
 

 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم:  جلنة " 
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 الكلية.تتبع لوكالة يف كلية الطب هي جلنة داخلية  : 

تهتم بتصميم اخلريطة املنهجية للمقررات الدراسية يف الكلية و املراحل الدراسية فيها وفق اخلطة 

وق حيقق طموحات الكلية يف ختريج لكلية الطب اليت تهدف اىل تقديم تعليم طيب متميز وموث  االسرتاتيجية

لتوصيات الوطنية من اهليئة طباء ذوي مستوى عالي ومتميز يتحقق لديهم املهارات العلمية الطبية وفق اأ

كما تسعى هذه اللجنة ملقارنة املناهج يف الكلية بتلك اليت يف   SAUDI MEDالسعودية للتخصصات الصحية و 

مما يساهم يف رقي املستوى   CANADIAN MEDمؤسسات تعليمية طبية عاملية موثوقة كالتوصيات الكندية 

 املستويني احمللي والدولي. التعليمي يف املناهج املقدمة يف الكلية على 

 

 : 

  تقارير املقررات  إىلتطوير وحتديث برامج كلية الطب بطريقة دورية استنادًاCourse reports  1-1-1 

  التحديث الدوري للربنامج مبا يتناسب مع التطور املستمر يف اجملال الطيب لتقديم خريج متميز قادر على

 1-1-1 .ودوليًا وإقليميًا املنافسة حمليًا

 3-1-1   .الذي يتم إجنازه يف نهاية كل مقرر دراسيراعع املدرعة يف تقرير املقرر والتأكد من حتديث الكتب وامل 

   .3-1-1 كتابة تقرير يفيد عن نسبة املراعع للمقررات اليت مت حتديثها سنويًا لكل مقرر دراسي يف الكلية 



 

  : 

 .نشر الوعى عن أهمية تطوير املناهج الدراسية بني أعضاء هيئة التدريس والطالب 

  خماطبة أقسام الكلية املختلفة ومشريف السنوات واملقررات لعمل الدراسات األولية جلميع املقررات

الواقع احلالي للمناهج واملقررات الدراسية  دراسة، وذلك من خالل  الدراسية اليت تقدم يف الكلية

 للتعرف على أبرز املشكالت اليت تواعه تطوير وحتديث هذه املقررات.

 مع  املناسبة للمشاكل املتعلقة بتطوير املناهج بالربامج املختلفة حسب األولوية تقديم احللول العملية ،

 الية بناًء على نتائج الدراسات األولية.احل مقرتحات تطوير املناهج  وضع آلية عملية لتنفيذ

 .تطوير واستحداث اخلطط الدراسية للربنامج 

 .متابعة األنشطة األكادميية والثقافية املختلفة املرتبطة بتطوير وحتديث املناهج الدراسية 

  اإلشراف على تنفيذ خطة تطوير وحتديث املناهج بالربامج، من خالل متابعة تطبيق التوصيات وتقديم

 ملشورة الالزمة لذلك.ا

  اإلشراف على إعداد وتطوير اخلطط والربامج الدراسية لدرعيت البكالوريوس والدراسات العليا

ومراععتها للتأكد من استيفائها للشروط الالزمة وحتديد مدى توافقها مع املعاير العاملية ومتطلبات 

 .تفعيلها األكادميي ومتطلبات سوق العمل ومتابعة االعتماد

 ومتطلبات  ، ومتطلبات الكلية اععة عدد الساعات الدراسية املعتمدة لكل من )متطلبات اجلامعةمر ،

، والتدريب العملي و مشروع التخرج إن وعد( و توزيعها على  القسم اإلعبارية واالختيارية واملساندة

 بقة أو املصاحبة.املستويات الدراسية مع مراعاة التسلسل العلمي ومتطلبات املقررات الدراسية السا

  مراععة توصيف املقّررات الدراسّية، وأهدافها، ومفرداتها، واملراعع، وكذلك املخرعات، ووسائل التدريس

 والتقييم وحتديد مدى توافقها مع خمرعات نواتج التعلم اخلاّصة بالربنامج الدراسي.

  املطلوبة ذات الصلة.التواصل املستمر مع وحدة اجلودة بالكلية ملعرفة املتطلبات والنماذج 

 شراف على مواءمة اخلطة الدراسية يف الكلية مع الكفايات املوصفة يف الـ اإلSaudiMED. 

  التأكد من مواءمة اخلطة الدراسية ملتطلبات االختبارات املعيارية العاملية كـالـUSMLE. 

 العمل. التأكد من مواءمة  خمرعات برنامج الكلية مع الكفايات املوصفة ومتطلبات سوق 

 املعنية ملناقشة تلك التقارير  واملقرراتشراف على اعتماعات جلان األقسام مراععة تقارير املقررات واإل

 ورفع التوصيات حياهلا.

    كتابة تقرير لتوضيح املتطلبات املقرتحة منSAUDI MED  املتوقعة من األطباء خرجيي كليات الطب يف

 4-1-1 تقارير املقررات الدراسية يف الكلية. 

  تطوير وحتديث برنامج كلية الطب بطريقة دورية مما يضمن تلبية املتطلبات املوصى بها من قبلSAUDI 

.MED  1-1-4 

  5-5-1 باملراعع.تطوير مكتبة الكلية وإثراء حمتواها الورقي واإللكرتوني 

 .2-6-1 دعم برامج تبادل الطالب مع الكليات األخرى 

 .3-6-1 نقل وتوظيف نتائج البحث العلمي داخل القاعة الدراسية 

 .3-1-2 تأهيل الطالب على املشاركة يف البحث العلمي 

 .2-3-2 تطوير مكتبة الكلية وإثراء حمتواها الورقي واإللكرتوني بالدوريات العلمية 



  الرفع بتوصيات التعديل يف املقررات الدراسية بعد دراستها اىل وكيل الكلية املختص ومن ثم اىل جملس

 الكلية العتمادها.

 ة على مستوى اللجنة و أعضاء هيئة التدريس أيضًا وتقديم تقارير منتظمة عن سري عقد اعتماعات دوري

 العمل يف الربنامج الدراسي ورفعها لعميد الكلية.

 .اإلشراف على اسرتاتيجيات ملتابعة وتقييم وتطوير اخلطة الدراسية 

 


