود إتفاقية لتدريب طالب الكلية باملستوصفات التابعة لوزارة
الصحة.

 -1عدم وجود وحدات حبثية.
ال توجد سياسة بالكلية توضح عالقتها باجملتمع
وأرباب العمل

املعايري

 -2ال يوجد إسرتاتيجية للتدريب بالنسبة
ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة مبنية
على اإلحتياجات .
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نقاط القوة

نقاط الضعف

 -1وجود دليل الطالب من خالل الكلية
ملعرفة املقررات اليت سوف يدرسها واملتطلبات
السابقة للمقررات
 -2وجود بروشورات لنشر ثقافة اجلودة
 -3وجود نظام اإلرشاد األكادميي وساعات
الريادة.

 -1عدم وجود نسخ كافية من املراجع باملكتبة مما يؤدي إىل عدم
إستعارة بعضها.
 -2عدم وجود بيانات خاصة باخلرجيني وجهة عملهم .
 -3عدم تفعيل نظام التعلم الذاتي أو اإللكرتوني للطالب.
 -4عدم وجود آلية ملعرفة إحتياجات سوق العمل بصفة دورية،
وكذلك عدم وجود آلية لتسهيل إلتحاق اخلرجيني بسوق العمل يف
خمتلف التخصصات.
 -5عدم وجود وحدة خاصة بشؤون اخلرجيني بالكلية.

اجلهاز اإلداري

 -1وجود وحدة لتوكيد اجلودة تابعة للكلية
يف اهليكل اإلداري .
 -2زيادة التعاون والدعم للقيادات إلدارة نظم
توكيد اجلودة بالكلية.

 -1عدم وجود قاعدة وأرشيف للبيانات.

البحث العلمي

 .1وجود طالب دراسات عليا فى بعثات
خارجية باململكة املتحدة والواليات املتحدة
االمريكية.
 .2توافر املرافق والتجهيزات الكافية ملتطلبات
البحث العلمي يف بعض األقسام العلمية

 -1عدم وجود وحدات حبثية.
 -2عدم توافر املرافق والتجهيزات الكافية ملتطلبات البحث العلمي يف
بعض األقسام العلمية.

املعايري
الطالب واخلرجيني
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حتليل البيئة اخلارجية لتحديد كل من الفرص املتاحة والتهديدات  ,يتضح أن الفرص اليت ميكن أن تغتنمها الكلية سعيا الستغالهلا وحتقيق ميزة
تنافسية مع الكليات املناظرة  ,والتهديدات اليت ميكن أن تواجة الكلية ومتثل تهديدا آلدائها وتؤثر سلبا على وضعها التنافسي يتلخص فى مصفوفة حتليل
البيئة اخلارجية كما هو موضح باجلدول التالي:

الفرص املتاحة
 -1تتمتع اجلامعة بالسمعة الطيبة بني جامعات اململكة
خاصة يف جمال العلوم الصحية.
 -2عدم وجود كليات صيدلة خاصة فى حميط إمارة جنران.
 -3إهتمام وزارة التعليم العالي باململكة العربية السعودية
بدعم اجلامعات لتطوير التعليم.
 -4إنشاء اهليئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكادميي لضمان
جودة التعليم العالي.

التهديدات
 -1إخنفاض معدل توظيف اخلرجيني .
 -2تزايد معدل إنشاء التعليم االلكرتوني والتعليم عن بعد .
 -3ضعف مستوى التعليم ما قبل اجلامعي مما يؤثر سلبا على
مستوى الطالب .
 -4عدم إكتمال اجلهاز اإلداري للكلية .

حتليل الفجوة بني الوضع احلالي واألهداف اإلسرتاتيجية
بن���اء عل���ى التحليل البيئي املوضح باخلطة يتبني أن أهم نق���اط الضعف اليت جيب التغلب عليها للوصول إىل املعايري القياس���ية األكادميية واألهداف
اإلسرتاتيجية هي :
أ -جوانب الضعف يف العملية التعليمية :
للتغلب عليها يلزم مراجعة املخرجات املستهدفة للربامج واملقررات الدراسية و ضرورة مراجعة برنامج العلوم الصيدلية واملقررات الدراسية وتطوير
حمتواه���ا العلمي وتطوير أس���اليب التدريس واإلرتقاء باملس���توى امله�ن�ي ألعضاء هيئة التدريس وكذلك تطوير أس���اليب تقييم الطالب وضمان ش���فافية
أساليب التقييم خاصة اإلمتحانات الشفهية منها وقياس حاالت رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن عمليات التطوير.
اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الصيدلة  -جامعة جنران 1439- 1434 .......هـ

27

ب -جوانب الضعف يف العملية البحثية :
وللتغلب على ذلك يلزم إرس���اء آليات لتدعم املش���اركة يف املش���روعات البحثية وكذلك توفري األجهزة احلديثة مبا يسهم فى زيادة معدالت املشاريع
البحثية .
ج -جوانب النقص يف املوارد البشرية :
للتغل���ب عل���ى ذلك يلزم إكس���اب مهارات جديدة ألعضاء هيئ���ة التدريس واإلداريني والفنيني وإس���تقطاب أعضاء هيئة التدري���س وأفراد مدربني يف
التخصصات الشاغرة باجلهاز اإلداري .
د -جوانب النقص فى اجلهاز اإلداري:
يستلزم تشكيل وإستكمال اجلهاز اإلداري للكلية.
صياغة الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية و األهداف التشغيلية لكلية الصيدلة :
بع���د اإلنته���اء من التحلي���ل الرباعي للبيئة الداخلي���ة واخلارجية باإلضافة إىل حتليل الفجوة ب�ي�ن الواقع واملرجو من الكلية يف املس���تقبل تتم صياغة
الغايات اإلسرتاتيجية اليت ميكن أن تنقل الكلية إىل الوضع املأمول وحتقيق رسالتها .وقام فريق العمل من خالل جلسات العصف الذهين برتمجة الغايات
إىل أهداف اسرتاتيجية ووضع عدد من األهداف التشغيلية لتحقيق كل هدف إسرتاتيجي.
الغاية األوىل  :حتقيق الريادة فى جودة التعليم والتعلم:
اهلدف اإلسرتاتيجي األول  :إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل
االهداف التشغيلية -:
 -1إنشاء نظام للتحقق من نواتج التعلم املستهدفة.
 -2اإلرتقاء املستمر باملهارات العلمية واملهنية والشخصية للطالب.
 -3التطوير املستمر لإلرتقاء باألنشطة األكادميية بالربنامج.
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مؤشرات األداء:
 -1قرار إعتماد جلنة تطوير املناهج.
 -2قرار إعتماد طرق قياس نواتج التعلم على مستوى الربنامج واملقررات.
 -3قرار إعتماد وثيقة إسرتاتيجية التدريس الفعال.
 -4قرار إعتماد إسرتاتيجيات التدريب امليداني.

اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني  :تعزيزكفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس
األهداف التشغيلية-:
 -1دراسة اإلحتياجات التدريبية للفئات املختلفة من الكوادر األكادميية.
 -2تصميم آليات لتشجيع املشاركات البحثية و التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس.
 -3إنشاء نظام شامل لتقييم و متابعة و حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكادميية.
 -4التقييم الراهن ( كمياً و نوعياً ) للهيكل األكادميي احلالي للربنامج.
مؤشرات األداء:
 -1وثيقة معتمدة حتدد اإلحتياجات التدريبية للكوادر األكادميية.
 -2وثيقة معتمدة بآليات دعم النشر العلمي.
 -3تقرير عن اإلحتياجات من الكوادر األكادميية.
 -4وثيقة معتمدة حتدد معايري إختيار الكوادر األكادميية.
الغاية الثانية :اإلرتقاء مبستوى البنية التحتية:
اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث  :تعزيز و استثمار مرافق وجتهيزات الكلية وإستخدام التقنيات احلديثة
األهداف التشغيلية -:
 -1رصد الوضع الراهن للمنشأت والتجهيزات
 -2تبين معايري مرجعية حملية وعاملية قياسية للمنشأت والتجهيزات.
مؤشرات األداء:
 -1معايري مرجعية معتمدة للمباني واملنشآت والتجهيزات.
 -2قرار بتشكيل جلان لدراسة ومراجعة تطبيق املعايري املرجعية.
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اهلدف اإلسرتاتيجي الرابع :التميز يف خدمات دعم الطالب
األهداف التشغيلية -:
 -1حتديد اخلدمات االرشادية للطالب.
 -2تصميم خطة ملتابعة وتطوير اخلدمات االرشادية.
مؤشرات األداء:
 -1آليات معتمدة لإلرشاد األكادميي للطالب.
 -2قائمة باخلدمات اإلرشادية اليت حيتاجها الطالب.
اهلدف اإلسرتاتيجي اخلامس :تأمني مستقبل مهين واعد للخرجيني
األهداف التشغيلية -:
 -1إنشاء وحدة متابعة اخلرجيني.
 -2إنشاء مسارات فعالة للتواصل مع اخلرجيني وأرباب العمل.
 -3دراسة لتحديد جماالت وإحتياجات التوظيف من خرجيني .
مؤشرات األداء:
 -1آلئحة معتمدة لوحدة متابعة اخلرجيني.
 -2قائمة معتمدة جبهات التوظيف.
 -3آلية معتمدة للتواصل مع جهات التوظيف.
 -4آلية معتمدة للتواصل مع اخلرجيني.
 -5وجود قاعدة بيانات خاصة بوحدة متابعة اخلرجيني.
الغاية الثالثة :رفع مستوى املشاركة فى جودة اخلدمات اجملتمعية:
اهلدف اإلسرتاتيجي السادس :تطوير منظومة البحث العلمي لدعم اخلدمة اجملتمعية
األهداف التشغيلية -:
 -1تصميم ألية للبحث العلمي.
 -2إنشاء إدارة للبيانات واملعلومات اخلاصة بأنشطة البحث العلمي.
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مؤشرات األداء:
 -1آلية معتمدة لتشجيع البحث العلمي.
اهلدف اإلسرتاتيجي السابع :اإللتزام املستمر والفعال حنو خدمة اجملتمع
األهداف التشغيلية -:
 -1حتديد اإلحتياجات اجملتمعية
 -2تصميم ألية ملتابعة خطة اخلدمة اجملتمعية وقياس رضا اجملتمع
 -3دعم وتطوير املشاركة اجملتمعية للطالب
مؤشرات األداء:
 -1دليل وحدة التطوير واجلودة
 -2اإلصدارات واملطويات اليت تصدرها وحدة التطوير واجلودة.
السياسات التى تتبعها الكلية :
تتبنى الكلية السياسات اليت وضعتها اجلامعة لتحقيق املعايري األكادميية للهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكادميي .وتستمد جامعة جنران
الوائح واألنظمة التى تعمل بها من نظام جملس التعليم العالي واجلامعات ولوائحها الذي أقرة جملس الوزراء
بتاريخ  1414/4/4هـ والذي يضم اللوائح التاليه:
 -1نظام جملس التعليم العالي.
 -2الئحة الدراسة واإلختبارات للمرحلة اجلامعية.
 -3الالئحة املنظمة للشؤون املالية يف اجلامعات.
 -4الئحة توظيف غري السعوديني.
 -5الئحة اإلبتعاث والتدريب ملنسوبي اجلامعة.
 -6الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات.
 -7الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعة السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.
 -8الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات.
 -9الالئحة املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات.
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