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 رؤية و رسالة و أهداف الكلية 

 رؤية "ال"     

 أن تصبح الكلية رائدة ومتميزة في مجال طب الفم واالسنان محليا وإقليميا   

 سالة "الر" 

تقديم خريج مؤهل ومتخصص فى مجاالت طب الفم واالسنان من خالل برنامج دراسى   
الحديثة ومحفز على االبتكار فى البحث العلمى بما يتفق  متميز ومواكب الساليب التعليم 

 مع خدمة المجتمع 

 

 التخطيط االستراتيجي
لوضتع خطة استتراتيجية متوستطة ا جل تتضتمن الرؤية  هام التخطيط االستتراتيجي  

المستتتقبلية للكلية والرستتالة والتايات النةائية وا هداس االستتتراتيجية التي تستتعى الى  

كما يعتبر التخطيط االستتتراتيجي ركيزة هامة لجميع ،  ضتتوه ه ا الرستتالةتحقيقةا في  

ا نشتطة التعليمية والطالبية والمشتاركة المجتمعيةك كما يستاعد التخطيط االستتراتيجي  

على تفةم كتامتل لكتافتة التتيرات ورصتتتتتد الفرص والتةتديتدات  ات العالقتة  الكليتةإدارة  

 كبنشاط الكلية ومخرجاتةا

 راتيجيةاالست األهداف

 تخطيط إستراتيجى مطبق و فعال يساعد الكلية على تحقيق غاياتةا و أهدافةاك  ك1
تبنى معايير أكاديمية لبرنامج  البكالوريوس و برامج الدراسات العليا  ات مقاييس   ك2

 عالمية قابلة للتطبيق  ك 
تخريج طبيب توفير مناخ جيد يرفع من كفاهة وفاعلية العملية التعليمية و يسةم فى   ك3

 أسنان عصرى  ك 
 تطوير القدرة البحثية و مواكبتةا لمتطلبات المجتمع و توجيةةا لحل مشكالتهك  ك4
رفع كفاهة وفاعلية الكلية لتنمية المشاركة والتعاون مع مؤسسات المجتمع  ك5

 على المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي لضمان مشاركة مجتمعية فعالةك 
العملية تطوير   ك6 جودة  لضمان  الريئسية  المحاور  كأحد  بالكلية  اإلدارى  الجةاز 

 التعليميةك 
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 تبنى الكلية لميثاق أخالقى مةنى يضمن خلق جو من العدالة و الشفافية و المساواة ك7
التأهيل  ك8 معايير  تحقيق  لضمان  الكلية  مستوى  على  الشاملة  الجودة  نظم  تطبيق 

 اإلعتماد و التطوير المستمر
ة القدرة التنافسية للكلية على المستوى الداخلى و الخارجى و تعظيم مواطن  زياد ك9

 القوة التى تتسم بةا الكلية كسمة مميزة لةا
 الحاكمة  القيم

 التفوق 

 الممارسة البحث العلمي و في مرتفعة معايير تبني طريق  عن التميز  إلى  السعي •
 .االكلينيكية

 التعاطس 

 .واالمتنان  التواضع خالل من  اآلخرين مع التفاعل •

 النزاهة 

 .خريجينا  قبل من متبعة كمبادئ المةنة اخالقيات على  التأكيد  •

 األهداف اإلجرائية

  االلتزام لضمان والتعليم  التعلم في  الطالب على يركز  نمو جي منةج تطبيق (1
  حول المتمحور ا سنان طب تعليم  وتعزيز الوطنية ا كاديمية بالمعايير
 .الطالب

  المستمرة المراجعة خالل  من طب ا سنان تعليم في الحديثة التطورات تبني (2
 .الدراسية  للمناهج

 .ا سنان لطالب طب  التقييم وأساليب الكفاهة المبني على التدريب إجراه (3
 .العلمي والقيادة والبحث التدريس في  التدريس هيئة أعضاه مةارات تعزيز (4
  المةارات تنمية  تحقيق أجل من  للطالب المختلفة  البحثية الفرص تسةيل (5

 .وا سنان الفم صحة  المعارس الحديثة في ونشر العلمي للبحث الالزمة
  وتشجيع البحث العلمي بيئة  لدعم الموارد وتحسين التحتية  البنية تعزيز (6

 .العالمي  المستوى على  والشراكات التواصل
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 ،  والعروض ، الميدانية الزيارات) المجتمع خدمة أنشطة في المشاركة تعزيز (7
 الفمك  صحة بأهمية   الوعي لزيادة( التعليمية  والكتيبات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


