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promote scientific and professional development of practitioners in the field of Periodontology
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Introduction:

ألن التخطيط سمة من سمات المنظمات المهنية الناجحة ، كاان مان 
جمعياة األفضل لنا أن نقدم خطتنا للمستقبل ، مستوحاه من غايات ال

..واألهداف المستقبلية لها 



The plan includes:

• The general strategic objectives file

• Requirements study file

• Policies and Procedures File.

• KPIs file.

• .

:ملفـات العـمل

:تشمل الخطة على 
العامةاالهداف االستراتيجية ملف •

.االحتياجاتملف دراسة •

.السياسات واإلجراءات ملف •

. KPIsمؤشرات األداء ملف •

•. بناء االستراتيجيات ملف : 
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ملف دراسة االحتياجات: 

kipsملف مؤشرات األداء : 

ملف السياسات واالجراء: 

ملفـات العـمل بالخطة االستراتيجية 

بناء الهوية SWOTتحليل  بناء الهيكلية

العامةاألهداف الفرعيةاألهداف االستراتيجية

دراسة االحتياج قياس الطلب  قياس المنافسة

تحليل الفجوة بناء الخطط  تحديد النطاق

سياسات التخطيط سياسات التنفيذ سياسات التقييم

سياسات التحسين سياسات الجودة قياس األثر

بناء المؤشرات معايير التقييم  مؤشرات االداء

جدولتها زمنيا تقييم األداء  اجراء التحسين



STRATIGIC 

PLAN

Who we are, our administrative structure, our goals, and 

areas of work, Targeted standards for 2020

Introduction about us:

SWAT model to analyze reality and measure opportunities, 

strengths, weaknesses and potential threats.    

Analysis of the reality of the Saudi market

A complete vision of the mechanisms to achieve the targeted 

plan by setting practical steps to work according to high 

performance and quality standards.    

Executive Plan

A vision of methods for building prospects for fruitful cooperation 

with foreign institutions and global medical sectors in all 

countries of the world

External partnership proposals

أجندة العمل



HOW  CAN WE BUILD 

THE STRATIGIC PLAN

خطــــــوات بنــــــاء الخطــــــة 

االستراتيجية 

الخطوة األولى

الخطوة الثانية 

الخطوة الثالثة  

الخطوة الرابعة

الغايات. الرسالة . مراجعة الرؤية 

تخطيط هيكلة المجلس العلمي واللجان

S W A T.دراسة واقع الجمعية واألنشطة 

(فرعية–عامة ) تصميم األهداف االستراتيجية 

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة 

الخطوة السابعة  

الخطوة الثامنة

تخطيط السياسات واالستراتيجيات واالجراء

K P I sتقدير المعدالت المستهدفة   

خطتنا لتطوير التعليم الطبي المهني

(اعتمادات–انشطة –فعاليات ) خطتنا التنفيذية 

الخطوة التاسعة 

الخطوة العاشرة 

(طلبة–اشتراكات –عضويات ) خطتنا التساع النطاق 

خطتنا للتأهيل الطبي المتخصص



خطــــوات بنــــاء الخطــــة 

االستراتيجية 

الحادية عشر

الثانية عشر 

الثالثة عشر

الرابعة عشر

خطة الجمعية للخريجين وطلبة االمتياز 

خطة الجمعية للتدريب الطبي والدورات

خطة األبحاث الطبية والنشر العلمي 

خطة الجمعية للشراكات الطبية المعرفية

الخامسة عشر

السادسة عشر 

السابعة عشر

الثامنة عشر

خطة الجمعية للتعليم االلكتروني عن بعد

خطة الجمعية كوسيط لالعتماد الصحي

خطتنا الستقطاب الكفاءات الطبية

خطتنا لبناء منتدي أطباء وجراحي اللثة

التاسعة عشر

العشرون

خطتنا لتطوير مجتوي الموقع االلكتروني

خطتنا للفاعليات الكبري والمؤتمرات 

HOW  CAN WE BUILD 

THE STRATIGIC PLAN



• Structural building

• Structural building

• Reality analysis

• general aims

• Sub-goals

• The strategy

Strategy building file 

and reality analysis

:SWOTبناء االستراتيجية وتحليل الواقع 

بناء الهيكليةSWOTتحليل بناء الهوية

االستراتيجيةالفرعيةاألهدافالعامةاألهداف



Reconstruct the home from the inside

السعودية ألمراض وجراحة اللثةلجمعية اهوية اعادة بناء 



About SSP: 

The Saudi Society of Periodontology is a professional scientific society that was established following the approval 

of the Board of Trustees of the Saudi Commission for Health Specialties, chaired by His Excellency the Minister of 

Health on Thursday, 16 Ramadan 1439H, corresponding to 31 May 2018.

“ “

:عن الجمعية 

الصـحية الجمعية السعودية لطب وجراحة اللثة هي جمعية علمية مهنية تأسست بعد موافقة مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات

.م2018مايو 31هـ الموافق 1439رمضان 16برئاسة معالي وزير الصحة يوم الخميس 

BUSINESS PLANE 2020



HOW  CAN WE 

BILLDING THE 

VISION

بناء الرؤية    

برنامج 
التحول 
الوطني
الصحي 

نســعي بخطتنــا تلــن تميــين رؤيــة الممليــة فــي مجــال طــب وجراحــة 

م ومـا يحملـه 2030لرؤيـة الممليـة  مـن خـ ل موائمـة ااياتنـا . اللثه 

.الوطني الصحي من قيم واايات برنامجها للتحول



.تعزيز التطور العلمي والمهني للممارسين في مجال أمراض اللثة ، وتوعية المجتمع بأهمية الرعاية الصحية اللثوية:    الرؤية •

.م2022أن نيون تحدى جمعيات طب األسنان المتخصصة الرائدة في الدولة بحلول عام :    الرسالة •

.تعادة بناء العظام السنخية وأنسجة اللثة قبل األطراف االصطناعية-أمراض اللثة وطرق ع جها  و -:  مجاالت التخصص•

.زراعة األسنان وع ج المضاعفات المصاحبة وأمراض ما حول الزرع-

ع ج العيوب التجميلية المتعلقة باألنسجة المحيطة باألسنان وزراعة األسنان-

 Mission:

To promote scientific and professional development of practitioners in the field of Periodontology, and community

awareness of the importance of periodontal healthcare.

 Vision:

To be one of the leading specialized dental societies in the country by 2022

 Areas of Specialization:

1.Periodontal diseases and methods of their treatment.

2.Pre-prosthetic reconstruction of the alveolar bone and periodontal tissues.

3.Dental implantology and treatment of associated complications and peri-implant diseases.

4.Treatment of esthetic defects related to tissues surrounding the teeth and dental implants.

Association identity الهوية الحالية



م الطبـي للتعلـيالرئيسي في المملية العربية السعودية تصبح الجمعية هي المرجع أن ":   الرؤية •

م2023عام أمراض وجراحة اللثة وزارعة االسنان بحلول في مجال المستمر والتوعية المجتمعية  

 New vision:

To be the Main reference in the Kingdom of Saudi Arabia for medical continuous education

and public awareness in the field of periodontology and implant dentistry by the year 2023.

Vision Reconstructionتعادة بناء الرؤية

The Main reference 
المرجع الرئيسي 

Medical continuous education 
التعليم الطبي المستمر 

Public awareness
التوعية العامة 

periodontology and implant 
dentistry 
أمراض وجراحة اللثة وزراعة االسنان

رؤية توائم 
هوية المملية 



ي     بأمراض وجراحات اللثة وزراعة االسنان بما يحقق شعارنا المتمثل فالوعي العام والمهني تعزيز " :   الرسالة •

".صحة اللثة من أجل حياة أفضل " 

 New Mission:

 Enhancing public and professional awareness of periodontology and implant

dentistry in order to achieve our slogan “Periodontal Health for a Better Life”.

.

Mission Reconstructionتعادة بناء الرسالة

Enhancing public and professional 
awareness 
تعزيز الوعي العام والمهني 

of periodontology 
اللثةوجراحات في مجال أمراض 

and implant dentistry 
المتقدمةوزراعة االسنان 

“Periodontal Health for a Better Life”
صحة اللثة من أجل حياة أفضل 

رسالة  
متسعة النطاق



:على النحو التاليم 2030رؤية المملكة العربية السعودية الجمعية مع تتوافق أهداف :    األهداف•

 المحتوى العلمي والتطوير المهني ببرامج التعليم المستمر عالية الجودةتثراء.

دعم الباحثين في مجال تخصص المجتمع من خ ل بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات األكاديمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص.

لتحسين الصحة العامة والفم عن طريق تعزيز برامج خدمة المجتمع.

المراجعة المستمرة لمعايير ممارسة مهنة تخصص المجتمع ، وتيييفها مع أفضل الممارسات العالمية القائمة علن األدلة.

 Objectives:

The society objectives are consistent with the Saudi Vision 2030 as follows:

1. To enrich scientific content and professional development with high quality continuous education programs.

2. To support researchers in the society area of specialization through building strategic partnerships with academic 

institutions, research centers and the private sector.

3. To improve general and oral public health by strengthening community service programs.

4. To continuously review standards of practice of the society’s profession of specialization, and to adapt them to the 

best global, evidence-based practices

Objectives Reconstructionتعادة بناء األهداف

Expansive goals 
هييلية. توسعية . اهداف 

Educational goals 
طبية.  تعليمية. اهداف

Awareness goals 
تطويرية.  توعوية.  أهداف

Medical career goals 
وطبية . مهنية. أهداف

تضافة الن األهداف السابقة مجموعة من األهداف االستراتيجية التوسعية والتعليمية والتوعوية التي وضعت من خ ل الخطة   

أهداف 
مستقبلية



:على النحو التاليالحالية اتساع نطاق خدماتها في مجال التخصصتستهدف الجمعية في خطتها: مجاالت التخصص•

- ع جهاأمراض اللثة وطرق

- بناء العظام السنخية وأنسجة اللثة قبل األطراف االصطناعيةتعادة.

-زراعة األسنان وع ج المضاعفات المصاحبة وأمراض ما حول الزرع.

-ع ج العيوب التجميلية المتعلقة باألنسجة المحيطة باألسنان وزراعة األسنان

 Areas of Specialization:النطاق مجاالت التخصص متسعة

Periodontal diseases and 
methods of their treatment.

Pre-prosthetic reconstruction of the 
alveolar bone and periodontal tissues.

Dental implantology and treatment of associated 
complications and peri-implant diseases

Treatment of esthetic defects related 
to tissues surrounding the teeth and 
dental implants.
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Reconstruct the home from the inside

من الداخلالجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة هييل اعادة بناء 



Building the association's future according to a future vision

03
04

Pathways to professional 

medical development
مسارات التطوير الطبي المهني 

• for continuing medical education التعليم الطبي المستمر

• for advanced professional development التطويرالمهني المتقدم

• Medical activities plan  خطة فعاليات الجمعية الطبية

• E-learning plan خطة الجمعية للتعليم االلكتروني

• medical partnerships  الشراكات الطبية المتميزة

• Specialized medical rehabilitation  التأهيل الطبي المتخصص

Cooperation Agreements
اتفاقيات التعاون المشترك 

• With local medical associations  جمعيات طبية محلية

• With world class medical institutions  مؤسسات طبية عالمية

• With medical investment companies  شركات االستثمار الطبي

• With the institutions of medical devices موردي األجهزة الطبية

• With medical accreditation bodies جهات االعتماد الطبي

Academic accreditation
االعتمادات المحلية والدولية 

• International خارجية Internal داخلية

• As an accreditation agent for 

global institutions كوسيط اعتماد عالمي

• As an accreditation agent for the 

Saudi Commission for Health 

Specialties  كوسيط اعتماد للهيئة

Five important areas
مسارات خمسة للتميز 

• Enterprise restructuring Designing   إعادة هيكلة المؤسسة

• Study the needs of the market   دراسة احتياجات المجال الطبي

• Evaluation of the current situation  تقييم الوضع الحالي

• Designing general strategic goals تصميم األهداف االستراتيجية

2030بناء مستقبل الجمعية وفق رؤية مستقبلية تواكب التحول الوطني 



03
04

Building a new 

organizational structure
بناء الهيكل التنظيمي الجديد 

Design the strategic plan
تصميم الخطة االستراتيجية 

Designing the marketing and 

operating plan
تصميم الخطة التسويقية

 Sections merge into aوالتشغيلية

general framework
دمج االقسام في اطار عام

Building the association's future according to a future vision

2030بناء مستقبل الجمعية وفق رؤية مستقبلية تواكب التحول الوطني 



Analyzing the reality of the Saudi Society for Periodontology

تحليل واقع الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة



SWOT 1–تحليل واقع الجمعية 

واقعتحليل 

الحاليالجمعية 

SWOT 

S W

O T

strengths

The evaluation of the opportunities 

available to the association is one of the 

most important practical means that help 

in building the society’s strategic plan. It 

was evaluated according to accurate 

questionnaires that were presented and 

evaluated.

opportunities

The evaluation of the weaknesses that 

the association suffers from is one of the 

most important practical means that help 

in building the society’s strategic plan. It 

was evaluated according to accurate 

questionnaires that were presented and 

evaluated..  

weaknesses

The evaluation of the threats facing the 

association is one of the most important 

practical means that help in building the 

strategic plan of the society. It was 

evaluated according to accurate 

questionnaires that were presented and 

evaluated. 

threats

Knowing the strengths that the association 

possesses is one of the most important 

practical means that help in building the 

strategic plan of the association and it has 

been evaluated according to accurate 

questionnaires that were presented and 

evaluated

:اعتمدنا في بناء تحليل واقع الجمعية علن مسارين

الداخلي ألعضاء مجلس تدارة الجمعية مع الشفافية ال زمة للوقوف علن الواقع التقييم : أولهما •

الخارجي  لعينة مختارة ممن يتفاعلون مع أنشطة الجمعية ويستطيعون تقييمهاالتقييم : ثانيهما •



SWOT 1–تحليل واقع الجمعية 
تحليل مجلس تدارة الجمعية لواقع الجمعية 

نقاط القوة 

تميز نشاطات الجمعية وزيادة عدد االعضاء والمشتركين دليل نجاحها ولله الحمد•حسن كوشك / الدكتور 

عبد الله العمري/ الدكتور 
، وجود مجلس تدارة متميز بأعضائه •

،  شركات رعاية الفم واألسنان الجادة في التعاون مع الجمعية كهدف مميز رابة •

زراعة األسنان كأحد مجاالت التخصص وجود •

الحسن عجبي/ الدكتور 

،تميز مجلس اإلدارة بروح عالية •

،حتن القمةهمة طموح يعمل بإخ ص لرفعة الجمعية بشعار المملية العربية السعودية •

أصداء عمل الجمعية مقارنة بمثي تها •

هاني فاضل/ الدكتور 

عدم وجود جمعيات أخرى في المنطقة في مجال التخصص•

،القوية ألنشطة الجمعية مما ساعد علن جذب الشركات لرعاية الجمعية واالنط قة •

االنشطة ومناسبتها لفئات مهنية واكاديمية مختلفة ، تنوع •

عاصم الصويان / الدكتور

مرونة العمل بين أعضاء المجلس •

وجود شركة مشغلة داعمة -•

تنوع الخبرات لدى أعضاء مجلس االدارة -•

وجود اتفاقيات مع بعض الشركات الداعمة-•



SWOT 2–تحليل واقع الجمعية 
تحليل مجلس تدارة الجمعية لواقع الجمعية 

نقاط الضعف 

دليل نجاحها ولله الحمدنقاط ضعف بسيطة يمين تداركها وهذا •حسن كوشك / الدكتور 

عبد الله العمري/ الدكتور 
،العمل المؤسسي في الجمعية يحتاج للتطوير •

، الموارد المادية ضعف •

،  عد وجود ادارة متفراة للجمعية ، وجود مقر ثابت للجمعية عدم •

الحسن عجبي/ الدكتور 

ضعف الدعم المادي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، •

العملوعقبات تتحملها الهيئة تعيق أحيانا صعوبات •

الترتيب الداخلي للجمعية يحتاج تطوير•

هاني فاضل/ الدكتور 

ضعف الدعم المادي •

ونقص الخبرة االستثمارية ، •

تفرغ اعضاء مجلس االدارة وعدم •

عاصم الصويان / الدكتور

شح الموارد المالية •

اإلدارييوجد او قلة العاملين المتفراين للعمل ال •

السعوديةالتي تفرضها الهيئة التغييرات •

عدم وجود مقر و عنوان ثابت ، •



SWOT 3–تحليل واقع الجمعية 
تحليل مجلس تدارة الجمعية لواقع الجمعية 

الفرص المتاحة 

فرص زيادة االستثمار والشراكات متاحة ويجب العمل عليها •حسن كوشك / الدكتور 

عبد الله العمري/ الدكتور 
وجود فرص لبناء شراكات محلية وعالمية لجهات علمية وبحثية •

وجود فرص لبناء شراكات مع شركات راعية •

وجود فرص لعمل برامج علمية وتعليم و تطويرية واستهداف شرائح مختلفة •

الحسن عجبي/ الدكتور 

الجمعيةالحصول علن دعم من المؤسسات والمنظومات الحيومية لدعم خطط •

الراهنةدعم العديد من الشركات علن الرام من محدوديته في ظل الظروف •

فرص منصة الهيئة الجديدة يجب العمل عليها •

هاني فاضل/ الدكتور 

وعالميةرفع اسم الجمعية وامتداد فعاليتها من خ ل شراكات نوعية •

المشاريع البحثية النوعية داخل وخارج المملية دعم •

الشركات علن دعم الجمعية من خ ل فرض اسلوب وتوجه الجمعية علن المجتمعاجبار •

عاصم الصويان / الدكتور

اتساع نطاق وفرص التعليم االليتروني•

المجتمعتنظيم الفعاليات العلمية او برامج خدمة سهولة  •

االعتماد األكبر من الهيئة للساعات والفاعليات العلمية •



SWOT 1–تحليل واقع الجمعية 
تحليل مجلس تدارة الجمعية لواقع الجمعية 

التهديدات التي تواجه الجمعية

 •حسن كوشك / الدكتور 
ُ
عدم التفرغ ألعضاء مجلس اإلدارة يمثل تهديدا واضحا

عبد الله العمري/ الدكتور 

وجود جمعيات تخصصية وعامة أخرى تتداخل في بعض مجاالت التخصص •

مراكز تدريب محلية وعالمية منافسة وجود •

،ارتفاع نسبة أجور المتحدثين العاميين •

الي ضعف االقبال في بعض األحيان علن التسجيل في بعض فعاليات الجمعية خصوصا عندما تيون بمقابل م•

عدم التزام األعضاء بتجديد عضوياتهم بشيل منتظم •

مشاركة العديد من الشركات في دعم الجمعية في فعالياتها عدم •

الحسن عجبي/ الدكتور 
الجمعية تخصصية ، يقابلها جمعية عامة تحت رعاية من جامعة الملك سعود ، تستحوذ علن اليثير من •

الشراكات وتؤثر بشيل اير مباشر علن الدعم من الشركات والمؤسسات الحيومية والخاصة

هاني فاضل/ الدكتور 
ة الجمعية بتغير اعضاء مجلس ادارته ، وضغط مجتمع التخصص لتوجيه فعاليات الجمعي( ونشاط)تغير توجه •

باتجاه مادي محدد بدال من احترام الجانب االساسي والتوعوي واالخ قي

في المرجع االداري للجمعية ؟؟ التغيير -قرب فترة انتهاء المجلس الحالي •عاصم الصويان / الدكتور



بناء استبانات تحليل الواقع من وجه نظر خارجية  SWOT 2–تحليل واقع الجمعية 

:اعتمدنا في بناء تحليل واقع الجمعية علن مسارين 

التقييم الخارجي للجمعية من خ ل عينة من المرتبطين بأنشطة الجمعية والمتعاملين معها : ثانيهما  •



تقييم التواجد واألهمية  SWOT 2–تحليل واقع الجمعية 



نقاط الضعفSWOT 2–تحليل واقع الجمعية 



نقاط القوة SWOT 3–تحليل واقع الجمعية 



تقييم التهديدات التي تواجه الجمعية SWOT 4–تحليل واقع الجمعية 



تقييم الفرص المتاحةSWOT 5–تحليل واقع الجمعية 



نتائج تحليل الواقع من وجه نظر الخارجيين SWOT 6–نتائج تحليل واقع الجمعية 
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المختارة تقييم االهمية النسبية النشطة الجمعية وفق راي العينة
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ال ألمس تواجدا للجمعية

المختارةتقييم التواجد الملموس النشطة الجمعية وفق رأى العينة



تحليل نقاط الضعف من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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قلة عدد الفاعليات التى تقدمها

ضعف جودة المخرجات الطبية النشطة التعليم الطبي

ضعف الموقع اإللكتروني لها

ضعف التسويق النشطة الجمعية

ضعف الخبرات العلمية العضاء مجلس ادارة الجمعية

عدم وضوح رؤيتها وضعف فاعلية االنشطة

ضعف الدعم المالي المقدم لها

عدم انتشارها عبر المناطق المختلفة للمملكة

عدم التنوع فى انشطة التعليم وخدمة المجتمع

(الخ ..... طلبة خريجين ممارسين جراحين ) عدم االهتمام بجميع الفئات المستهدفة 

ضعف االعتمادات النشطة للجمعية من جهات االعتماد المحلية والدولية

عدم وجود منشورات علمية للجمعية

صعوبة التواصل مع ادارة الجمعية

عدم وجود منتدي طبي لالطباء

ضعف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

تركيز االنشطة على الرياض

قلة عدد األعضاء والمشاركين فى الفعاليات

عدم استقطاب الجمعية للمتميزين

ضعف الحمالت التوعوية الطبية التى تقدمها الجمعية

عدم كفاءة المتحدثين والمدربين والمحاضرين بانشطة الجمعية

تحليل نقاط الضعف من وجه نظر العينة المختارة 



SWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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تميز الفعاليات المقدمة من الجمعية

جودة المخرجات الطبية النشطة التعليم الطبي

تمييز الموقع االلكتروني ومحتواه العلمي

قوة التسويق النشطة الجمعية وانتشاره عبر المناطق

قوة الخبرات العلمية العضاء مجلس ادارة الجمعية

وضوح رؤيتها وقوة فاعلية االنشطة لتحقيق تلك الرؤية

ثراء الخدمة المقدمة من خالل أنشطة الجمعية

انتشار وتواجد أنشطة الجمعية عبر المناطق المختلفة للمملكة

التنوع فى انشطة التعليم الطبي والبرامج التطويرية وخدمة المجتمع

(الخ ..... طلبة خريجين ممارسين جراحين ) االهتمام بجميع الفئات المستهدفة 

قوة االعتمادات النشطة للجمعية من جهات االعتماد المحلية والدولية

وجود منشورات علمية وابحاث علمية نوعية للجمعية

امكانية التواصل مع ادارة الجمعية

وجود منتدي طبي لالطباء

قوة أنشطة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

كثرة عدد األعضاء والمشاركين المسجل والمتزايد بشكل دائم

كثرة عدد حمالت التوعية الطبية التي تقدمها الجمعية

تقديم االستشارات الطبية المتميزة عبر نوافذ متنوعة

استقطاب أفضل المتحدثين والمدربين والمحاضرين النشطة الجمعية

تقيم نقاط القوة من وجه نظر العينة المختارة 

تحليل نقاط القوة من وجه نظر خارجية



تحليل التهديدات من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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زيادة رسوم االعتماد بمنصة ممارس

أزمة كورونا العالمية وعدم الفاعليات المباشرة

ضعف الدعم المالي من الهيئة والوزارة

طول فترة التنسيق للفاعليات

عدم وجود منصة الكترونية خاصة بالجمعية

عدم تفرغ اعضاء مجلس االدارة وطول فترة للتنسيق الجتماعاتهم

التحول السريع فى توجهات الهئية السعودية للتخصصات الصحية

االستعانة الغير دائمة بشركات التشغيل بعقود دورية

عدم تشكيل فريق تنفيذي بالجمعية لتوفير النفقات

عدم وجود منفذيين ماليين بالجمعية بشكل دائم

توجه الرعاة للفاعليات االكبر واالكثر انتشارا يهدد فاعليات الجمعية

استمرار كثرة عدد الجمعيات بالمجاالت القريبة والمتماسة مع الجمعية

تقديم المراكز التدريبية االهلية المعتمدة لزخم كبير من االنشطة فى مجال التخصص

عدم القدرة على الحصول على اعتمادات خارجية

قلة عدد المدربين والمحاضرين والمتحدثين فى نفس مجال التخصص

قلة الحقائب التعليمية المدققة من الجمعية يمثل تهديدا القامة النشاط

نظر العينة المختارة  وجه تقييم التهديدات التى تواجه الجمعية من 



تحليل الفرص من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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قدرتها على اقامة المؤتمرات العالمية الكبري

ندرة تخصصها وفرص حصولها على االعتماد المحلى والدولي

المناخ التقني المتاح لتقديم دورات وانشطة وفاعليات عن بعد

الشراكات الكثيرة المفتوحة امام الجمعية للعمل المشترك

اتساع نطاقات عمل الجمعية

اعتمادات الجمعية على منصة مستمر والريادة فى ذلك

التحول السريع فى توجهات الهئية السعودية للتخصصات الصحية

نظر العينة المختارة وجه تقييم الفرص المتاحة من 



Study the needs for the activities and services of the association

دراسة االحتياجات ألنشطة وخدمات الجمعية 



سوق التدريبدراسة متكاملة لالحتياجات التدريبية الفعلية ألنشطة التعليم الطبي المستمر التي تطرحها الجمعية ل
.ها الجمعيةالطبي تتضمن تقييًما فعلياً لواقع التدريب الطبي ومدي حاجة المجتمع ألنشطة التدريب التي تقدم

An integrated study of the actual training needs of the continuing medical education activities that the association 
introduces to the medical training market includes an actual assessment of the reality of medical training and the 
extent of the community's need for the training activities provided by the association

(  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية):  الخطوة األولن للتخطيط االستراتيجي  



ي تساتهدف بالدرجاة األولاط تطاوير منظوماة  التعلايم الطباالجمعيةة السةعودية رمةراج وحرااةة الل ةة لكون 

و المسااهمة الفعالاة بالنشااطات التعليمياة والتو وياة  Continuing Medical Education "CME“المساتمر 

لألطباااء بااالعموم ، وأطباااء األساانان ب اافة خا ااة ، باال"التااي تااديم وتنمااي وت يااد ماان المعااارف والمهااارات  الطبيااة 

هااا الحقال والمتخ  ين في طي وجراحات اللثة بشكل اكثر تخ  اً، والممرضات والممرضاين الجاامعيين العااملين ب

ناة بهدف تحسين أداؤهم المهني لتطاوير الر اياة ال احية للفارد والمجتماع ومان رام تطاور المه" الطبي المتخ ص 

.  الطبية في مجال جراحة و الج أمراض اللثة 

يها تعمل  لط منهجياة واضاحة فاي تخطايط أنشاطتها التاي  تساتهدف تقاديم الخدماة لمساتحقولكون الجمعية 

ق بقابلية بالمحتوي المناسب وحسب االحتياج الفعلي لمتلقي أنشطة الجمعية ومن هم بحاجة لها وفق معايير تتعل

.  الكوادر الطبية للتطوير الر اية ال حية

لنشااط لربط احتياجات الجهات الطبية المستهدفة  بالغاية واالهداف المخططاة لكان على الجمعية السعي قدماً 

م2030والتي تُراجع وتُقيّم للتأكد من تلبية احتياجات تلك الجهات وتوائم توجهات رؤية المملكة 

طاوير قامت الجمعية بعمل اطار  ام آلليات دراسة احتياجات السوق التدريبي ومدى مالئماة أنشاطتها لت... ومن ثم 

: ويمكن طرح اهم نطاقات الدراسة في التالي .. التعليم الطبي المستمر 

دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 



(دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية : )عناصر بناء 

الهدف من الدراسة 
 .دراسة االحتياجات أساس التخطيط

نطاق دراسة االحتياجات
دراسة الجهات المستهدفة  لط نطاق واسع 

منهجية الجمعية في الدراسة 
طريقتنا في دراسة وقياس ارر فعالياتنا  لط الواقع 

معايير الجمعية في التقييم 
 .مقارنة مؤشرات األداء بواقع االحتياجات 

نتائج دراسة االحتياجات 
نتائج  ملية للدراسة بالفترة الحالية 

1

2

3

4

Finish

Start



الهدف من دراسة االحتياجات

هو الطريقة المثلط لتحديد ما إذا كان هناك حاجة فعلية ألنشطتها  أم ال ؟ ، وإذا كان هناك حاجاة  (SNA)تحليل ااتياحات المجتمع أن تري الجمعية 
ت الجمعية دائًما  لتحدد بدقة مستويات الوضع الحالي في االستطال ات والمقابالت والمالحظاومن رم تسعط. فما هي األنشطة الالزمة لملء هاا الفراغ
داد بارامج بهدف قياس تلك الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغاو  باا األمار الااي يمتارجم إلاط ضارورة ا ا. والبيانات الثانوية وورش العمل الُمستهدفة

.تدريبية وانشطة تستهدف هاا االحتياج وتلبط رغباتا

1

 استراتيجيا للجمعية
ً
يمثل سد الفجوة بين االحتياج التدريبي وما تقدمه الجمعية من أنشطة للتعليم الطبي المستمر هدفا

قياس النتائج 
وتعديل الخطط؟

دراسة النتائج وتعديل 
خطط األنشطة للجمعية

ما مدي موائمة 
انشطتنا ل حتياج
دراسة مدي الموائمة 
وتحديد المناسب 

ما هي طبيعة 
النشاط المطلوب؟ 
دراسة نو ية األنشطة 

وطبيعتها وترتيبها
. 

ما هو النطاق
؟
ً
األكثر طلبا

دراسة المناطق التي 
بها حاجة ملحة وترتيبها

ما هو النشاط 
المطلوب؟

دراسة كافة األنشطة 
والفعاليات المطلوبة 
والتي تلقط قبوال 

القياس الموائمة النوعية النطاق النشاط



CME activities1أنشطة الجمعية الحالية  

:المطلو   مل دراسة احتياجات لها في Types of CME activitiesتتمثل أنشطة الجمعية للتعليم الطبي المستمر 

CME

نشاطات التعليم الطبي / أوال
المستمر الخارجية 

External CME Activities

أنشطة تتم  اتج ا جمعية تة  عايةجعنتة 

فريقهج  جمطبي عجالدج ي

 
ً
نشاطات التعليم / ثانيا

الطبي المستمر الداخلية 

internal CME Activities

أنشتتتتتتطة تتتتتتتم  دجاتتتتتت  جمعية تتتتتتة  

عايةجعنة فريقهج 

 
ً
نشاطات النشر الطبي / ثالثا

واألنشطة االكاديمية

Academic activities

أنشطة أكجديي ة تمةلق اجمنشر 

عجمبحوث جالكجديي ة في معجل 

جممخصص

 
ً
الشراكات العلمية/ رابعا

Scientific medical 
partnerships

أنشطة تمةلق اإقجمة شرجكجت 

عفمح آفجق ملمةجعن مع جميؤسسجت 

جميعمية ة 

تعليم عن بعد

دورات وورش عمل

محاضرات وندوات

امالت توعوية 

منتديات طبية 

نادي الطلبة 

ندوات داخلية

تعليم عن بعد 

شراكات طبية

تعاون مشترك 

تضامن تنفيذي

عقود استشارات

مؤتمرات عالمية

الموقع االلكتروني

اعتمادات طبية

أبحاث طبية 

كتب منشورة

أوراق علمية 

مجالت ودوريات

أبحاث الكترونية



Methodology of studying the needs for the activities and services of the association

منهجية دراسة االحتياجات ألنشطة وخدمات الجمعية 



2منهجية الجمعية لدراسة االحتياجات         

د العلمي تتلخص منهجية الجمعية السعودية رمراج وحرااة الل ة في دراستها الاتياحات السوق التدريبي رنشطة التعليم الطبي في الر
:  اركاديمي لألسئلة التالية  

هل هناك احتياج فعلي ألنشطة الجمعية ؟

ما مدي مالئمة أنشطة الجمعية لهاا االحتياج ؟

ما هو حجم الطلب الفعلي  لط أنشطة الجمعية ؟

ما مدي جاه ية الجمعية لسد فجو االحتياج التدريبي؟

ما هي األماكن األكثر احتياجاً ألنشطة الجمعية؟

ما هي الفئات األشد احتياجا ألنشطة التعليم الطبي ؟

هل هناك احتياج فعلي ألنشطة الجمعية ؟

ما نتائج دراسة موقع الجمعية بين مقدمي الخدمة ؟

Where))أين يقع التدريب ؟   

Who))من يجب تدريبا ؟  

(what) ما هو المحتوي التدريبي المالئم ؟  

كيف يمكن قياس األرر التدريبي ألشظة الجمعية؟

ما هو الجدول ال مني المناسب لطرح أنشطة الجمعية؟

بلي؟ما النماذج المالئمة لتقييم السوق الحالي والمستق



2منهجية الجمعية لدراسة االحتياجات         

و ما تحليل أهداف الجمعية 

يتطلب تحقيقها من أنشطة وقدرات 

.تنفياية بشرية

ودرجاااة حااادتها تحليةةةل المنافسةةةة 

لقيااااس  نا ااار مثااال الجاااودة والساااعر 

وخدمات ما قبل أو بعد البياع فاي الساوق

أو األسواق المستهدفة

دفين المساتهتحليل فئات المجتمةع 
-المهااارات-القاادرات-دراسااة المااؤهالت)

معدالت اإلنتاجية-االتجاهات-الدوافع

متطلبااات: تحليةةل واقةةع السةةوق

يما المجتمع الفعلية ألنشطة الجمعية ف

يخص طب وجراحات اللثة 

تحليةةةةةل الولةةةةةا   للفئةةةةةات 

ماان حيااي طبيعااة المسةةتهدفة 

األ مااال ووااروف األداء ومتطلباتااا 

.من قدرات



2منهجية الجمعية لدراسة االحتياجات         

استقصةةاء اراء فئةةات المجتمةةع

مااان خاااالل نمااااذج : السةةةعودي 

استق اااااء واسااااتبانات م ااااممة 

بعناياااة مااان قبااال إدارة الجمعياااة 

تساااتهدف قيااااس مااادي احتيااااج 

المجتمااع وطبيعااة ونو يااة الباارامج

الطبية المطلوبة

ة دراساا: تخطةي  المةوارد البشةرية الطبيةة 

ي خارطة الكوادر البشرية الطبياة وت انيفهم مان حيا

أو  اادد الاااين سااوف يعينااون أو ينتقلااون أو ينتاادبون

يرقون، رم االحتياجات التدريبية لكل تقسيم

الل مان خا: استقصاء رأي القادة بالمؤسسةات الطبيةة
نماااااذج استق اااااء واسااااتبانات م ااااممة بعنايااااة لقااااادة 
المؤسسااات الطبيااة المعنيااين بالعماال الطبااي تسااتهدف
قياس مدي احتياج مؤسساتهم لدورات وبرامج محاددة ياتم

بياة ت ميمها بشكل خاص  وطبيعة ونو ية تلاك البارامج الط
المطلوبة

تحليةةةل تقةةةارير أداء المؤسسةةةات الطبيةةةة 

ور في لمعرفة الق والكوادر الطبية التابعة لها 

وة المهارات وت ميم برامج تسا د  لط سد الفج

ية بين المستهدف والقدرات للفرق اإلدارية الطب

هاا منتحليل التجةار  السةابقة الناححةة 

والمتعساااارة ودراسااااة الاااادورات والباااارامج 

المسااااتدامة والمسااااتمرة وماااادى بقائهااااا 

طبي لت ميم أنشطة تواكب تطور التعليم ال



2منهجية الجمعية لدراسة االحتياجات         

المالاظةةةةةةةةة الميدانيةةةةةةةةة 

المباشةةةةرة وارسةةةةا  فةةةةرق 

ي لتلقةةةي االاتيةةةار التةةةدريب

ألنشااااااطة الجمعياااااااة مااااااان 

المسااااتفيدين مباشاااارة ونقاااال 

المعلومااااااات إلدارة الجمعيااااااة 

للت ميم 

مل المناقشات الدورية لفريق ع

لمعرفااة واقتااراح باارامج : الجمعيةةة 

تطويريااااة جدياااادة غياااار تقليديااااة 

تساااتهدف تطاااوير  مااال منظوماااة 

مع التعليم الطبي المساتمر باالمجت

والمملكااة وت ااميم حمااالت تو ويااة

ي مباشرة تالئم تطورات الواقع الطبا

.

ة دراسة مناقصةات التةدريب بمنصة
دراساااة احتيااااج الجهاااات :اعتمةةةاد 

للتاادريب الطبااي الفعليااة  ماان خااالل 
دراسااة منافسااات ومناق ااات التاادريب 
المطروحااة ماان الجهااات  لااط من ااة 

ا تماد

تحليةةةةةةةةةةل تقةةةةةةةةةةارير أداء 

در المؤسسات الطبية والكةوا

لمعرفااةالطبيةةة التابعةةة لهةةا 

الق ااور فااي المهااارات وت ااميم 

برامج تسا د  لط ساد الفجاوة 

رق بين المستهدف والقدرات للفا

اإلدارية الطبية 

 ان نماذر اختبارات السوق 

طريااااق تجربااااة طاااارح باااارامج 

ة مستحدرة لفتارة محاددة لعينا

مسااتهدفة وقياااس ماادي رغبااة 

.الجميع في تلقط الخدمة 



4دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية معايير

التعليميارثرقياسمعيار

تساتهدف الجمعيااة وضااع معااايير واضااحة ألساااليب

بات ذلكقياس األرر التدريبي ومتابعتا وتحديد متطل

التدريبيةارساليبتقييم

تساتهدف الجمعيااة وضااع معااايير واضااحة ألساااليب

إدارة النشااااطات والفعالياااات بماااا يضااامن تحقياااق 

الغايات

 Mission & Purposeالبيان والغاية

يجاااب أن يحتاااوي النشااااط التااادريبي بياااان 

تف اايلي واضاا   اان موضااوم التعلاايم الطبااي 

اط، ويتضامن غاياة النشا. تنفياهالمستمر المراد

، مستوى المشااركين"التخ ص"محتواه، مجالا 

ائج المستهدفين، نوم التادريب المساتخدم والنتا

ة واألداء المتوقعة للتغيّر بعد المشاركة في الكفاء

.أو التحسن في ر اية المريض بعد التدريب

:المستهدفةوالمهاراتالكفاءات

يةتدريبوتداخالتنشاطاتالنشاطمعديستحدث

لط إيجاباً تؤررأوواألداءالكفاءةلتطويرم ممة

.آنفاً ةوالغايبالبيانو فتكماالمريضر ايةنتائج

خطة النشاط التدريبي 

Educational Planning

:يجب أن يلبي النشاط التعليمي ما يأتي

ربط االحتياجات التدريبية في مجاالت المعرفة

والكفاءة واألداء التي تكمن خلف الق ور في 

.يهاالممارسة الطبية مع النتيجة المرجوة الو ول ال

. 

تقييم االاتيار التدريبي

 "Need assessment form3"

دريبتنشاطكلبتقييمالجمعيةتعنيحييب

خا اتقييماً حده لط

. 



4دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية معايير

.السوقاحتياجاتتناسبحىتهاتطويًرحنوقدماً والسعيألنشطتهااملستمروالتقييماحملددةالتدريبيةاالحتياجاتمقابليفالتدرييبالنشاطأثرقياساىلدائماً اجلمعيةتسعى



3االحتياجات ألنشطة الجمعية نماذج دراسة 

نماذج استقصاء الرأي لليوادر الطبية المستهدفة•

دفةنماذج استقصاء الرأي للمؤسسات الطبية المسته•

يةنماذج استقصاء الرأي لقيادات العمل الطبي بالممل•

ةتقارير هيئة االحصاء عن اليوادر الطبية المستهدف•

ةالطبية المستهدفالجهات تقارير هيئة اإلحصاء عن •

تقارير هيئة اإلحصاء عن البرامج التعليمية الطبية•

االحتياج بهادراسة منافسات منصة اعتماد وقياس •نماذج استقصاء الرأي حول احتياجات الوزارة والهيئة•

الدراسة و استقصاء الرأينماذر 



results of studying the needs for the activities and services of the association

نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة وخدمات الجمعية 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

:  وارها في تتمثل أدلجنة متخصصة لتقييم ودراسة االاتياحات  أسفرت نتائج تحديد االحتياجات ألنشطة الجمعية    ن حتمية وجود 

ة معايير الهيئة العامة للتخصصات الصحي

معايير المؤسسات الصحية والمجالس الطبية

حهات االعتماد الطبي الخارحي

تستهدف الجمعية الساعودية ألماراض وجراحاة اللثاة  مال 

تعلايم اللوضع معايير ت ميم أنشاطةلجنة متخ  ة 

يف الطبي الخا ة بها وت ميم معاايير خا اة مرتبطاة بتو ا
ية في مهام كاملة أل ضاء فريق اللجنة لتحقيق شفافية  ال

تقييم احتياجات السوق التدريبي 

تساااتهدف الجمعياااة الساااعودية ألماااراض وجراحاااة اللثاااة  مااال 

دلياللوضاع استحداث وحادات تعلايم طباي مساتمر 
ي يتطلااب االلتا ام بااا أرنااء ا ااداد أنشاطة التعلاايم الطباامتكامال 

المستمر ومن رم الو اول ألنشاطة تتطاابق ماع   احتياجاات الساوق
الفعلية 

لمعايير التعليم الطبي المستمر لجنة متخصصة 

لتطوير أنشطة التعليم الطبي المستمر وحدات داخلية 

لشروط قبول أنشطة التعليم الطبي دليل متكامل 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

تحليل 

الطلب 

تحليل 

المنافسة

تحليل 

الجاهزية 
تحليل 

الفجوة

ة تحويل قيمة الطلبة ملت الدراسة  لط 
يم الحقيقةةةي لالاتيةةةار رنشةةةطة التعلةةة

والتو ياااة الطبياااة التاااي تقااادمها الطبةةةي 
يمكاان قيمةةي كمةةي الجمعيااة الااط معيااار 

مقارنتا وتحليلا 

تحليةةةل أنشةةةطة  ملااات الدراساااة  لاااط 
تهةا الجمعيات القريبةة التخصةص ومقارن

قيمةةي الجمعيااة الااط معيااار بمةةا تقدمةة  
يمكن مقارنتا وتحليلا كمي 

تحليةل الفجةوة بةين ملت الدراسة  لاط 
ة وقدرة الجمعية على سد الفجوالطلب

يمكاان مقارنتااا قيمةةي كمةةي الااط معيااار 
وتحليلا 

تحليةةةل حاهزيةةةة   ملااات الدراساااة  لاااط 
الجمعية وطبيعة ما تقدمة من أنشاطة  الاط

لا يمكن مقارنتا وتحليقيمي كمي معيار 



3دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية نتائج 

01 03 050402

الحاجة الملحة 
ألنشطة الجمعية

أفادت الدراسة وجود حاجة 
ملحة ألنشطة الجمعية 

%90 .:بنسبة 

03 04

اتساع نطاق 
االحتياج

أفادت الدراسة وجود تطور 
وزيادة في االحتياج ألنشطة

التعليم الطبي التي 
:يتقدمها الجمعية بنسبة 

كل عام20%

امتداد النطاق 
االحتياجي 

أفادت الدراسة وجود 
امتداد ل حتياج داخل 

مناطق المملية المتنوعة

%60:بشيل كبير بنسبة 

تنوع االحتياج 
وتنوع الطلب

أفادت الدراسة تنوع فعلن
ل حتياج وتنوع  مصاحب 
للطلب ألنشطة الجمعية 
.:بنفس النسبة تقريبا  

50%

صدق االحتياج 
التعليمي 

أفادت الدراسة وجود صدق 
ر حقيقي ل حتياج المطلوب يعب

%85 .:عنه طلب فعلن بنسبة 

توجه الطلب 
للجمعية 

أفادت الدراسة وجود توجه 
حقيقي ألنشطة الجمعية 
دون ايرها من الجمعيات  

 .:بنسبة مقبولة تصل 

40%

واقعية االحتياج 
التعليمي  

أفادت الدراسة التأكد من 
ان االحتياج واقعي وكمي 
ويمين تحقيقه من خ ل 

%90: الجمعية بنسبة 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

60%

80%

75%

90%

80%

60%

70%

65%

90%

75%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

V اتساع نطاق الطلب على فعاليات الجمعيات السعودية في مجال التخصص

Vتزايد الطلب على فعاليات الجمعية الطبية في مجال التخصص

Vتزايد الطلب على أنشطة الجمعية  بالمدن الكبرى

Vعدم كفاية الجمعية  للوفاء باحتياجات السوق

Vثبات نسبة الطلب على سوق التدريب الصحي

V صدق جدية الطلب على التدريب الصحي وانشطة الجمعية

Vنسبة الطلب الحكومي والمؤسسي من اجمالي الطلب

V  الطلب على التعليم الصحي يمكن قياسه بدقة

Vقدرة الجمعية على المنافسة ومقومات ذلك

Vقدرة الجمعية على الوفاء بجزء مناسب من الطلب المتاح

قياس الطلب على أنشطة الجمعية
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60%

15%

5%

30%

10%

75%

10%

65%

40%

10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Vاتساع نطاق العرض للجمعيات الصحية المتاحة

Vتزايد نطاق العرض للجمعيات الصحية

V  قلة عدد الجمعيات الصحية المتخصصة  مقارنة بحجم الطلب

Vعدم كفاية الجمعيات الصحية للوفاء باحتياجات السوق

Vثبات نسبة العرض بسوق التدريب الصحي

Vصدق جدية العرض على التدريب الصحي

Vنسبة العرض الحكومي والمؤسسي من اجمالي العرض

V  العرض على التدريب الصحي يمكن قياسه بدقة

Vاتساع نطاق العرض للجمعيات الصحية المتاحة

Vتزايد نطاق العرض للمراكز التدريبية الصحية

قياس ما يقدمه اآلخرين من انشطة 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

ية احتياجات السوق من الدورات ال حية والتأهيلية ال حقيم : أوالً •
:وبرامج التدريب ال حي وبرامج التو ية ال حية

المقارنةالعدد التقريبيالمعيار

(نأطباء متخصصي)في المتوسط ملحوظمتسع بشكل ومدي اتساعه  حتيا  نطاق اال

 مؤسسة حكومية بالرياض فقط110عدد الجهات المستهدفة من العمل الطبي

 مبرامج كبري ممتدة ألكثر من عا6برامج التأهيل الصحي لكوادر وظيفية صحية

 برامج تدريب متخصصة للقادة10برامج التدريب الصحي لقادة االطقم الصحية

في تزايد مستمر ومستدام6برامج التوعية الصحية المستدامة

 دورة تدريب صحي متنوعة100الدورات التدريبية الصحية المتخصصة

10; 17%

20; 33%
30; 50%

معدالت تزايد الطلب وفق االماكن

باقي المدن بالمملكة المدن الكبرى والعاصمة في مناطق تواجد المؤسسات الصحية

بالعاصمة الرياج فان حدوى اقامت  تكون مستحسنة ومطمئنةتتواحد الجمعية ورن 

عدد بيان 

.او قريب منهعدد الجمعيات المعتمدة  في نفس المجال الصحي •
جمعيات فقط 4

في مجاالت صحية تعليمية 

جمعية صحية 3عدد الجمعيات المعتمدة في  الرياض •

فقط مراكز 6عدد المراكز المعتمدة في مجال التدريب هذا  •
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Building the organizational structure and medical development committees

ي التطوير الطبو لجان التنظيمي بناء الهييل 



Saudi Society of Periodontology

الهييل التنظيمي ولجان التطوير الطبي



تدير الجمعية جميع أنشطتها المجتمعية من خ ل فريق عمل متيامل من اصحاب التخصص الدقيق والمعتمدين وكوادر المملية فن هذا 

:التخصص حيث يتم تقسيم ادارة العمل الخدمي علن لجان العمل المتخصصة

لجان التطوير المهني الطبي

مجلس إدارة الجمعية 

Association Board of Directors

Strategic Plan 2020-2023 

Saudi Society of Periodontology

Professional medical development committees 

المجلس العلمي للجمعية

Scientific Council of the Society 



Association Board of Directors

مجلس تدارة الجمعية 



Dr. Abdullah Alamri

- President

اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

تكامل الصالايا: الصالايات المجلس :  الر يس المباشرمجلس اإلدارة  : المرحعية 

 في تتلخص مهاما / ر يس مجلس إدارة المؤسسة :

 جلساتهااإلدارة العامة للجمعية ويرأس يتولط.
يقرر جدول أ مال مجلس اإلدارة.
 الجمعية العمومية لالجتماميد و.
 بتوقيع األوراق التي تتضمن تعهدات مالية مع أمين المال أو مسؤوليات أدبيةيقوم.
 الجمعية في المناسبات التي تستد ي ذلك أو ينيب أحد أ ضاء مجلس اإلدارةيمثل
 خارجهاالجمعية أمام الغير وينو   نها في االت ال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في داخل المملكة ويمثل.
 إ دار التعاميم والقرارات التي ت در من مجلس اإلدارةيتولط.
يدير رئاسة اللجان الداخلية ويعتمد كافة الفا ليات الطبية
يتابع ا مال الجمعية ويقرر االستراتيجيات العامة والفر ية بعد مناقشتها بالمجلس.
 يقرر تعيين او انهاء خدمات أ ضاء مجالس اإلدارة بعد مقترحات المجلس.

 مسؤولية تضامنية إدارة  ن إدارة الجمعية وتمثيلها وإقرار أنشطتها : ومسؤولياتا في.

 الحيات كاملة وفق الئحة الدمعية وضوابطها وبما ال يتعارض مع معايير الهيئة: و الحياتا في 

BOARD MEMBERS Job description



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

كاملة بتفويض: الصالايات لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 

BOARD MEMBERS Job description

Dr. Hani Fadel

- Vice President

 في تتلخص مهاما / مجلس إدارة المؤسسة نا ب ر يس :

 الرئيس ويقوم بواجباتا في حال غيابا ويتمتع بجميع  الحياتايعاون
  جلساتها في غيابا أو تكليفا بالك اإلدارة العامة للجمعية ويرأس يسا د رئيس مجلس اإلدارة في.
 أ مال مجلس اإلدارةفي جدولة وترتيب جدول يسا د رئيس مجلس اإلدارة.
 الجمعية العمومية لالجتماميد و بتفويض من رئيس الجمعية.
 أدبياة ؤوليات بتوقيع األوراق التي تتضمن تعهدات مالية مع أمين المال أو مسيقوم بتفويض من رئيس الجمعية

.في حال تفويضا بالك
 اإلدارة ينيب أحد أ ضاء مجلس أو الجمعية في المناسبات يمثل بتفويض من رئيس الجمعية
 ير الرسمية الجمعية أمام الغير وينو   نها في االت ال بالجهات الرسمية وغبتفويض من رئيس الجمعية يمثل

.في داخل المملكة وخارجها
 إ دار التعاميم والقرارات التي ت در من مجلس اإلدارةيسا د في بتفويض من رئيس الجمعية.
 يدير رئاسة اللجان الداخلية ويعتمد كافة الفا ليات الطبيةبتفويض من رئيس الجمعية

 مسؤولية تضامنية تعاونية تتمثل في مسا دة رئيس مجلس االدارة: في ومسؤولياتا

 لهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معايير االجمعية وفق الئحة مفوضة كاملة  الحيات : و الحياتا في



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
-ة صالايات مقيد: الصالايات 

أمانة المجلس وإدارة  الجلسات

BOARD MEMBERS Job description

 في تتلخص مهاما / أمين المجلس :

 الرئيس في إدارة الجمعية ويحضر جدول أ مال الجلسات لعرضا  لط رئيس الجمعيةيسا د.
 التقرير السنوي للجمعية ويعرضا  لط الرئيس للت ديق  ليايحرر
 جلسات مجلس اإلدارة والجلسات الخا ة بالجمعيات العمومية ويسجلها في السجالت الخا ة بهايحرر
 الجلسات لط سجل األ ضاء وسجل محاضر اإلشراف
توجيا الد وة إلط انعقاد مجلس اإلدارة ووضع جدول األ مال، بعد أخا موافقة رئيس الجمعية.
 بعمل أمانة سر مجلس اإلدارة والجمعية العمومية  ند انعقادهماالقيام.
 محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية وتسجيلها في السجالت الخا ة بهاتحرير.
 ة من االلت ام بالقوا د المنظمة للجمعياات والقوا اد الداخلياة للجمعياة فاي كال ماا ي ادر  ان الجمعياالتأكد

.العمومية ومجلس اإلدارة واللجان
 طلبات أ ضاء الجمعية واستفساراتهم والرد  ليهامتابعة.
 التقرير السنوي للجمعية و رضا  لط مجلس اإلدارة ال تمادهتحرير.
 المنظمةمهام أخرى يرى الرئيس تفويضها إليا بموجب ن وص القوا د أية.

 مسؤولية تضامنية تعاونية تتمثل في إدارة أمانة مجلس الجمعية : في ومسؤولياتا

 ةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معايير الهيئالجمعية الئحة مقيدة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Asim Al Suwayan

- General Secretary



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
يذية صالايات تنف: الصالايات 

إدارة المالي بالجمعية –

BOARD MEMBERS Job description

  في تتلخص مهاما / أمين الما :

متابعة تسديد أ ضاء الجمعية لرسوم العضوية
يتولط استالم االشتراكات وجميع المستحقات المالية للجمعية
يقوم بدفع المبالغ المالية المستحقة  لط الجمعية.
يوقع األوراق  المالية الداخلية والخارجية ضمن اخت ا ا
إدارة توفير احتياجات ومشتريات الجمعية وتوريقها
حفظ السجالت المالية والحسابية الالزمة من واقع إيرادات الجمعية وم روفاتها.
لمالييودم أموال الجمعية في أحد البنوك داخل المدينة مقر الجمعية ويوقع سوياً مع الرئيس أوراق ال رف ا
دارة يعد التقرير السنوي  ن مي انية الجمعية ويعرضا بعد مراجعتا مان المحاساب القاانوني  لاط مجلاس اإل

.إلقراره رم  رضا  لط الجمعية العمومية
إ داد التقرير المالي السنوي  ن مي انية الجمعية و رضا  لط مجلس اإلدارة إلقراره وا تماده.

 مسؤولية تضامنية تنفياية تتمثل في أدارة المال والتوريق لالك : في ومسؤولياتا

 ير الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معايالجمعية وفق الئحة مقيدة تنفياية  الحيات : و الحياتا في

Dr. Sami Al Qahtani 

Treasurer of money



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
ية صالايات قياد: الصالايات 

ليار اسة اللجنة العلمية الع–

BOARD MEMBERS Job description

 في تتلخص مهاما / ر يس اللجنة العلمية العليا :

 إ داد الخطط والتوجهات التعليمية العامة للجمعية
 التدقيق االكاديمي الطبي للفا ليات المقترحة
إدارة ا مال اللجان العلمية واختيار وانتقاء المقترحات الهامة.
 مراقبة أداء اللجان العلمية
 ا تماد البرامج العلمية المعدة من قبل اللجان العلمية المختلفة
 ا دار التو يات للجان العلمية
كتابة األدلة اإلرشادية في التخ ص

 مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة اللجنة العلمية العليا : في ومسؤولياتا.

 ر الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاييالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Montaser Alqutub

- Member 



BOARD MEMBERS Job description

prof. Maha Bahammam

- Member

اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
ية صالايات قياد: الصالايات 

ر اسة لجنة البحث العلمي–

  في تتلخص مهاما / ر يسة لجنة البحث العلمي :

.  انشاء وتطوير البنية التحتية للبحي العلمي لأل ضاد•
.تنمية المهارات البحثيّة والتقنيات العلميّة المختلفة وملكة االبتكار لدى األ ضاء•
اإل الن  ن موضو ات، ومجاالت البحي العلمي في ضوء االحتياجات الحالية، والمستقبلية للمجتمع •

.السعودي، بما يساهم في حل مشاكلا
.غرس قيم وأخالقيّات البحي العلمي لدى األ ضاء•
.تقديم خدمات إح ائية واستشارات بحثية لأل ضاء•
.تع ي  رقافة العمل الجما ي البحثي بين الباحثين من مختلف القطا ات ال حية•
2030.ة تع ي  جودة اإلنتاج والنّشر العلمي لدى األ ضاء بما يخدم العمليّة البحثيّة ويع ّز ُرؤية المملك•
.تع ي  ُمشاركة الباحثين في الُمؤتمرات العلميّة المحلية والعالميّة•
.تنظيم المسابقات البحثية وتع ي  الُمنافسة  لط الجوائ  العلميّة•

.تفعيل الشراكة مع الهيئات البحثية المختلفة داخل وخارج المملكة•

 مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة لجنة البحي العلمي : في ومسؤولياتا.

 ر الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاييالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
ية صالايات قياد: الصالايات 

لجنة النشر العلمي –

BOARD MEMBERS Job description

 في تتلخص مهاما / ر يس لجنة النشر العلمي :

العمل  لط إ دار المنشورات والمجالت العلمية في مجال التخ ص
 ًيقاً أو تحق، أو ترجمة ، النظر فيما يقدم للمجلس العلمي من إنتاج  لمي للنشر باسم الجمعية تأليفا.
 اتخاذ قرارات تشكيل لجان تحكيم الكتب المقدمة للنشر
التو ية للمجلس العلمي في حالة الموافقة  لط نشر مشروم كتا  او بحي  لمي للجمعية
 التو ية للمجلس العلمي بإ دار المجالت العلمية
التو ية للمجلس بتشكيل وإ ادة تشكيل هيئة تحرير المجالت العلمية.
 التو ية في جميع موضو ات النشر العلمي التي يتطلب األمر  رضها  لط المجلس العلمي.

 مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة  لجنة النشر العلمي : في ومسؤولياتا.

 ر الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاييالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Adnan Al Maghlouth

- Member



BOARD MEMBERS Job description

اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
–ة صالايات قيادي: الصالايات 

قلجنة مم لي الجمعية بالمناط

في تتلخص مهاما / ر يسة لجنة مم لي الجمعية بالمناطق :

ترشي  ممثلي المناطق وا دار قرارات بتعيينهم.
متابعة أداء ممثلي المناطق.
 متابعة تنفيا الخطة االستراتيجية للتوسع  بر المناطق
 وضع معايير األداء الفعلية للجان المناطق.
 جدولة الفا ليات وتوزيعها وفق األولوية  لط مناطق نطاق  مل الجمعية
 ت ميم خطة التوسع الحالية والمستقبلية  بر مناطق العمل المستهدفة.
 وضع ملفات ر اة ودا مي العمل الطبي بالمناطق وبناء قا دة البيانات.
إدارة العمل االلكتروني للربط بين المناطق والمشاركة في استخدام التقنية لالك.

 مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة لجنة ممثلي الجمعية بالمناطق: في ومسؤولياتا.

 ر الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاييالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Alhassan Ajeebi

- Member



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
ية صالايات قياد: الصالايات 

يلجنة التواصل االستراتيج–

BOARD MEMBERS Job description

 في تتلخص مهاما / ر يس لجنة التواصل اإلستراتيجي :

 ونوافا اإل الم المتاحةاالشراف  لط نقل هوية ورسالة الجمعية للمجتمع من خالل كل وسائل التوا ل.
 والمجتمع السعودي العمل  لط بناء الشراكات االستراتيجية بين الجمعية.
 (.داخل المملكة)بناء وت ميم خطط التوا ل االستراتيجي مع قطا ات العمل الطبي المشترك
 ( .خارج المملكة)بناء وت ميم خطط التوا ل االستراتيجي مع قطا ات العمل الطبي المشترك
 ياا وماا م اآليات التفاوض وماكرات التفاهم للشراكات المساتقبلية وتحدياد ماا تقدماا الجمعياة مان ت ميم

. تحتاجا من خدمات و نطاقات وآفاق التعاون المشترك 
 الت ميم لخطة ترويج لفا ليات الجمعية ود م سبل التوا ل مع الجهات
اإل الن  ن األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خالل اللجان العاملة.
 في المنطقة لطرح مشاريع طبية مشتركة الطبية التنسيق مع الجمعيات.
ن وغيرهابناء قا دة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع بيانات األ ضاء، الدا مين ، والشركات ،والمستثمري.
 إتمام المفاوضات بين الجمعية والمؤسسات الدا مة وفق معايير الجمعية

 مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة  لجنة التوا ل اإلستراتيجي : في ومسؤولياتا

 ير الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معايالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Nabeeh Alqahtani

- Member



اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
ية صالايات قياد: الصالايات 

لجنة العضويات –

BOARD MEMBERS Job description

 في تتلخص مهاما / ر يس لجنة العضويات :

 وتطوير نظام العضوية وخدمات األ ضاءمتابعة.
 ( نو ها ، وم اياها ) ت ميم ملف م ايا العضوية
 متابعة وا تماد طلبات العضويات الجديدة
 (برنامج  ضوية جمعية اللثة ) جديدة لأل ضاء العمل  لط ايجاد ممي ات
 ومتطلباتهممتابعة شكاوي األ ضاء.
 لنظام العضوية  بر القنوات المناسبةالترويج.
متابعة وتطوير نظام االشتراكات وتيسير أداءها.
متابعة وتنشيط  ملية االشتراكات.
 إنشاء وإدارة قا دة بيانات لأل ضاء وإبرازهم إ المياً بالوسائل المناسبة
 الضوء  لط النشطاء منهم في مجال خدمة أهداف الجمعيةتسليط.
التوا ل المستمر مع األ ضاء بالوسائل واألساليب المناسبة.
تسويق كافة خدمات ومنتجات الجمعية.

 العضويات.مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة  لجنة : في ومسؤولياتا

 ر الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاييالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : و الحياتا في

Dr. Hassan Koshak

- Member 



BOARD MEMBERS Job description

اادارة علي:  المستوي المهني

Job Description

لس المجر يس : الر يس المباشراإلدارة  مجلس : المرحعية 
–ة صالايات قيادي: الصالايات 

غربيةاللجنة العلمية بالمنطقة ال

 في تتلخص مهاما / ر يس اللجنة العلمية بالمنطقة الغربية :

 تشكيل لجنة  لمية في المنطقة الغربية
 تفعيل دور التعليم والتطوير المهني في المنطقة الغربية
التنسيق مع المجلس العلمي ورئاسة الجمعية لتنفيا خطة الجمعية بالمنطقة الغربية
 متابعة ا مل لجنة المنطقة الغربية وإدارة ا مال اجتما اتها
 (دورات ، ندوات ، مؤتمرات وغيرها) ت ميم خطة فا ليات المنطقة الغربية
 إدارة التنسيق االلكتروني التقني بين الجمعية والمنطقة الغربية
 ركات الادا مين ، والشا، الغربياة شااملة للجمعياة تحاوي جمياع بياناات األ ضااءبناء قا دة بيانات المنطقة

،والمستثمرين وغيرها
 في المنطقة الغربية وادارتها ن األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية اإل الن.
 لطرح مشاريع طبية مشتركة المنطقة الغربية التنسيق مع الجمعيات الطبية في.

 بية مسؤولية إدارية قيادية تتمثل في رئاسة اللجنة العلمية في المنطقة الغر: في ومسؤولياتا

 يير الهيئةوضوابطها وبما ال يتعارض مع معاالجمعية الئحة قيادية مفوضة وفق  الحيات : في و الحياتا

Dr. Nabeh Al Qahtani 

- Member
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Medical 

management 
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Scientific Publication 

Committee

Scientific 

Publication 

Committee

لجنة النشر العلمي 



Health Awareness CommitteeLogistic Communication Committee 

Health Awareness 

Committee

لجنة التثقيف الصحي 

Logistic 

Communication 

Committee 

لجنة التواصل االستراتيجي

لجنة التثقيف الصحي 

Health Awareness 

Committee

لجنة التواصل االستراتيجي

Logistic Communication 

Committee 

Dr. 

AlHasan Ajeebi, 

Chairman 

Dr. Maysa Almarshood

Member

Dr. Nouf Almeshari

Mamber

Dr. 

Nabeeh AlQahtani , 

Chairman 

Dr. Ammar Margalani

Member

Dr. Amal Jamjoum

Mamber

Dr. Khadejah Maleh 

Member

Dr. Sharefah Amer

Member



Membership Committee Fundraising Committee 

لجنة العضوية

Membership Committee 

لجنة االستدامة المالية

Fundraising Committee 

Membership 

Committee  

:لجنة العضوية 

Dr. 

Hassan Koshak , 

Chairman 

Dr. Sami Alqahtani

Member

Dr. Alhasan Ajeebi

Mamber

Dr. 

Sami AlQahtani , 

Chairman 

Dr. Muhanad AlJuhaini

Member

Dr. Muath Alqarni

Mamber

Fundraising 

Committee 

:ةلجنة اإلستدامة المالي



National and International 

Collaboration Committee 

Regional Representatives

Committee

الع قاتلجنة 
والدوليةالمحلية 

National and International 

Collaboration Committee 

لجنة ممثلي الجمعية 
بالمناطق

Regional Representatives 

Committee

National and 

International 

Collaboration 

Committee 

لجنة الع قات المحلية والدولية

Dr. 

Hani Fadel , 

Chairman 

Dr. Khalid Said

Member

Dr. Fahad AlShehri

Mamber

Dr. Othman Wali 

Member

Regional 

Representatives 

Committee

لجنة ممثلي الجمعية بالمناطق

Dr. 

AlHassan Ajeebi , 

Chairman 

Dr. Asim AlSwayan

Member

Dr. Haytham Fageh

Mamber



Quality Assurance CommitteeE-learning Committee 

ضمان الجودةلجنة 

Quality Assurance 

Committee

لجنة التعليم 
:اإلليتروني 

E-learning Committee 

Dr. 

Abdullah Alamri , 

Chairman 

Mr. Ayman Abdulhameed

Member

Eng. Ahmed Jamal

Mamber

Dr Manar Imam 

Member

Quality Assurance 

Committee

:لجنة ضمان الجودة

E-learning 

Committee 

:لجنة التعليم اإلليتروني

Dr. 

Asim Al Suwaiyan, 

Chairman 

Maha Bahamam

Member

Alhassan Ajeebi

Mamber

Sami Al Qahtani 

Member

Abdulkareem Alhumaidan

Member

Saba Ghazal

Member



HONORARY 

MEMBERS

:ناألعضاء الشرفيي

األعضاء الشرفيين 

HONORARY MEMBERS

HONORARY MEMBERS

 Dr. Khalid Al Zoman

 Prof.  Ali Al Ghamdi

 Dr. Hamad Al Zoman 

 Dr. Montaser Al Qutub



Continuing Professional Development Committees

لجان التطوير المهني المستمر 



منتصر نظمي القطب. د

العلمي االستشاريرئيس المجلس 

هاني فاضل. د

رئيس اللجنة الطبية العلمية

عاصم بن عبدالعزيز الصويان. د

رئيس لجنة التعليم الطبي المستمر

مها بنت أحمد باهمام. د

رئيس لجنة التقييم الطبي المهني

ط ل زاهد. د

رئيس لجنة االشراف والتخطيط والجودة

عدنان المغلوث . د

لجنة التنفيذ والتدريب

الحسن بن محمد عجيبي. د

لجنة التوعية الصحية 

هاني فاضل. د

لجنة االعتماد االكاديمي الدولي

نبيه بن عبدالله القحطاني. د

لجنة التسويق والع قات العامة 

سامي بن حسين القحطاني. د

لجنة الرقابة والمتابعة المالية

عبدالله بن عوض العمري. د

مدير التطوير الطبي المهني المستمر



االرتباط اإلداري

(Administrative Link)

االرتباط الفني

(Technical Link)

رئيس اللجنة

(Committee Chair)

األهداف

(Objectives)

اللجنة

(Committee)

المساق

(Domain)

منتصر نظمي القطب. درئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

وية االشراف على عملية اختيار االنسب لعض-

.المجالس واللجان

الية تقديم االستشارات الفنية واإلدارية والم-

.والتسويقية للمجلس

المجلس االستشاري
Advisory Board

االستشاريةاللجان 

Advisory committees

اللجنة العلمية العليا
( Executive 
Scientific 
Committee

االرتباط اإلداري

(Administrative Link)

االرتباط الفني

(Technical Link)

رئيس اللجنة

(Committee Chair)

األهداف

(Objectives)

اللجنة

(Committee)

المساق

(Domain)

هاني فاضل. درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

وضع القواعد واالنظمة للبرامج والدورات •

.التدريبية

التنسيق مع المجلس العلمي المتخصص•

.ميةالتنسيق مع الجامعات والمنشآت التعلي•

.تقييم اعمال اللجان العلمية والبحثية•

اللجنة العلمية العليا
( Executive Scientific 

Committee

العلميةاللجان 

Scientific committees

عاصم الصويان . درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

ثها اعداد البرامج العلمية ومراجعتها وتحدي-

بصفة دورية ورفعها لالعتماد وفق 

.االجراءات النظامية بالهيئة السعودية 

بية ادارة وتصميم وتنفيذ البرامج التدري-

:ةالصحية المتكاملة في المجاالت التالي

الدورات التدريبية. 1.

البرامج الطبية التطويرية. 2.

التعليم الطبي المستمر. 3.

برامج التوعية الطبية. 4.

شراكات المؤسسات الطبية. 5.

ي  مرالمستلجنة التعليم الطب 

Continuing Medical 

Education Committee



االرتباط اإلداري

(Administrative Link)

االرتباط الفني

(Technical Link)

رئيس اللجنة

(Committee Chair)

األهداف

(Objectives)

اللجنة

(Committee)

المساق

(Domain)

مها باهمام. أدرئيس اللجنة رئيس اللجنة 

السياسات واإلجراءات الخاصة إعداد -

بالبرامج والدورات التدريبية

.اعتماد وتقييم البرامج التدريبية-

.لتنظيم الدورات التدريبية وورش العم-

.يبيةتعيين منفذي الدورات والبرامج التدر-

.تفعيل برامج التعليم عن بعد-

.متابعة االعتماد الداخلي والدولي-

.تقييم الشهادات العلمية-

الطبي المهنيالتطوير لجنة 

Medical Professional 

Development 

Committee

التعليم والتدريب

Education & Training
طالل زاهد. درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

البرامج  االشراف المباشر على -

.والدورات المعتمدة

ج تحديد المتطلبات التعليمية للبرام-

.والدورات سواءا نظرية او عملية

اعتماد المحاضر او المدرب للبرامج -

.والدورات الطبية

فيذ وضع الخطة االستراتيجية وخطة التن-

ق ومتابعت تقييم أداء كافة اللجان وفر

العمل بالمركز والعمل على وضع خطط 

تصحيحية لتطوير أداءه

لجنة االشراف و التخطيط 

والجودة

Supervision, Evaluation 

and Quality Committee

عدنان المغلوث. درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

اعداد الجداول السنوية للبرامج والدورات-

.التدريبية

ملية تقديم االقتراحات من شأنها تطوير الع-

.التدريبية للمجلس العلمي

متابعة تنفيذ جميع البرامج والدورات-

.واالنشطة الطبية

التسجيل متابعة تنفيذ العملية التدريبية من-

وحتى تسليم واعتماد الشهادات

اللجنة التنفيذية

(Scientific Publication 

Committee)



االرتباط اإلداري

(Administrative Link)

االرتباط الفني

(Technical Link)

رئيس اللجنة

(Committee Chair)

األهداف

(Objectives)

اللجنة

(Committee)

المساق

(Domain)

الحسن عجيبي. درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

ئات تنمية وتطوير الوعي الصح لدى جميع ف

:المجتمع من خالل

عمل برامج توعوية طبية للجمهور-

تمع توجيه رسائل تثقيفية وتوعوية للمج-

.لتعزيز الصحة 

.تصميم البرامج التوعية والوقائية-

لجنة برامج التوعية الصحية

(Health Awareness 

(Committee

الصحة وجودة الحياة

(Health and Quality of 

Life)

نبيه القحطاني. درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

م العمل على التواصل مع المجتمع واالعال-

.وابراز دور المركز

اإلشراف على الموقع اإللكتروني و -

.الحسابات االجتماعية للمركز

.غيرها من المهام ذات العالقة-

لجنة التواصل والتسويق

(Communication

Committee)

سامي القحطاني . درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

المتابعة والتدقيق المالي -

الرقابة المالية على الدورات والبرامج -

اعداد القوائم المالية الختامية -

اعداد التقارير المالية المطلوبة-

اللجنة المالية

(Funding Raise 

Committee)

اإلدارة والتنسيق

(Administration and 

Organization)

هاني فاضل . درئيس اللجنة رئيس اللجنة 

ية حضور الندوات والبرامج الطبية الدول-

ومتابعة التطورات الطبية

ة العمل على خلق شراكات علمية و بحثي-

مع الجهات الدولية ذات العالقة

العمل على عقد الشراكات مع القطاع -

الخاص والشركات لدعم نشاطات المركز

لجنة التعاون المحلي والدولي

(Local and International 

Collaborations 

Committee)



Building strategic objectives, procedures and policies

ت والسياسابناء األهداف االستراتيجية واإلجراءات



• The association works to build its strategic 

objectives in three stages:

• Building general goals

• Building future strategic goals

• Developing the necessary strategy to achieve the goals. 

Building 

strategic goals

:بناء األهداف االستراتيجية

تهتم الجمعية ببناء أهدافها االستراتيجية

:علن ث ثة مسارات

بناء األهداف العامة •

بناء األهداف المستقبلية االستراتيجية•

تطوير األهداف واالستراتيجية بما يحقق الغايات•



: األهداف التأسيسية1بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية والتجهيزات بمقر الجمعية او تأسيس فروع أخري بالتأسيس االهداف الخاص  األهداف التأسيسية

تهايتم تأسيس فرع كل عام بمنطقة ما من ايراد فاعلي• فروع خارج المقر الرئيسي 3تأسيس  تأسيس فروع•

حساب تياليف تطوير القاعات والمياتب وجدولتها • وجود قاعة تدريب ومياتب سيرتارية تمليها الجمعية  تجهيزات بالمقر •

عمل وتدارة صفحة علن الموقع لنادي علمي متخصص• تأسيس أندية علمية خصوصا في مجال زراعة األسنان  تأسيس وحدات•

رسم المهام للجان واالقسام ووصف كامل لذلك • تفعيل بعض األقسام واللجان في الجمعية تأسيس اقسام•

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت• تطوير الموقع االليتروني ونظام العضويات  بناء تقني •

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة • العمل علن تحديث ومراجعة قواعد البيانات  قواعد بيانات•

عبد الله العمري/ الدكتور 

االستراتيجية والتجهيزات بمقر الجمعية او تأسيس فروع أخري بالتأسيس االهداف الخاص  األهداف التأسيسية

لية اعتبار ممثل المنطقة نواة الفرع الجديد ولين يلزم آ• فروع للجمعيةاعتبارهم يوجد حاليا ممثلي مناطق ، باإلميان  تأسيس فروع•

التنسيق مع شركة او جهة حيومية لمنح المقر كدعم•
المقر مرتبط حاليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، الحاجة ملحة للحصول

من خدمات المقر بشيل مجانياالستفادة علن مقر أو 
تجهيزات بالمقر •

وضع مقايسة تقديرية مالية لعمل الوحدة وتخصيص•
مالي لذلك بعمل اقتراح لفاعليات تيرادية تدعم ذلك

اللثةوحدة زراعة األسنان ، ستيون عامل جذب لغير المختصين بع ج أمراض  تأسيس وحدات•

رتحديد األقسام الضرورية وتوضيح مهامها علن الفو• ولجان ، نحتاج اكثريوجد أقسام ،  تأسيس اقسام•

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت• تطوير الموقع بشيل تفاعلي، يجعل من التفاعل أو التواصل سلس بناء تقني •

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة • تنظيم آلية لمراجعة قواعد البيانات بطريقة سهله وسلسة قواعد بيانات•

الحسن عجبي/ الدكتور 



: األهداف التأسيسية1بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية والتجهيزات بمقر الجمعية او تأسيس فروع أخري بالتأسيس االهداف الخاص  األهداف التأسيسية

يتم تأسيس فرع كل عام بمنطقة ما من ايراد فاعليتها مقر رئيس و اخرين اثنين فرعية تأسيس فروع•

حساب تياليف تطوير القاعات والمياتب وجدولتها • مياتب وقاعات تعليم واجتماعات تجهيزات بالمقر •

وضع مقايسة تقديرية مالية لعمل الوحدة وتخصيص•
مالي لذلك بعمل اقتراح لفاعليات تيرادية تدعم ذلك

وحدة خدمة المجتمع و وحدة زراعة االسنان تأسيس وحدات•

رسم المهام للجان واالقسام ووصف كامل لذلك • ربما تعزيز التعليم االليتروني-يوجد لجان حالية  تأسيس اقسام•

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت• و كذلك منصة تعليمية افتراضيةلألعضاء تطوير موقع الجمعية بخدمات  بناء تقني •

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة • جغرافياتحديثها بشيل مستمر و تصنيفها حسب المنطقة او التخصص او  قواعد بيانات•

عاصم الصويان/ الدكتور 



: األهداف التوسعية2بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية التوسع التقني -التوسع فن المستهدفين -التوسع فن االنشطة -التوسع فن النطاق  التوسعيةاألهداف 

بذلكبناء قاعدة بيانات للمستهدفين بتيليف سيرتيرة• شريحة كبيرة من الممارسين في جميع دول العالم استهداف  النطاق الجغرافي•

ات اجتماعات فورية لمجلس اإلدارة لتصميم خطة الدبلوم•
الجديدة المقترحة وتقييمها ماليا واعتمادها

التقنيات الحديثة في زراعة األسنان استخدام -2، دبلوم تطويري في زراعة األسنان  االنشطة المقترحة•

ق المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسوي•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

األخرىالتخصصات ، أخصائيي أمراض وجراحة اللثة ، أطباء األسنان ، ط ب األسنان  نطاق المستهدفين•

ناطقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن الم• كفاءة األداء بانتظام ومراقبة اللجان الموجودة كافية ولين بحاجة لتفعيل  اللجان الجديدة•

تصميم خطة العام التعليمية كاملة للدورات والبرامج•
والفعاليات عن بعد وتسيين المتحدثين فيها 

ةالهيئعلن االعتماد من والحصول الموقع و تفعيل تفعيل التعليم اإلليتروني  التوسع التقني•

ةدعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبي• البرامج المستحدثةالعمل علن عقد شراكات مع شركات داعمة لهذه  التوسع المالي•

عبد الله العمري/ الدكتور 

االستراتيجية التوسع التقني -التوسع فن المستهدفين -التوسع فن االنشطة -التوسع فن النطاق  التوسعيةاألهداف 

بذلكبناء قاعدة بيانات المستهدفين بتيليف سيرتيرة• المرونة في التوسع بحيث تشمل شرائح من خارج المملية النطاق الجغرافي•

ات اجتماعات فورية لمجلس اإلدارة لتصميم خطة الدبلوم•
الجديدة المقترحة وتقييمها ماليا واعتمادها

سنانالحديثة في ع ج أمراض اللثة وزراعة األالتقنيات برامج تحضيرية متقدمة في  االنشطة المقترحة•

ق المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسوي•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

التخصصات األخرى، أخصائيي أمراض وجراحة اللثة ، أطباء األسنان ، ط ب األسنان  نطاق المستهدفين•

ناطقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن الم• درجات العملاخت ف علن بيفاءة اللجان الحالية ، وفق خطة عمل تعمل  اللجان الجديدة•

ج تصميم خطة العام التعليمية كاملة للدورات والبرام•
والفعاليات عن بعد وتسيين المتحدثين فيها 

معيةمدفوع التياليف ويشيل مصدر دخل تضافي للج-تفعيل التعليم اإلليتروني  التوسع التقني•

ةدعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبي• األنشطة الجدية عقد شراكات لدعم  التوسع المالي•

الحسن عجبي/ الدكتور 



2بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية التوسع التقني -التوسع فن المستهدفين -التوسع فن االنشطة -التوسع فن النطاق  التوسعيةاألهداف 

عمل خطة تسويق دولية بعمل مزايا خاصة تتعلق بشروط•
العضوية للمستهدفين من الخارج 

استغ ل التقنية للوصول لجميع دول العالم النطاق الجغرافي•

ة اجتماعات دورية لعمل خطط تلك البرامج ميتوبة ومعتمد•
.وفق أسس علمية 

متعددةبرامج تعليمية متخصصة بمواضيع  االنشطة المقترحة•

المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسويق•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

المتخصصين في أمراض وجراحة اللثة، وكذلك أطباء االسنان بشيل عام نطاق المستهدفين•

طقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن المنا• اللجان الحالية مناسبة ولين البد من وضع مهام واهداف وخارطة عمل ليل لجنة اللجان الجديدة•

يجاري العمل علن اعتماد وتصميم المنصة بشيل احتراف• منصة تعليمية افتراضية التوسع التقني•

دعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبية• االليتروني المتقدمعوائد التعليم  التوسع المالي•

عاصم الصويان/ الدكتور 

: األهداف التوسعية



3بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية التوسع فن هييل االنشطة الطبية-التوسع فن الهييل االداري -التوسع فن اللجان  الهييلية التوسعيةاألهداف 

خطة دعم ، خطة تسويق ، نظام مالي بمزايا للداعمين• تحقيق االستدامة المالية واالدارية والمالية  اهداف مجلس االدارة•

(ولو جزء من الوقت ونسبة) ترشيح مديرين تنفيذيين • تعيين مدير تنفيذي للجمعية  اللجان التنفيذية •

تفعيل خطة وصف مهام جميع اللجان بالتتابع • تفعيل دور اللجنة العلمية العليا  المجلس العلمي •

واضحة   KPIsعمل وصف مهام مع ... مهم جدا • اعتماد ومراجعة الهييل التنظيمي للجمعية  الهييل التنفيذي•

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل • هييلة ودمج بعض االيقونات في مسارات واضحة إلعادة يحتاج  يهييلية الموقع االليترون•

لجنة التطوير المهنيجدولة الخطة التعليمية عن طريق• أخرىبحاجة للعمل علن اعتماد كورسات ثابته يتم تيرارها من فترة تلن  هييلية االنشطة الطبية•

عبد الله العمري/ الدكتور 

االستراتيجية التوسع فن هييل االنشطة الطبية-التوسع فن الهييل االداري -التوسع فن اللجان  األهداف الهييلية التوسعية

اقتراح خطط ، تقديم مبادرات ، ترشيح متميزين • العمل الدؤوب علن تحقيق كافة األهداف الحالية والمستقبلية اهداف مجلس االدارة•

(ولو جزء من الوقت ونسبة) ترشيح مديرين تنفيذيين • حسب خطة وزارة العمل ، قد يستدعي األمر تعيين مدير تنفيذي اللجان التنفيذية •

تصميم مذكرة التفاهم علن الفور وتنسيق موعد • عقد شراكة مع البورد السعودي لع ج أمراض اللثة المجلس العلمي •

واضحة   KPIsمهم جدا  عمل وصف مهام مع • الهييل التنفيذي الحالي ، مناسب الهييل التنفيذي•

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل • يحتاج لتطوير والعمل علن جعله جاذبا أكثر للمتصفحين يهييلية الموقع االليترون•

خبراتهم العلمية والعمليةورش عمل متخصصة للط ب لتطوير  ب اقتراح و مناقشة برنامج كامل لفاعليات متخصصة للط• هييلية االنشطة الطبية•

الحسن عجبي/ الدكتور 

األهداف الهييلية التنظيمية 



3بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية التوسع فن هييل االنشطة الطبية-التوسع فن الهييل االداري -التوسع فن اللجان  األهداف الهييلية التوسعية

خطة دعم ، خطة تسويق ، نظام مالي بمزايا للداعمين• موارد مالية ثابتةوجود استدامة العمل و  اهداف مجلس االدارة•

(ولو جزء من الوقت ونسبة ) ترشيح مديرين تنفيذيين • وجود مدير اداري و فريق عمل اداري اللجان التنفيذية •

شرح آليات تنفيذ ذلك مع أول اجتماع لمجلس اإلدارة•
المجلستفعيل اللجنة العلمية العليا واالستعانة بمن هم خارج 
و ربما تعاون مع المجلس العلمي بالهيئة

المجلس العلمي •

واضحة   KPIsمهم جدا  عمل وصف مهام مع • متناسب مع متطلبات الهيئة الهييل التنفيذي•

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل • وتحسين خدمات الموقعمستمر تطوير  يهييلية الموقع االليترون•

بناء خطة األنشطة علن عام كامل وجدولتها زمنيا •
وتسعيرها قيميا و تصميم خطة التسويق لها 

استبيان االعضاء عن الحاجة  هييلية االنشطة الطبية•

عاصم الصويان/ الدكتور 

األهداف الهييلية  التنظيمية 



4بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية الفاعيات الطبية-التأهيل الطبي المتقدم -التطوير المهني الطبي -التعليم الطبي المستمر  الطبية التطويريةاألهداف 

اجتماع دوري عاجل لدراسة خطة لث ثة اعوام• وجود خطة واضحة لث ثة أعوام قادمة وخصوصا للفعاليات الرئيسية التعليم الطبي المستمر•

ملف دراسة احتياجات من خ ل استبيان شبيي• يجب عمل مسح واستبيانات عن حاجة األطباء والمجاالت التي يرابون التدريب فيها  التطوير المهني الطبي•

اركة دراسة البرامج الناشئة للهيئة ومبادرات للمش•
جي فيها بالتنسيق مع اكاديمية التدريب البرام

العمل علن انشاء برامج متقدمة بالتنسيق مع الهيئة  التأهيل الطبي المتقدم•

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا •
تصميم ندوات متخصصة يتم العمل علن اعدادها واقامتها

بشيل دوري في مواضيع متخصصة ويصبح كل منها ع مة مميزة 
الندوات/ المحاضرات •

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا • عمل جدول التدريب للدورات كام  ، او التنسيق مع مركز متعاون بشراكة الدورات التدريبية الطبية•

تحديد عدد المؤتمرات المستهدفة من البداية• تحديد وقت اقامة المؤتمر السنوي وعملية تيراره بشيل دوري  المؤتمرات الطبية •

تصميم واجهات المنصة بعناية الحتواء كل ذلك• منتديات الطلبة الطبية–برنامج التدريب عن بعد المتيامل من خ ل المنصة الجديدة  التعليم الطبي االليتروني•

3برنامج فاعليات الخريجين وطلبة االمتياز لمدة •
شهور كاملة من كل عام 

منتدي خاص نادي الطلبة–يجب عمل دورات متخصصة تستهدف هذه الفئة  الخريجين واالمتياز•

لجنة األبحاث والنشر العلمي وتفعيل دورها •
تفعيل األبحاث العلمية ودعمها وخصوصا ما يعنن بنسب انتشار أمراض اللثة 

والعمل علن انشاء مجلة طبية محيمة 
االبحاث والنشر العلمي•

وضع مزايا واضحة للشركات المستهدفة  • تفعيل الشراكات مع الجامعات والقطاعات الصحية والجمعيات الصحية داخليا وخارجيا  الشراكات الطبية •

قتجهيز ملف كامل للعرض علن الهيئة للتنسي• العمل دور مميز في عمليات التسجيل والتصنيف للمتخصصين وتقييم الموجودين علن رأس كوسيط لتصنيف الهيئة•

تجهيز برنامج دعوات للشركات والرعاة• لية دور في اقامة الروابط واللقاءات التي تجمع المتخصصين دائما من كل مدن ومناطق المم استقطاب اليفاءات الطبية•

واجهة منتدي األطباء والخريجين • في مجال جراحات اللثة–عمل واجهة خاصة لمنتدي أطباء وجراحي العالم  منتدي اطباء وجراحي اللثه•

اجتماعات لتصميم الواجهات للمنصة بدقة • هدف استراتيجي مهم يحتاج العمل علية من مجلس اإلدارة بشيل دوري المنصات االليترونية الطبية•

تخطيط اعتماد جديد كل عام • تخصيص لجنة ل عتماد الدولي والوساطة الطبية الدولية تعمل علن الموضوع االعتماد الدولي الطبي•

فرصة يجب العمل عليها في مجال التخصص• رمناقشة شروط التأهيل المؤسسي الذي يسمح بعمل وتقديم برامج الزماالت والماست التأهيل المؤسسي بالهيئة•

عبد الله العمري/ الدكتور 

األهداف الطبية التطويرية 



4بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

الحسن عجبي/ الدكتور 

األهداف الطبية التطويرية 

االستراتيجية الفاعيات الطبية-التأهيل الطبي المتقدم -التطوير المهني الطبي -التعليم الطبي المستمر  األهداف الطبية التطويرية

اجتماع دوري عاجل لدراسة خطة لث ثة اعوام• تطوير برامج التعليم الطبي المستمر بطريقة تخدم الممارسين الصحيين التعليم الطبي المستمر•

ملف دراسة احتياجات من خ ل استبيان شبيي• يجب عمل مسح واستبيانات عن حاجة األطباء والمجاالت التي يرابون التدريب فيها  التطوير المهني الطبي•

ركة دراسة البرامج الناشئة للهيئة ومبادرات للمشا•
فيها بالتنسيق مع اكاديمية التدريب البرامجي

العمل علن انشاء برامج متقدمة بالتنسيق مع الهيئة  التأهيل الطبي المتقدم•

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا •
تصميم ندوات متخصصة يتم العمل علن اعدادها واقامتها

بشيل دوري في مواضيع متخصصة ويصبح كل منها ع مة مميزة 
الندوات/ المحاضرات •

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا • عمل جدول التدريب للدورات كام  ، او التنسيق مع مركز متعاون بشراكة الدورات التدريبية الطبية•

تحديد عدد المؤتمرات المستهدفة من البداية• تحديد وقت اقامة المؤتمر السنوي وعملية تيراره بشيل دوري  المؤتمرات الطبية •

تصميم واجهات المنصة بعناية الحتواء كل ذلك• خطة متياملة للمناقشة لعمل برنامج للتعليم االليتروني  التعليم الطبي االليتروني•

3برنامج فاعليات الخريجين وطلبة االمتياز لمدة •
شهور كاملة من كل عام 

االستفادة من حديثي التخرج واالمتياز في تفعيل الجوانب التطوعية للجمعية الخريجين واالمتياز•

لجنة األبحاث والنشر العلمي وتفعيل دورها • عدنان المغلوث. هذا الجانب من خ ل خطة واضحة يقوم عليها دتفعيل  االبحاث والنشر العلمي•

وضع مزايا واضحة للشركات المستهدفة  • الجانب بشيل من خ ل خطة شراكات واضحة بحاجة لتفعيل ودعم هذا  الشراكات الطبية •

تجهيز ملف كامل للعرض علن الهيئة للتنسيق• الهيئة للتأكد من ذلك يحتاج تلن مراجعة الئحة  كوسيط لتصنيف الهيئة•

تجهيز برنامج دعوات للشركات والرعاة• كفاءات تساهم في دعم الجمعية وأنشطتهاالستقطاب بحاجة  استقطاب اليفاءات الطبية•

واجهة منتدي األطباء والخريجين • اإلليتروني  قد ييون أحد فروع الموقع  منتدي اطباء وجراحي اللثه•

اجتماعات لتصميم الواجهات للمنصة بدقة • ةالموقع اإلليتروني الخاص باألكاديمية قد ييون المنصة األولن علن مستوى المملي المنصات االليترونية الطبية•

تخطيط اعتماد جديد كل عام • عالمي ، طموح بإذن الله ليس صعبااعتماد الحصول علن  االعتماد الدولي الطبي•

فرصة يجب العمل عليها في مجال التخصص• مناقشة شروط التأهيل المؤسسي الذي يسمح بعمل وتقديم برامج الزماالت والماستر التأهيل المؤسسي بالهيئة•



األهداف الطبية التطويرية 4بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

عاصم الصويان/ الدكتور 

االستراتيجية الفاعيات الطبية-التأهيل الطبي المتقدم -التطوير المهني الطبي -التعليم الطبي المستمر  األهداف الطبية التطويرية

اجتماع دوري عاجل لدراسة خطة لث ثة اعوام• وجود خطة زمنية ال تقل عن سنة كاملة تشمل جميع االنشطة الرئيسة التعليم الطبي المستمر•

ملف دراسة احتياجات من خ ل استبيان شبيي• الرئيسةوجود خطة زمنية ال تقل عن سنة كاملة تشمل جميع االنشطة  التطوير المهني الطبي•

اركة دراسة البرامج الناشئة للهيئة ومبادرات للمش•
ي فيها بالتنسيق مع اكاديمية التدريب البرامج

تأهيلية متخصصةبناء شراكات مع الشركات لتقديم دورات  التأهيل الطبي المتقدم•

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا • وجود خطة زمنية ال تقل عن سنة كاملة تشمل جميع االنشطة الرئيسة الندوات/ المحاضرات •

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا • وجود خطة زمنية ال تقل عن سنة كاملة تشمل جميع االنشطة الرئيسة الدورات التدريبية الطبية•

تحديد عدد المؤتمرات المستهدفة من البداية•
والسنوي للجمعية للمؤتمر تحديد الوقت الزمني 

المشاركة مع المنظمات والجمعيات المحلية واالقليميةكذلك 
المؤتمرات الطبية •

تصميم واجهات المنصة بعناية الحتواء كل ذلك• تطوير منصة تعليم افتراضي التعليم الطبي االليتروني•

3برنامج فاعليات الخريجين وطلبة االمتياز لمدة •
شهور كاملة من كل عام 

بناء فرق عمل تطوعية لتنظيم الفعاليات العلمية او المجتمعية الخريجين واالمتياز•

لجنة األبحاث والنشر العلمي وتفعيل دورها • تفعيل دور لجنة البحث العلمي ولجنة النشر االبحاث والنشر العلمي•

وضع مزايا واضحة للشركات المستهدفة  • الواقع بناء شراكات لها نتائج علن ارض  الشراكات الطبية •

تجهيز ملف كامل للعرض علن الهيئة للتنسيق• تصنيفهمييون للجمعية دور استشاري في تصنيف الممارسين ممن يستدعي  كوسيط لتصنيف الهيئة•

تجهيز برنامج دعوات للشركات والرعاة• تحسين صورة التخصص لدى حديثي التخرج ل لتحاق بذات التخصص استقطاب اليفاءات الطبية•

واجهة منتدي األطباء والخريجين • عمل واجهة خاصة لذلك علن الموقع اإلليتروني  منتدي اطباء وجراحي اللثه•

اجتماعات لتصميم الواجهات للمنصة بدقة •
تطوير منصة تعليم افتراضي ومن خ لها يمين الدخول لمواقع شركاء الجمعية 

جمعيات او دور نشرسواء 
المنصات االليترونية الطبية•

تخطيط اعتماد جديد كل عام • عمل لجنة متخصصة للبحث والتنسيق ودراسة اشتراطات االعتماد  االعتماد الدولي الطبي•

فرصة يجب العمل عليها في مجال التخصص• مناقشة شروط التأهيل المؤسسي الذي يسمح بعمل وتقديم برامج الزماالت والماستر التأهيل المؤسسي بالهيئة•



5بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية اهداف التأسيس المالي-اهداف تتعلق باالستثمار-الرعايات -أهداف الدعم المالي   المالية األهداف 

اهم من ذلك عمل ملف المزايا للرعاة والشركاء• استقطاب المؤثرين واصحاب القرار في قطاعاتهم لهذه اللجنة  ادارة الرعايات للفاعليات•

(رعاية نشاط رعاية مناطق وايرها) تنويع اطار المشاركات • العمل علن اعداد برامج و مميزات من شأنها استقطاب رعايات محلية وعالمية  اتساع نطاق الرعايات•

اجتماع مجلس تدارة لمناقشة موضوع قسم المالية • وحدة مالية متياملة تأسيس  الماليتأسيس الوحدة •

مجلة دورية ، اطار عضويات ، ) اقتراح أفيار استثمارية •
(اشتراكات نادي الطلبة ، اشتراكات المنتدي للجراحين

ء تفعيل دور الجمعية في تقديم االستشارات سواء للشركات او لهيئة الغذا
والدواء فيما يخص المنتجات الطبية 

االستثمار المالي الطبي•

رسوم مخفضة –مزايا للشركات _ مزايا جديدة للعضوية • الجمعية العمل علن زيادة مميزات األعضاء والتواصل الدائم مع أعضاء  واالشتراكاتالعضويات •

عدد –اشتراكات خاصة للشركات –مزايا خاصة لألعضاء •
رسوم المعارض وايرها–مشتركين مجانيين للداعمين 

للجمعية الدائمة دراسة الرسوم بشيل دوري لم ءمتها مع المصروفات  العلميةرسوم الفاعليات •

اجتماع لمناقشة بنود وضوابط ال ئحة المالية • تأسيس ال ئحة المالية للجمعية و عمل نظام اليتروني مالي النظام المالي للجمعية •

اعتماد القوائم المالية من جهة معتمدة او ميتب مالي• اعتماد ال ئحة المالية من جهة معتمدة في نهاية كل عام  ال ئحة المالية المعتمدة •

اقتراحات مجلس اإلدارة في هذا األطار •
العمل علن ايجاد مصادر دعم جديدة اير الشركات الطبية مثل البنوك وبعض 
الشركات اليبرى عبر تفعيل دور الشركات المجتمعية مع هذه الجهات في 

تثقيف المجتمع وتطوير التخصص عبر التطوير المهني ودعم االبحاث 
الماليتنويع مصادر الدعم •

ملف المزايا للرعاة والشركاء واألعضاء • تحديد مزايا الشراكات وعمل مميزات للمعارض واالشتراكات الخاصة شراكات طبية ربحية •

عبد الله العمري/ الدكتور 

األهداف المالية االستراتيجية 



5بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية اهداف التأسيس المالي-اهداف تتعلق باالستثمار-الرعايات -أهداف الدعم المالي   األهداف المالية 

اهم من ذلك عمل ملف المزايا للرعاة والشركاء• ضرورة تيجاد آلية للدعم المادي ادارة الرعايات للفاعليات•

(رعاية نشاط رعاية مناطق وايرها) تنويع اطار المشاركات • بحيث يتم زيادة نطاقهاللجمعية ضرورة التسويق  اتساع نطاق الرعايات•

اجتماع مجلس تدارة لمناقشة موضوع قسم المالية • عمل قسم مالي متخصص تأسيس وحدة مالية متياملة •

مجلة دورية ، اطار عضويات ، ) اقتراح أفيار استثمارية •
(اشتراكات نادي الطلبة ، اشتراكات المنتدي للجراحين

بناء خطة الستثمار موارد الجمعية  االستثمار المالي الطبي•

رسوم مخفضة –مزايا للشركات _ مزايا جديدة للعضوية • ضرورة زيادة عدد العضويات ، يقابلها التوسع في مميزاتها واالشتراكاتالعضويات •

عدد –اشتراكات خاصة للشركات –مزايا خاصة لألعضاء •
رسوم المعارض وايرها–مشتركين مجانيين للداعمين 

يجب أن تيون متناسبة مع الجمعيات التخصصية المشابهة العلميةرسوم الفاعليات •

اجتماع لمناقشة بنود وضوابط ال ئحة المالية • تأسيس ال ئحة المالية للجمعية و عمل نظام اليتروني مالي النظام المالي للجمعية •

اعتماد القوائم المالية من جهة معتمدة او ميتب مالي• اعتماد ال ئحة المالية من جهة معتمدة في نهاية كل عام  ال ئحة المالية المعتمدة •

اقتراحات مجلس اإلدارة في هذا األطار •
العمل علن ايجاد مصادر دعم جديدة اير الشركات الطبية مثل البنوك وبعض 
الشركات اليبرى عبر تفعيل دور الشركات المجتمعية مع هذه الجهات في 

تثقيف المجتمع وتطوير التخصص عبر التطوير المهني ودعم االبحاث 
الماليتنويع مصادر الدعم •

ملف المزايا للرعاة والشركاء واألعضاء • تحديد مزايا الشراكات وعمل مميزات للمعارض واالشتراكات الخاصة شراكات طبية ربحية •

الحسن عجبي/ الدكتور 

األهداف المالية االستراتيجية 



5بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية اهداف التأسيس المالي-اهداف تتعلق باالستثمار-الرعايات -أهداف الدعم المالي   األهداف المالية 

اهم من ذلك عمل ملف المزايا للرعاة والشركاء• وضع برنامج دعم و رعاية واضح بفئاته وتصنيفه ادارة الرعايات للفاعليات•

(رعاية نشاط رعاية مناطق وايرها) تنويع اطار المشاركات •
ية الرعايات ممين تشمل فئة التجار او المنظمات الغير ربحية الحيومية واالهل

الشركات المتميزة في مجال الخدمة المجتمعيةاو 
اتساع نطاق الرعايات•

اجتماع مجلس تدارة لمناقشة موضوع قسم المالية • وفق ضوابط الهيئة و وزارة الموارد البشرية الماليتأسيس القسم  •

مجلة دورية ، اطار عضويات ، ) اقتراح أفيار استثمارية •
(اشتراكات نادي الطلبة ، اشتراكات المنتدي للجراحين

من خ ل االنشطة العلمية او توصيات لمنتجات صحة الفم واالسنان االستثمار المالي الطبي•

رسوم مخفضة –مزايا للشركات _ مزايا جديدة للعضوية • التوسع في العضويات و عدم التركيز علن داخل المملية فقط واالشتراكاتالعضويات •

عدد –اشتراكات خاصة للشركات –مزايا خاصة لألعضاء •
رسوم المعارض وايرها–مشتركين مجانيين للداعمين 

زيادتها بما يتناسب مع المتسط للفعاليات المشابهة العلميةرسوم الفاعليات •

اجتماع لمناقشة بنود وضوابط ال ئحة المالية • وفق ضوابط الهيئة و وزارة الموارد البشرية النظام المالي للجمعية •

اعتماد القوائم المالية من جهة معتمدة او ميتب مالي• وفق ضوابط الهيئة و وزارة الموارد البشرية ال ئحة المالية المعتمدة •

اقتراحات مجلس اإلدارة في هذا األطار • مهم جدا  الماليتنويع مصادر الدعم •

ملف المزايا للرعاة والشركاء واألعضاء • حالياللتطبيق ال اعتقد بانه قابل  شراكات طبية ربحية •

األهداف المالية االستراتيجية 

عاصم الصويان/ الدكتور 



6بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

االستراتيجية وادارتها -اهداف تتعلق باتساع نطاق شراكات الجمعية وتنوعها  التعاونية والشراكاتاألهداف 

(كم شراكة ، كم مذكرة تفاهم ) تحديد النطاق باألرقام • ، استشارات ، مالية ، بحثية ، شراكات علمية  نطاق الشراكات•

تحديد عدد الشركات المستهدفة بيل عام وقيمة الشراكة• تعميق الشراكات مع شركات رعاية الفم  شركات األدوية •

تحديد نظام المعارض وقيمة كل بوث وحجمه وقيمته• العمل علن عقد شراكات طويلة األمد مع الشركات الطبية  شركات االجهزة الطبية•

%  30تحديد نسب الشراكات مع الجمعيات بما ال يتجاوز • بتخصص الجمعيةالع قة عقد شراكات مع الجمعيات العامة والمتخصصة ذات  شراكات مع جمعيات طبية•

قما مزايا الجمعية في ذلك واهمية تدارة التفاوض والتنسي• عقد شراكات مع الجامعات والجهات الصحية األخرى مثل وزارة الصحة  شراكات مع قطاعات حيومية •

–اشتراكات خاصة ) ملف كامل للمزايا لليليات االهلية •
(اشتراكات مجانية –نسب شراكة وربحية –متحدثين 

عقد شراكات مع اليليات األهلية ومراكز التدريب  شراكات مع القطاع االهلي•

دراسة اقتراحات األعضاء في هذا اإلطار •
عقد شراكات مع الجمعيات المماثلة األجنبية واالنضمام لبعض المنظمات 

EFPالعالمية في التخصص مثل 
شراكات مع جمعيات اجنبية•

دراسة أفيار االستثمار بشيل يتوافق مع ال• الترويج الطبي ألجهزة شركات االدوية  شراكات مع رعاة استثمار•

وصف مهام اللجنة والعمل علن تفعيلها •
قبة تطوير لجنة الشراكات المحلية والدولية لضمان متابعة هذه الشركات ومرا

أداءها والتحقق من تحقيق أهدافها والبحث عن شراكات جديدة
لجان ادارة الشراكات •

(النمذجة ) تصميم نموذج االتفاقيات وأنواع الشراكات •
ة من قانونيتها مع جهات مختصدوري والتأكد مراجعة نماذج االتفاقيات بشيل 

الجمعية وتطويرها لتيون ذات مردود وفائدة علن 
نماذج االتفاقيات وشروطها•

عبد الله العمري/ الدكتور 

األهداف التعاونية والشراكات



6بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

الحسن عجبي/ الدكتور 

األهداف التطوعية والشراكات

االستراتيجية وادارتها -اهداف تتعلق باتساع نطاق شراكات الجمعية وتنوعها  األهداف التعاونية والشراكات

(كم شراكة ، كم مذكرة تفاهم ) تحديد النطاق باألرقام •
عقد شراكات مع كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال طب األسنان 

بشيل عام ، وأمراض اللثة وزراعة األسنان بشيل خاص
نطاق الشراكات•

تحديد عدد الشركات المستهدفة بيل عام وقيمة الشراكة•
عقد شراكة مع شركات األدوية ، ومعاجين وفرش األسنان ، والمواد الع جية 

المستخدمة في ع ج أمراض اللثة وزراعة األسنان
شركات األدوية •

تحديد نظام المعارض وقيمة كل بوث وحجمه وقيمته• تعميق الع قات مع شركات التجهيزات الطبية شركات االجهزة الطبية•

%  30تحديد نسب الشراكات مع الجمعيات بما ال يتجاوز •
األخرىالتخصصية الجمعيات ضرورة تعميق الشراكة مع 

والجمعيات العالمية التخصصية في نفس مجال الجمعية
شراكات مع جمعيات طبية•

قما مزايا الجمعية في ذلك واهمية تدارة التفاوض والتنسي•
خلق شراكات ، من شأنها التوسع في العمل من خ ل المنظومات الحيومية 

لتوعية المجتمع بضرورة رعاية األسنان واللثة
شراكات مع قطاعات حيومية •

–اشتراكات خاصة ) ملف كامل للمزايا لليليات االهلية •
(اشتراكات مجانية –نسب شراكة وربحية –متحدثين 

أيضا من المهم الحصول علن شراكات مع مؤسسات القطاع األهلي شراكات مع القطاع االهلي•

دراسة اقتراحات األعضاء في هذا اإلطار • نعم شراكات مع جمعيات اجنبية•

دراسة أفيار االستثمار بشيل يتوافق مع ال• نعم شراكات مع رعاة استثمار•

وصف مهام اللجنة والعمل علن تفعيلها • من خ ل لجنة يرأسها أمين المال لجان ادارة الشراكات •

(النمذجة ) تصميم نموذج االتفاقيات وأنواع الشراكات • أنت تتوافق وتراجع من قبل محامي مختص نماذج االتفاقيات وشروطها•



6بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

عاصم الصويان/ الدكتور 

األهداف التطوعية والشراكات

االستراتيجية وادارتها -اهداف تتعلق باتساع نطاق شراكات الجمعية وتنوعها  األهداف التعاونية والشراكات

(كم شراكة ، كم مذكرة تفاهم ) تحديد النطاق باألرقام •
سابك : مثال)شركات كبرى تدعم انشطة خدمة المجتمع -شركات آسنان 

جهات حيومية اير ربحية-( االتصاالت
نطاق الشراكات•

تحديد عدد الشركات المستهدفة بيل عام وقيمة الشراكة• ان ال يؤثر في التوصيات العلمية شركات األدوية •

تحديد نظام المعارض وقيمة كل بوث وحجمه وقيمته• ان ال يؤثر في التوصيات العلمية شركات االجهزة الطبية•

%  30تحديد نسب الشراكات مع الجمعيات بما ال يتجاوز • التركيز علن الجمعيات ذات االهتمام المشترك شراكات مع جمعيات طبية•

قما مزايا الجمعية في ذلك واهمية تدارة التفاوض والتنسي• مهم جدا لنيون جزئا مهما من رؤية المملية شراكات مع قطاعات حيومية •

–اشتراكات خاصة ) ملف كامل للمزايا لليليات االهلية •
(اشتراكات مجانية –نسب شراكة وربحية –متحدثين 

شركات كبرى تدعم انشطة خدمة المجتمع شراكات مع القطاع االهلي•

دراسة اقتراحات األعضاء في هذا اإلطار •
االنتشارالبد من خ ل التواصل الدولي للمساهمة في 

وكذلك استقطاب أعضاء اكثر بعرض خدمات و مزايا أكثر
شراكات مع جمعيات اجنبية•

دراسة أفيار االستثمار بشيل يتوافق مع ال• شراكات مع رعاة استثمار•

وصف مهام اللجنة والعمل علن تفعيلها • لجان ادارة الشراكات •

(النمذجة ) تصميم نموذج االتفاقيات وأنواع الشراكات • ومحامينمستشارين التحقق من الصيغة القانونية عبر  نماذج االتفاقيات وشروطها•



Strategic plan recommendations

Results of strategic 

objectives analysis

نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

توصيات االستراتيجيات العامة



االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

تهايتم تأسيس فرع كل عام بمنطقة ما من ايراد فاعلي•

حساب تياليف تطوير القاعات والمياتب وجدولتها •

عمل وتدارة صفحة علن الموقع لنادي علمي متخصص•

رسم المهام للجان واالقسام ووصف كامل لذلك •

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت•

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة •

1توصيات األهداف التأسيسية  

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

لية اعتبار ممثل المنطقة نواة الفرع الجديد ولين يلزم آ•

التنسيق مع شركة او جهة حيومية لمنح المقر كدعم•

وضع مقايسة تقديرية مالية لعمل الوحدة وتخصيص•
مالي لذلك بعمل اقتراح لفاعليات تيرادية تدعم ذلك

رتحديد األقسام الضرورية وتوضيح مهامها علن الفو•

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت•

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة •

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

يتم تأسيس فرع كل عام بمنطقة ما من ايراد فاعليتها

حساب تياليف تطوير القاعات والمياتب وجدولتها •

وضع مقايسة تقديرية مالية لعمل الوحدة وتخصيص•
مالي لذلك بعمل اقتراح لفاعليات تيرادية تدعم ذلك

رسم المهام للجان واالقسام ووصف كامل لذلك •

حيمتخصيص لجنة لتعبئة المحتوي ومتخصص للوحة الت•

آلية تنسيق واضحة بين السيرتيرة ومجلس اإلدارة •

تطوير القاعات –تجهيز المقر –فروع جديدة 

لجان جديدة–برنامج الدعم –تأسيس وحدات جديدة 

وصف المهام للجان العلمية–دعم المحتوي العلمي 

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

ذلكبناء قاعدة بيانات للمستهدفين بتيليف سيرتيرة ب•

اجتماعات فورية لمجلس اإلدارة لتصميم خطة الدبلومات•
الجديدة المقترحة وتقييمها ماليا واعتمادها

المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسويق•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

اطقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن المن•

تصميم خطة العام التعليمية كاملة للدورات والبرامج •
والفعاليات عن بعد وتسيين المتحدثين فيها 

دعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبية•

2توصيات األهداف التوسعية  

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

ذلكبناء قاعدة بيانات المستهدفين بتيليف سيرتيرة ب•

اجتماعات فورية لمجلس اإلدارة لتصميم خطة الدبلومات•
الجديدة المقترحة وتقييمها ماليا واعتمادها

المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسويق•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

اطقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن المن•

تصميم خطة العام التعليمية كاملة للدورات والبرامج •
والفعاليات عن بعد وتسيين المتحدثين فيها 

دعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبية•

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

عمل خطة تسويق دولية بعمل مزايا خاصة تتعلق بشروط•
العضوية للمستهدفين من الخارج 

ة اجتماعات دورية لعمل خطط تلك البرامج ميتوبة ومعتمد•
.وفق أسس علمية 

المفروض يتسع النطاق ألكثر من المملية بالتسويق•
التقني المدروس من خ ل النشرات العالمية والموقع

طقتصميم مهاكم اللجان بالتفصيل وتوزيعها علن المنا•

يجاري العمل علن اعتماد وتصميم المنصة بشيل احتراف•

دعوات لخمسة لقاءات شهرية مع كبرى الشركات الطبية•

خطة الدبلومات الجديدة-قاعدة بيانات المستهدفين

خطة الفاعليات السنوية -اجتماعات دورية لخطة الدبلومات

خطة الشراكة–المنصة االليترونية –وصف مهام اللجان 

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

خطة دعم ، خطة تسويق ، نظام مالي بمزايا للداعمين•

(ولو جزء من الوقت ونسبة ) ترشيح مديرين تنفيذيين •

تفعيل خطة وصف مهام جميع اللجان بالتتابع •

واضحة   KPIsعمل وصف مهام مع ... مهم جدا •

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل •

لجنة التطوير المهنيجدولة الخطة التعليمية عن طريق•

3ة الهييلية  التنظيميتوصيات األهداف 

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

اقتراح خطط ، تقديم مبادرات ، ترشيح متميزين •

(ولو جزء من الوقت ونسبة ) ترشيح مديرين تنفيذيين •

تصميم مذكرة التفاهم علن الفور وتنسيق موعد •

واضحة   KPIsمهم جدا  عمل وصف مهام مع •

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل •

 ب اقتراح و مناقشة برنامج كامل لفاعليات متخصصة للط•

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

خطة دعم ، خطة تسويق ، نظام مالي بمزايا للداعمين•

(ولو جزء من الوقت ونسبة ) ترشيح مديرين تنفيذيين •

شرح آليات تنفيذ ذلك مع أول اجتماع لمجلس اإلدارة•

واضحة   KPIsمهم جدا  عمل وصف مهام مع •

تصميم واجهات الموقع االليتروني ودمج وتفعيل •

بناء خطة األنشطة علن عام كامل وجدولتها زمنيا •
وتسعيرها قيميا و تصميم خطة التسويق لها 

اإلدارات الضرورية والحتمية–تصميم مهام الهييل 

KPIsمؤشرات –مذكرات التعاون –اإلدارة التنفيذية 

جدولة األنشطة لعام كامل–دعم الموقع اإلليتروني 

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



4توصيات األهداف الطبية التطويرية 

دراسة برامج الهيئة –دراسة احتياجات-أعوام 3خطط 
تنظيم الفاعليات  –واجهات المنصة –خطة الفاعليات كاملة 

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

اجتماع دوري عاجل لدراسة خطة لث ثة اعوام•

ملف دراسة احتياجات من خ ل استبيان شبيي•

دراسة البرامج الناشئة للهيئة ومبادرات للمشاركة فيها بالتنسيق مع اكاديمية التدريب البرامجي •

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا •

خطة  كاملة  لفاعليات التدريب مجدول زمنيا •

تحديد عدد المؤتمرات المستهدفة من البداية•

تصميم واجهات المنصة بعناية الحتواء كل ذلك•

شهور كاملة من كل عام 3برنامج فاعليات الخريجين وطلبة االمتياز لمدة •

لجنة األبحاث والنشر العلمي وتفعيل دورها •

وضع مزايا واضحة للشركات المستهدفة  •

تجهيز ملف كامل للعرض علن الهيئة للتنسيق•

تجهيز برنامج دعوات للشركات والرعاة•

واجهة منتدي األطباء والخريجين •

اجتماعات لتصميم الواجهات للمنصة بدقة •

تخطيط اعتماد جديد كل عام •

فرصة يجب العمل عليها في مجال التخصص•

(اجتماعات 3) ملف خطة الفاعليات واألنشطة 

ملف دراسة احتياجات واستبيان الفاعليات المطلوبة

دراسة ملفات آفاق التعاون مع الهيئة 

ملف الدورات التدريبية الطبية والندوات والمحاضرات

(مزايا الرعايات –المستهدف ) ملف المؤتمرات 

ملف خطة الخريجين واالمتياز والدبلومات الجديدة 

(اجتماعات دورية 3) ملف مزايا الرعاة 

برنامج زيارات ودعوات الرعاة 

ملف واجهات المنصة الطبية االليترونية 

(دراسة ملف التأهيل المؤسسي من الهيئة ) 

الملفات المطلوب العمل عليها إلنجاز 
الطبية االستراتيجيةاألهداف

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



5توصيات األهداف المالية

منتدي الجراحين –دعم نادي الطلبة –دعم مجلة الجمعية –وحدة ترويجية –انشاء وحدة مالية –بناء مزايا الرعاة 

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

اهم من ذلك عمل ملف المزايا للرعاة والشركاء•

(رعاية نشاط رعاية مناطق وايرها) تنويع اطار المشاركات •

اجتماع مجلس تدارة لمناقشة موضوع قسم المالية •

(مجلة دورية ، اطار عضويات ، اشتراكات نادي الطلبة ، اشتراكات المنتدي للجراحين) اقتراح أفيار استثمارية •

رسوم مخفضة –مزايا للشركات _ مزايا جديدة للعضوية •

رسوم المعارض وايرها–عدد مشتركين مجانيين للداعمين –اشتراكات خاصة للشركات –مزايا خاصة لألعضاء •

اجتماع لمناقشة بنود وضوابط ال ئحة المالية •

اعتماد القوائم المالية من جهة معتمدة او ميتب مالي•

اقتراحات مجلس اإلدارة في هذا األطار •

ملف المزايا للرعاة والشركاء واألعضاء •

(اجتماعين دوريين ) ملف مزايا الرعاة  

ملف  المقترحات لتنويع مصادر الدعم والرعاية 

وقسم للرعاة والدعم&  ملف انشاء قسم للمالية 

(نادي الطلبة –مجلة الجمعية ) ملف األفيار االستثمارية 

(المزايا وشيل العضويات ) ملف منتدي الجراحين 

ملف الرعاة–ملف الرسوم –تقييم ملف العضويات 

المزايا الخاصة وجدولة وتوصيف العضويات 

ملف القوائم المالية للجمعية واعتمادها 

(قاعدة بيانات الرعاة ) ملف تنويع مصادر الدعم 

ملف جدول الدعوات والزيارات للرعاة

ملفات المطلوب العمل عليها إلنجاز األهداف المالية

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



6توصيات التطوعية الخدمية 

اتمشروع الشراكات مع المؤسس–تحديد نسب الشراكات –قاعدة بيانات المساهمين –مذكرات تفاهم للتعاون 

االستراتيجية المقترحة  التوصيات العامة 

(كم شراكة ، كم مذكرة تفاهم ) تحديد النطاق باألرقام •

تحديد عدد الشركات المستهدفة بيل عام وقيمة الشراكة•

تحديد نظام المعارض وقيمة كل بوث وحجمه وقيمته•

%  30تحديد نسب الشراكات مع الجمعيات بما ال يتجاوز •

ما مزايا الجمعية في ذلك واهمية تدارة التفاوض والتنسيق•

(ة اشتراكات مجاني–نسب شراكة وربحية –متحدثين –اشتراكات خاصة ) ملف كامل للمزايا لليليات االهلية •

دراسة اقتراحات األعضاء في هذا اإلطار •

دراسة أفيار االستثمار بشيل يتوافق مع الهدف العام للجمعية•

وصف مهام اللجنة والعمل علن تفعيلها •

(النمذجة ) تصميم نموذج االتفاقيات وأنواع الشراكات •

نموذج مذكرات التفاهم 

نموذج مزايا الشراكات وتنوعها 

قاعدة بيانات المساهمين والرعاة

ملف نظام تدارة المعارض المصاحبة للمؤتمرات

اجتماعات دورية لمناقشة نسب الشراكات

ملف مزايا اليليات االهلية والمؤسسات 

ملف االقتراحات لألعضاء 

نموذج التقييم المالي للفاعليات 

(لجنة تدارة الشراكات والرعاة ) ملف 

تصميم النماذج المالية المطلوبة كاملة

ملفات المطلوب العمل عليها إلنجاز األهداف الخدمية

Results of strategic objectives analysis نتائج تحليل األهداف االستراتيجية

Strategic plan recommendationsتوصيات االستراتيجيات العامة



prioritization
Strategic goals according to 

importance

ترتيب األولوية لألهداف االستراتيجية

جدولة األهداف االستراتيجية حسب األهمية 

Ayman abulhamid Awad



ترتيب األهداف االستراتيجية 7بناء األهداف االستراتيجية للجمعية 

العمريعبد الله/ الدكتور 

ترتيب أولوية األهداف حسب رابة مجلس اإلدارة  ترتيب األهداف االستراتيجية 

تنظيم لجان الجمعية وتعادة بناء الهياكل وتوصيف مهامها  االهداف الملحة والحتمية •

ملف األقسام الجديدة –ملف الفاعليات الجديدة –ملف الشراكات –ملف الدعم –تدارة الملف المالي  االهداف الضرورية •

الحصول علن تصنيف الهيئة –فتح فروع الجمعية بالمناطق  االهداف المستقبلية •

الشراكات الدولية –االعتماد المؤسسي  تأجيلها اهداف يمين •

الحسن عجبي/ الدكتور 

ترتيب أولوية األهداف حسب رابة مجلس اإلدارة  ترتيب األهداف االستراتيجية 

الدعم المالي ، الدعم اللوجستي من قبل الشركات ، والقطاع الحيومي االهداف الملحة والحتمية •

الدعم المالي ، الدعم اللوجستي من قبل الشركات ، والقطاع الحيومي االهداف الضرورية •

دولينطاق التوسع علن  االهداف المستقبلية •

ال يوجد تأجيلها اهداف يمين •

عاصم الصويان/ الدكتور 

ترتيب أولوية األهداف حسب رابة مجلس اإلدارة  ترتيب األهداف االستراتيجية 

زيادة واستدامة الموارد المالية االهداف الملحة والحتمية •

برامج علمية وكذلك برامج خدمة مجتمعية االهداف الضرورية •

توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات اقليمية ودولية االهداف المستقبلية •

ال يوجد تأجيلها اهداف يمين •



ترتيب األهداف االستراتيجية حسب األهمية  

1- اري التنظيم اإلد–الهياكل اإلدارية بناء
 .للجانللجمعية ووصف المهام 

بالتحرك في جميع المسارات معا ولين وفق األهمية النسبية التالية ينصح

1- ملف الرعاة –تدارة الملف المالي–
ملفات المزايا–ملفات الشراكات 

1- خطة األنشطة –بناء خطة الفاعليات–
خطة الدبلومات –خطة العضويات 

1- فروع جديدة –التوسع في المناطق–
.تجهيزات تأسيسية –اقسام جديدة 

خطط التطوير المستقبلية واالعتمادات
العالمية الدولية 

 انشاء فروع في دول ثانية للجمعية

ترتيب األهداف االستراتيجية



Building performance indicators

KPIsمؤشرات األداء بناء 



The association aimed to study its current reality ... and then analyze it ... to develop targeted management indicators and schedule it.

Current management indicators
swotالحالية من واقع تحليل مؤشرات األداء ونتائج تحليل الواقع ,

منيوجدولتها زاالداء المستهدفة المستقبلية  لوضع مؤشرات ... ثم تحليله . ثم تقييمه ..استهدفت الجمعية دراسة واقعها الحالي 

KPIs



نتائج تحليل الواقع من وجه نظر الخارجيين SWOT 6–نتائج تحليل واقع الجمعية 
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تحليل نقاط الضعف من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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قلة عدد الفاعليات التى تقدمها

ضعف جودة المخرجات الطبية النشطة التعليم الطبي

ضعف الموقع اإللكتروني لها

ضعف التسويق النشطة الجمعية

ضعف الخبرات العلمية العضاء مجلس ادارة الجمعية

عدم وضوح رؤيتها وضعف فاعلية االنشطة

ضعف الدعم المالي المقدم لها

عدم انتشارها عبر المناطق المختلفة للمملكة

عدم التنوع فى انشطة التعليم وخدمة المجتمع

(الخ ..... طلبة خريجين ممارسين جراحين ) عدم االهتمام بجميع الفئات المستهدفة 

ضعف االعتمادات النشطة للجمعية من جهات االعتماد المحلية والدولية

عدم وجود منشورات علمية للجمعية

صعوبة التواصل مع ادارة الجمعية

عدم وجود منتدي طبي لالطباء

ضعف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

تركيز االنشطة على الرياض

قلة عدد األعضاء والمشاركين فى الفعاليات

عدم استقطاب الجمعية للمتميزين

ضعف الحمالت التوعوية الطبية التى تقدمها الجمعية

عدم كفاءة المتحدثين والمدربين والمحاضرين بانشطة الجمعية

تحليل نقاط الضعف من وجه نظر العينة المختارة 



SWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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تميز الفعاليات المقدمة من الجمعية

جودة المخرجات الطبية النشطة التعليم الطبي

تمييز الموقع االلكتروني ومحتواه العلمي

قوة التسويق النشطة الجمعية وانتشاره عبر المناطق

قوة الخبرات العلمية العضاء مجلس ادارة الجمعية

وضوح رؤيتها وقوة فاعلية االنشطة لتحقيق تلك الرؤية

ثراء الخدمة المقدمة من خالل أنشطة الجمعية

انتشار وتواجد أنشطة الجمعية عبر المناطق المختلفة للمملكة

التنوع فى انشطة التعليم الطبي والبرامج التطويرية وخدمة المجتمع

(الخ ..... طلبة خريجين ممارسين جراحين ) االهتمام بجميع الفئات المستهدفة 

قوة االعتمادات النشطة للجمعية من جهات االعتماد المحلية والدولية

وجود منشورات علمية وابحاث علمية نوعية للجمعية

امكانية التواصل مع ادارة الجمعية

وجود منتدي طبي لالطباء

قوة أنشطة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

كثرة عدد األعضاء والمشاركين المسجل والمتزايد بشكل دائم

كثرة عدد حمالت التوعية الطبية التي تقدمها الجمعية

تقديم االستشارات الطبية المتميزة عبر نوافذ متنوعة

استقطاب أفضل المتحدثين والمدربين والمحاضرين النشطة الجمعية

تقيم نقاط القوة من وجه نظر العينة المختارة 

تحليل نقاط القوة من وجه نظر خارجية



تحليل التهديدات من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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زيادة رسوم االعتماد بمنصة ممارس

أزمة كورونا العالمية وعدم الفاعليات المباشرة

ضعف الدعم المالي من الهيئة والوزارة

طول فترة التنسيق للفاعليات

عدم وجود منصة الكترونية خاصة بالجمعية

عدم تفرغ اعضاء مجلس االدارة وطول فترة للتنسيق الجتماعاتهم

التحول السريع فى توجهات الهئية السعودية للتخصصات الصحية

االستعانة الغير دائمة بشركات التشغيل بعقود دورية

عدم تشكيل فريق تنفيذي بالجمعية لتوفير النفقات

عدم وجود منفذيين ماليين بالجمعية بشكل دائم

توجه الرعاة للفاعليات االكبر واالكثر انتشارا يهدد فاعليات الجمعية

استمرار كثرة عدد الجمعيات بالمجاالت القريبة والمتماسة مع الجمعية

تقديم المراكز التدريبية االهلية المعتمدة لزخم كبير من االنشطة فى مجال التخصص

عدم القدرة على الحصول على اعتمادات خارجية

قلة عدد المدربين والمحاضرين والمتحدثين فى نفس مجال التخصص

قلة الحقائب التعليمية المدققة من الجمعية يمثل تهديدا القامة النشاط

نظر العينة المختارة  وجه تقييم التهديدات التى تواجه الجمعية من 



تحليل الفرص من وجه نظر خارجيةSWOT 6–تحليل واقع الجمعية 
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15%

15%
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10%

13%
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قدرتها على اقامة المؤتمرات العالمية الكبري

ندرة تخصصها وفرص حصولها على االعتماد المحلى والدولي

المناخ التقني المتاح لتقديم دورات وانشطة وفاعليات عن بعد

الشراكات الكثيرة المفتوحة امام الجمعية للعمل المشترك

اتساع نطاقات عمل الجمعية

اعتمادات الجمعية على منصة مستمر والريادة فى ذلك

التحول السريع فى توجهات الهئية السعودية للتخصصات الصحية

نظر العينة المختارة وجه تقييم الفرص المتاحة من 



3دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية نتائج 

01 03 050402

الحاجة الملحة 
ألنشطة الجمعية

أفادت الدراسة وجود حاجة 
ملحة ألنشطة الجمعية 

%90 .:بنسبة 

03 04

اتساع نطاق 
االحتياج

أفادت الدراسة وجود تطور 
وزيادة في االحتياج ألنشطة

التعليم الطبي التي 
:يتقدمها الجمعية بنسبة 

كل عام20%

امتداد النطاق 
االحتياجي 

أفادت الدراسة وجود 
امتداد ل حتياج داخل 

مناطق المملية المتنوعة

%60:بشيل كبير بنسبة 

تنوع االحتياج 
وتنوع الطلب

أفادت الدراسة تنوع فعلن
ل حتياج وتنوع  مصاحب 
للطلب ألنشطة الجمعية 
.:بنفس النسبة تقريبا  

50%

صدق االحتياج 
التعليمي 

أفادت الدراسة وجود صدق 
ر حقيقي ل حتياج المطلوب يعب

%85 .:عنه طلب فعلن بنسبة 

توجه الطلب 
للجمعية 

أفادت الدراسة وجود توجه 
حقيقي ألنشطة الجمعية 
دون ايرها من الجمعيات  

 .:بنسبة مقبولة تصل 

40%

واقعية االحتياج 
التعليمي  

أفادت الدراسة التأكد من 
ان االحتياج واقعي وكمي 
ويمين تحقيقه من خ ل 

%90: الجمعية بنسبة 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 
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V اتساع نطاق الطلب على فعاليات الجمعيات السعودية في مجال التخصص

Vتزايد الطلب على فعاليات الجمعية الطبية في مجال التخصص

Vتزايد الطلب على أنشطة الجمعية  بالمدن الكبرى

Vعدم كفاية الجمعية  للوفاء باحتياجات السوق

Vثبات نسبة الطلب على سوق التدريب الصحي

V صدق جدية الطلب على التدريب الصحي وانشطة الجمعية

Vنسبة الطلب الحكومي والمؤسسي من اجمالي الطلب

V  الطلب على التعليم الصحي يمكن قياسه بدقة

Vقدرة الجمعية على المنافسة ومقومات ذلك

Vقدرة الجمعية على الوفاء بجزء مناسب من الطلب المتاح

قياس الطلب على أنشطة الجمعية



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

60%

15%

5%

30%

10%

75%

10%

65%

40%

10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Vاتساع نطاق العرض للجمعيات الصحية المتاحة

Vتزايد نطاق العرض للجمعيات الصحية

V  قلة عدد الجمعيات الصحية المتخصصة  مقارنة بحجم الطلب

Vعدم كفاية الجمعيات الصحية للوفاء باحتياجات السوق

Vثبات نسبة العرض بسوق التدريب الصحي

Vصدق جدية العرض على التدريب الصحي

Vنسبة العرض الحكومي والمؤسسي من اجمالي العرض

V  العرض على التدريب الصحي يمكن قياسه بدقة

Vاتساع نطاق العرض للجمعيات الصحية المتاحة

Vتزايد نطاق العرض للمراكز التدريبية الصحية

قياس ما يقدمه اآلخرين من انشطة 



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 

ية احتياجات السوق من الدورات ال حية والتأهيلية ال حقيم : أوالً •
:وبرامج التدريب ال حي وبرامج التو ية ال حية

المقارنةالعدد التقريبيالمعيار

(نأطباء متخصصي)في المتوسط ملحوظمتسع بشكل ومدي اتساعه  حتيا  نطاق اال

 مؤسسة حكومية بالرياض فقط110عدد الجهات المستهدفة من العمل الطبي

 مبرامج كبري ممتدة ألكثر من عا6برامج التأهيل الصحي لكوادر وظيفية صحية

 برامج تدريب متخصصة للقادة10برامج التدريب الصحي لقادة االطقم الصحية

في تزايد مستمر ومستدام6برامج التوعية الصحية المستدامة

 دورة تدريب صحي متنوعة100الدورات التدريبية الصحية المتخصصة

10; 17%

20; 33%
30; 50%

معدالت تزايد الطلب وفق االماكن

باقي المدن بالمملكة المدن الكبرى والعاصمة في مناطق تواجد المؤسسات الصحية

بالعاصمة الرياج فان حدوى اقامت  تكون مستحسنة ومطمئنةتتواحد الجمعية ورن 

عدد بيان 

.او قريب منهعدد الجمعيات المعتمدة  في نفس المجال الصحي •
جمعيات فقط 4

في مجاالت صحية تعليمية 

جمعية صحية 3عدد الجمعيات المعتمدة في  الرياض •

فقط مراكز 6عدد المراكز المعتمدة في مجال التدريب هذا  •



3نتائج  دراسة االحتياجات ألنشطة الجمعية 



By setting its strategic plan, the association aims to achieve real and realistic rates of development, improvement and 

development so that the association becomes a major reference in the field of periodontal surgery

Target rates of the strategic plan
المعدالت المستهدفة من الخطة االستراتيجية

ح الجمعية تستهدف الجمعية من وضع خطتها االستراتيجية تحقيق معدالت تطوير حقيقية وواقعية وتحسينها وتنميتها لتصب
مرجعا اساسيا فن مجال جراحة اللثة 

KPIs



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
1

المؤتمرات الطبية العلمية

1

2

فعاليات التطوير المهني المستهدفة 

20242023202220212020

انشطة5الن 3من  انشطة5الن 3من  انشطة5الن 3من  انشطة5الن 3من  انشطة5الن 3من 

20242023202220212020

فاعلية 30الن 20من  فاعلية 50الن 30من  فاعلية 60الن 50من  فاعلية80الن 60من  فاعلية 100الن 80من 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
1

المواد التثقيفية 3

4 الحم ت التوعوية 

20242023202220212020

تثقيفيةمادة50 مادة تثقيفية70 مادة تثقيفية 80 مادة تثقيفية80 مادة تثقيفية 100

20242023202220212020

حملة 2الن 1من  حملة 3الن 2من  حملة 4الن 3من  حملة 5الن 4من  حملة 6الن 5من 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
أعضاء عاملين 1 5

6 حديثي التخرجنادي الطلبة و

20242023202220212020

عضو 150 عضو 250 عضو 350 عضو 400 عضو 500

20242023202220212020

طالب 50الن 20من  طالب 200الن 100من  طالب 300الن 200من  طالب 500الن 300من  طالب 1000الن 500من 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
المتدربين المستهدفين1 7

20242023202220212020

متدرب30000-20000من  متدرب35000-30000من  40000-35000من  متدرب50000-40000من  متدرب60000-50000من 

20242023202220212020

دورات4-3من  دورة 12الن 10من  دورة  20الن 12من  دورة  28الن 20من  دورة  40الن 28من 

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة 8 ورش العمل-الدورات التدريبية



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
العضويات للجمعية 1 9

10 رسوم االشتراك

20242023202220212020

1000 1500 2000 2500 3000

20242023202220212020

300.000 500.000 700.000 1.000.000 1.500.000



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
الدعم المستهدف من الرعاة1 11

12 الشراكات المستهدفة 

20242023202220212020

300.000 500.000 800.000 1.200.000 1.500.000

20242023202220212020

4 8 15 20 30



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
عدد الفروع المستهدفة 1 15

16 عدد المناطق المستهدفة

20242023202220212020

جديدة2من فرع الن  جديدة 2الن 1من  جديدة  2الن 1من  فرع جديد   فرع جديد

20242023202220212020

منطقتين منطقتين ث ثة مناطق  أربعة مناطق منطقة جديدة 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
عدد شركات التعاون الطبي 1 17

18 عدد المؤسسات الحيومية المستهدفة 

20242023202220212020

شركات10الن 5من  شركة20الن 10من  شركة 50الن 20من  شركة  100الن 50م شركة 200الن 100من 

20242023202220212020

جهة 15الن 10من  جهة 20الن 15من  جهة 30الن 20من  جهة 50الن  30من  جهة 100الن 50من 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
الخارجية الطبيةعدد االعتمادات1 19

20 المنشورة والمحيمة عدد األوراق واألبحاث

20242023202220212020

اعتماد خارجي اعتماد خارجي  اعتماد خارجي اعتماد خارجي  اعتماد خارجي 

20242023202220212020

أوراق 5الن 2من  أوراق 8الن 5من  أوراق 8الن 5من  أوراق 8الن 5من  أوراق 10الن 8من 



معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة

معدالت التخطيط االستراتيجي المستهدفة
عدد الساعات  الطبية المعتمدة1 21

22 مجلة الجمعية عدد تصدارات

20242023202220212020

ساعة40الن 30من  ساعة200الن 60من  ساعة400الن 200من  ساعة 500الن 400من  ساعة 700الن 500من 

20242023202220212020

4 4 4 4 4



Executive plans- Policies - Executive procedures

االجراءات-السياسات –التنفيذية الخطط



Executive Plan
Executive Plan

Practical implementation steps and association procedures to 

achieve strategic goals through simplified plans aimed at achieving 

the general goal.

Association plan for medical activities.  

خطة الجمعية للفاعليات 

The association's expansion plan

الجمعية للتوسع  بالنطاق خطة 

The marketing plan of the association.  

الخطة التسويقية للجمعية 

plan for continuing medical education.  

خطة التعليم الطبي المستمر

Association plan for cooperation and 

partnerships

للشراكات الجمعية خطة 

Financial System Development Plan.  

خطة تطوير النظام المالي 

Ayman abulhamid Awad



اإلليترونــيبنــاء محتــوي الموقــع 
ي تصميم الواجهات وإعادة تنسيي  المتويوا الم مي
موي  من خالل لجني  موصصصي  لومة ي  المتويوا وم اج

 .طةيا وإدارة ذلك بشكل مجدول   

The marketing plan of the association.  

التسويقية للجمعية الخطة 

 والداعمينالرعاة دعوات
. 

تصميم خطة الترويج لألنشطة
ت الةيد  ييي تصيميم م يت يتويوا ع ية باعيدة بيا ييا

كام ييي  لكيييل الجهيييات ذات الصييي   بة شييي   الجمميييي  
مل وعمل ب  امج مزايا لهم ودعوات لووضيح مزايا الم

ممنا 

ــــر شــــبيات التواصــــل ــــرويج عب الت
تصييييميم خ يييي  عمييييل السويشيييييال ميييييديا كام يييي  
وتصصيص مسيوول  ددارة متويوا اسيابات وروابي 

الجممي  ع ة جميع شةكات الوواصل االجوماعي

ئةالترويج عبر ساعات االعتماد للهي
النوعي  يي المتووا والمهني  يي األدا  والساعات

الممومدة اركان أساسي  ل وسوي  ل جممي  

ني المطبوع واالليترودليل الفاعليات 
تصييميم الواجهييات وإعييادة تنسييي  المتوييوا الم مييي
  ميين خييالل لجنيي  موصصصيي  لومة يي  المتوييوا وم اجمويي

 .طةيا وإدارة ذلك بشكل مجدول   

 قاعدة بيانات الشركات
. 

زيارات ميدانية للجهات
. 

المحتوي المرئي والمسموع
. 
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Association plan for medical activities.  

خطة الجمعية للفاعليات 

خطة الندوات والمحاضرات بناء 
من خالل اجوماعات مج س اددارة  سيوم اعومياد طي  

متاضييي ات  وتصيييميم خ ييي  4 يييدوات و 6
خييالل عييا  ( مةاشيي ة او عيين بمييد ) النييدوات كام يي  

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020

خطة الدورات التدريبية الطبية بناء 
ميين خييالل اجوماعييات مج ييس اددارة  سيييوم اعوميياد طيي   ميين 

( مةاش ة او عن بميد ) دورات  كل شه 4دورتين الة 
  ان 2021/   2020وتصميم خ   الويدري  كام ي  خيالل عيا  

 .شا  ال   تمالي 

برامج الدبلومات الطبيةبناء خطة 

مييين خيييالل اجوماعيييات مج يييس اددارة  سييييوم اعومييياد طييي   

شيهور  بسياعات 6دب ومين خيالل الميا  بوابيع 
  2021/   2020خالل عا  ( مةاش ة او عن بمد ) ممومدة  

 .ان شا  ال   تمالي 

خطة برامج التعليم الطبي المستمر
مييين خيييالل اجوماعيييات مج يييس اددارة  وبالونسيييي  ميييع  ي ييي  

 ييييم ب  يييامجين ل ومالوصصصيييات الصيييتي  سييييوم اعومييياد 
د ال ةييي المسييوم  يييي مجييال الوصصييص باعومييا

خييالل عييا  ( مةاشيي ة او عيين بمييد ) ب امجييي ميين الهي يي  
 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020

خطة برامج التأهيل الطبي بناء 
ميييين خييييالل اجوماعييييات مج ييييس اددارة  والونسييييي  مييييع  ي يييي  

ابيي ب ب  ييامج تة يييلالوصصصييات الصييتي  سيييوم اعوميياد 
ادرة تصدره الهي   يي مجال الوصصص او ابو ا  مة

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020خالل عا  لذلك 

ة االعتمادات المحلية والدوليبناء خطة 

جهييات 3ميين خييالل اجوماعييات مج ييس اددارة  سيييوم اعوميياد  
العوميييياد الجممييييي  اعوميييياد مت ييييي  وجهوييييين دوليوييييين 

  2020بدول الص يج الم بي خيالل عيا  كوس ا  لهم وأ ش وها 
 .  ان شا  ال   تمالي 2021/ 



plan for continuing medical education.  

خطة التعليم الطبي المستمر

خطة تطوير الممارسين الصحيين
مييين خيييالل اجوماعيييات مج يييس اددارة  سييييوم اعومييياد طييي   

خ يييي  عمييييل لة  ييييامج كامييييل لو ييييوي  ك ييييا ة 
 ة او مةاش) الممارسين يقد  بالوماون مع الهي   

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020خالل عا  ( عن بمد 

خطــــــة تحســــــين الخــــــدمات المقدمــــــة 
للمرضي

ميين خييالل اجوماعييات مج ييس اددارة  سيييوم اعوميياد طيي   ميين 

هد تقديم مةادرات من الجممي  لمدين  الم ك ي
ميي  ال ةييي  تسييوهدع وضييع ممييايي  تتسييين الصد

ان شيا  باعوةار ا وس ا  ل وم يم وأصتاب الوصصصال ةي  
 .ال   تمالي 

بـــــرامج تقيـــــيم الممارســـــين بنـــــاء خطـــــة 
الطبيين 

مةيادرة واضيت من خالل اجوماعيات مج يس اددارة  سييوم اعومياد 
لممييييايي  الجممييييي  يييييي تقييييييم ك ييييا ة أطةييييا  ال  يييي  

ناص  موش ات األدا  لم) وتقديمها ل هي   كوس ا  تصصص 
 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020خالل عا  ( الممل ال ةي 

خطة برامج تأهيل الخريجين واالمتياز
مييين خيييالل اجوماعيييات مج يييس اددارة  وبالونسيييي  ميييع  ي ييي  

ب  يييامجين تة ييييلالوصصصيييات الصيييتي  سييييوم اعومييياد 
مسيييياعدا طيييي  االسيييينان المييييا  ومييييا يوم يييي  

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020الل عا  خبالوصصص 

خطة برامج منتدي التعليم االليتروني
ميييين خييييالل اجوماعييييات مج ييييس اددارة  والونسييييي  مييييع  ي يييي  

يييي  المنصييي  الوم يمالوصصصيييات الصيييتي  سييييوم اعومييياد 
خيالل عيا الدائم  ، منويدا الجي ااين ،  يادا ال  ةي  

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020

ة خطة التنسيق مـع الهيئـة كمقيمـي جـود
فـــــي مجـــــال KPIsاألطبـــــاء و متخصصـــــي 

التخصص 
سييييوم مييين خيييالل اجوماعيييات مج يييس اددارة  وبالونسيييي  ميييع الهي ييي  

لةنييييا  يكيييي ة وسيييياطاتنا مييييع الهي يييي الو تييييي  والونسييييي   
خالل عيا   KPIsكمقيمي جودة واسوشارا ممايي  األدا  

 .  ان شا  ال   تمالي 2021/   2020

CME ل ت يا    ال ةيي المسيوموااجي  دائمي  ل وم ييم مهين ال عايي  الصيتي  الم خصي  أو المموميدة ليديها مو  ةيات والن ممظم . ال ةي المسوم يشي  المص  ح إلة ممني الوم يم
نسيي  ميع بالواليدورات والنيدوات والويدري  عةي  اد و  ي  موم  ي  ييي  ال ةيي المسيوم  كان اومييا وجيود دور يميال ل جمميي    ييي تقيديم بي امج الوم ييم . والشهاداتع ة الو خيص ال مال 

.المهني  م ل مج س االعوماد ل وم يم ال ةي المسوم الهي ات 



قاعدة بيانات الشركاء

داعمي –موسسات أ  ي  –جاممات 
ش كات –داعمي أ ش   -اسو مار

Association plan for cooperation and partnerships.  

خطة الجمعية للشراكات 

تالشراكاتصميم مزايا 

  بما يو   مع ممايي  الهي   المام

 .ل وصصصات الصتي  يي ذلك 

دعوات الجتماعات خاصة

لووضيح ما تم ك  الجممي  من خدمات

 .ويوح آياق تماون  ادع وم م  وطةي

دراسة احتياجات الشركاء

ما يمكن ل جممي  ت ةيو  وما يمكن 
 ةي ل ش كا  الويا  ب  لوتقي  المهني  ال

ةترتيب أولويات الشراك

وي  أل ميوها ل جممي  وما يتق  
.ممايي  خ   الممل ال ةي لها 

ةمذكرات تفاهم ليل فاعلي

بما يو   مع ممايي  الهي   المام  

 .ل وصصصات الصتي  يي ذلك 



The association's expansion plan.  

خطة الجمعية للتوسع  بالنطاق 

تعادة هييلة لجان المناطق 
يع من خالل بنا  الهياكيل ادداريي  و توصييت وتوسي

.  اق عمل األعضا  كمم  ي مناط  

تخطيط تطوير مقر الجمعية 
دراسيييي  مييييع مج ييييس اددارة ل جممييييي  لوكيييياليت 
وااوياجييات ت يييوي  مقييي  الجممييي  وجدولوييي  ع ييية 

.المائد من األ ش   بهدع الو وي  الما  

خطة انشاء فرع كل عام 
دراسيي  مييع مج ييس اددارة ل جممييي  لوكيياليت وااوياجييات
ا شيييا  مقييي  جدييييد لجمميييي  وجدولوييي  ع ييية المائيييد مييين 

.األ ش   لن س المن ق   بهدع الو وي  الما  

توسيع نطاق العمل االليتروني
م من خالل بنيا  منظومي  الوم ييم عين بميد والوم يي
ي ي  االلكو و ي وتوسيمها من خيالل الوقنييات التد

.ل وواصل والوم يم عن بمد 

ية توسيع وتنويع أنشطة الجمع
   دراس  مع مج س اددارة ل جممي  لونوييع أ شي

وياع يييات الجممييي  االميي  الييذا بييدوره سيوسييع 
.  اق الممل 

خطة انشاء وحدات جديدة 
ابسيييا  3دراسييي  ميييع مج يييس اددارة ل جمميييي  العومييياد 

، الوايدة الماليي  ، ولجني  اليدب ومات) جديدة ل جمميي  
(.ولجن  المتووا الم مي ، ولجن  الو وي  الوقني



Financial System Development Plan

خطة تطوير النظام المالي 

01

02

03

04

05

06

07

08

financial system

.الل امها المالي من خ ظتمومد الجممي  يي بنا   ظامها المالي ع ة م هو  ال باب  المالي  الدائم  والدعم الصدمي وسياسات الهي   يي ذلك ومن ثم تسوهدع ت وي 

طهابناء ال ئحة المالية للجمعية وضواب
ميين خييالل بنييا  سياسييات الممييل المييالي ووضييمها يييي م ييت 

.الئت  تتكم سي  الممل المالي ل جممي 

تصميم ضوابط دعم الرعاة والشراكات
عييد  تضييارب) ميين خييالل بنييا  سياسييات ال عاييي  الوييي تمومييد 

المصيييييالح ، الشييييي ايي  ، االسيييييوقاللي  ، المهنيييييي  ، تتميييييل 
(يالمسوولي  ، آليات ال عاي  ، إج ا ات الدعم ، الوق ي  المال

اقتصميم تجرائية تلقي الدعم واالنف
ع ية من خالل بنا  بواعد المزايا والتسابات الةنكي  وال بابي 
.يالص ع وال باب  بمد الص ع وبنا  منظوم  الوق ي  المال

التعامل البنيي المدقق والمراجع
ةيل من خالل ش ايي  الووريد وخضوع  ل  بابي  الموااي  مين ب

(اساب بنكي. ) جميع الجهات الممومدة وصااة  الصالاي  

توصيف نفقات الجمعية وايراداتها
ميين خييالل بنييا  جييداول مشييو يات الجممييي  والووثييي  المييالي
وتسيييديد المهيييد والسييي ت الماليييي  وإدارة م  يييات الووثيييي  

.وتدبيقها من بةل مكو  اسوشارا مالي ممومد 

ابةتأسيس وحدة مالية للمتابعة والرق
ميين خييالل تميييين مسييوول مييالي يسيياعد أمييين المييال وي تيي  

اع ادجيي ا ات المالييي  ويييوي  م  ييات الووثييي  ل صيي ع وااليييد
.والومامالت الةنكي  

تدارة مشتريات الجمعية وتدقيقها
ميين خييالل بنييا  جييداول الاوياجييات الجممييي  الم  ييوب شيي ائها 

.بص   دوري  

التقارير المالية الشهرية والسنوية 
ميي  بمييد تميييين مسييوول مييالي ل جممييي  ي ييز  تقييديم تقيياري  مالييي  دائ
ودوري  ثم م اجموها وتدبيقها واعوماد ا من مكو  خارجي ممومد 



Executive plans- Policies - Executive procedures

االجراءات-السياسات –الخطط التنفيذية 



لمهني دراسة متكاملة للضوابط والسياسات المهنية الطبية التي تحكم سير  ملية تطوير األداء الطبي ا•

.ألنشطة الجمعية وإجرائية وآليات العمل بها

policies for medical professional development

سياسات الجمعية للتطوير المهني الطبي

Policies



policies for medical professional development

سياسات الجمعية للتطوير المهني الطبي

Introductionالمقدمة 

الياة بادون ر اياة  احية مثتقاديم  اعوبة بمكاان أن ياتم الا اب  مان انّااتتطور المعلومات والعلوم والتقنيات الطبية بشكل متسارم حتاط

التعلايم تبر ويع،ومهنياً  لمياً المستجدات سياسات جديدة وا داد شامل لخطة  مل القائمين  لط التطوير الطبي بحيي تكون مواكبة لكل 

متلقاي رضااافضل طريقة لمواكبة المستجدات فاي الطاب وبالتاالي الح اول  لاط CPDوالتطوير المهني المستمر CMEالطبي المستمر 

.الخدمة بر اية افضل

ماريض ر اياة ال لاط واضحا تأريراً يملك كونا ال الطبيةالعاملين في المهن ن اداء يحسّ ال يكفي وحده لتCMEوألن التعليم الطبي المستمر 

فاان . لكفااءة ونظرا لكون الجمعية تسعي دائما إلضافة اليات جديدة للتطوير الطبي والمهني يستهدف خلق كوادر طبية تتمتع بالمهنياة وا..

ومان رام ( كأن يكون مد ماً بالطاب المساند والاتعلم  ناد الحاجاة ) واسع المجال CPDنظاماً من وضع سياسات اشمل للعمل  لط بناء 

ويعمالن معاً لتع ي  نو ية الر اية ال احية مان CPDج ءاً من ال CMEمثل هاه االستراتيجية يشكّل ال وفي ،تطوير االداء المهنييستطيع 

.وزيادة المعلومات المتعلّقة بالتطورات الطبية الجديدة، نظرتهم المهنيةوتوسيع ،خالل تحسين مهارات االطباء

Policies



Evaluating the reality of continuing medical education in the Kingdom

تقييم واقع المملية في مجال التخصص

تقييم. Theالحاليالوضع1 Current Scene:

.ة أمراض وجراحة اللثة ، وتو ية المجتمع بأهمياة االهتماام ب احة اللثاتخ ص مملكة فيما يخص في جميع انحاء ال CPDو CMEتتم ممارسة 

ة فقليلاة اما المشارك. متفاوتة المستوى وتبقط االهداف والغايات المطلوبة غير محددة بدقة، غير منتظمةو،نشاطات تعليمية غير مجدولةفي 

.ن الممارسة ال حيةبالقياس الط  دد االطباء الكبير االمر الاي لم ينعكس ايجاباً  لط تحسّ 

بد م من الشركات الدوائية او الشركات العاملة في ال نا ات الطبياة وقاد يحادث CMEتقوم الجمعيات والروابط العلمية التخ  ية غالباً بتقديم  

..جيدة النو ية CMEوتقّدم العديد من الكليات الطبية برامج . انحياز في االهداف التعليمية  ن كونها اكاديمية بحتة

مجدولاة ، الياة النو ياة،مساندة باالحتياجاات، مهنياة الت اميم CPDبارامج : ولهاا تسعي الجمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة  لتقديم 

.المملكة بحيي نضمن مشاركة العدد االكبر من االطباء خا ة في االماكن النائية من 

.فعال نظاماً مستمراً وحيوياً للفعاليات التعليمية CPDوطنية ويتطلب وجود برنامج  CPDسياسة او استراتيجيات كما تسعي الي ت ميم 

Policies



Aim and Scope

الهدف من رسم السياسات 

الهدف. Aimوالمجال1 and Scope:

تطوير التطوير المهني المستمر الط ارساء نظام من التحديي المستمر للمعلومات والمهارات والمواقف ما يؤدي الطالجمعية سياسةتهدف 

.والمسندة بالبيّنات،العادلة،الممارسة الطبية العلمية المسندة باالحتياجات 

:واضحة يعني CPDوحود سياسة ان 

.CPDالتأكيد  لط نظام فعال للتطوير المهني للمهنيين من خالل تحديد وتطوير معايير جودة ال •

.التو ية بالمستجدات والمشاكل ال حية الطارئة  لط المستوى الوطني ومعرفة حاجات المجتمع وتلبيتها•

.  م السلطة السياسية  لط توفير ر اية  حية  الية المستوى لهم: ابالغ المواطنين•

Policies



:الىبرنامج التطوير الطبي المهني للجمعية يتوح  

الممارسين . .العامين واطباء االسرة والعاملين في الر اية ال حية االولية1

االطباء . .االخ ائيين2

اطباء االسنان بجميع فئاتهم. 3.

ال يادلة . .بجميع فئاتهم4

ا ضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية. (ويمكن النظر في واجبات االستاذ المتفرغ او غير المتفرغ) 5

الباحثين. .واالداريين العاملين في الر اية ال حيةالمدراء و6

خريجي المعاهد الطبية المختلفة. 7.

القابالت والممرضات ومسا دات التمريض. 8.
حاظ فاي سالوك االطبااء وتقييماً للتغيّر المال، وفق المبادئ الحديثة لتعلّم البالغين ويتضمن تقييماً للفعاليات وللبرنامج ككل CPDالجمعية ال تنفيا جميع فعاليات يتم 

.طام استعمال الوسائط الثابتة لتوسيع قا دة التعلّم قدر المست،كما يتضمن انماطاً مختلفة من التعليم بما فيها التعلّم الااتي .  ندما يتوفر ذلك

االداء ، المهاارات ، وتطاوير وتع يا  المعرفاة،التطور في نو ية الر اية ال حية ور اية المرضط  ن طرياق الحفااو  لاط  CME/CPDبرامج كما تهتم الجمعية أيضا بد م 

بعد / لامعية قبوال يادلة والمسا دين الفنيين والممرضات كما تشجع  لط التعلّم مدى الحياة والرغبة في تجديد المعلومات وتتوا ل مع المناهج الجلألطباء المهني 

.التخرج بحيي تكون جميعها مسندة باالحتياجات وموّجهة بمشاكل البيئة والمجتمع

Those targeted by the association

المستهدفين من الجمعية

Policies



Standards and Quality 

بنيت عليها السياساتالتيالمعايير والجودة

المعايير. Standardsوالجودة1 and Quality:

كما أنا ج ءا أساسيا من اهداف وغايات الجمعية حيي شملت .CPDيعتبر الحفاو  لط ا لط المعايير المهنية ج ءاً اساسياً من سياسة 

( criteria/ اتالموا اف) وستوضاع تأكيدم مستمرم  لط ضبط الجودة من خاالل التقيايم الادوري الخطة التنفياية للتطوير لدى الجمعية  لط 

لك طارقم نظام جاودة داخلاي لتقيايم البارامج وكااهناك وأيضاالمطلوبة والتي يجب ان يلت م بها جميع م وّدي التعليم للحفاو  لط الجودة 

ير الفعالياات هل حققت البرامج غايتها في تطاو: تقييم فّعال للبرامج والهدف هو االجابة  لط السؤالإلجراء كمية ونو ية يتم اختيار افضلها 

في نفس مجال تخ ص الجمعية أم ال؟ال حيةالتعليمية ؟ وبالتالي حدث التحّسن الملحوو في الر اية 

Policies



Central Regulatory Mechanism 

آلية تنفيذ خطط التطوير الطبي 

Central Regulatory Mechanismآلية تنظيم مركزية 

يستد ي وجود جسم مرك ي يراقب النو ية CPD لط ا لط معايير الجودة والنو ية في مناطرة برامج للحفاو من الجمعية ان الجهود المباولة 

.عةوالتقييم والتغاية الراجالمناطرة وويستطيع دمج القطام العام مع الخاص لتسهيل التطبيق CPDواال تمادية ويضع قوانين اخالقية لم وّدي 

:ان االهداف االساسية آللية التنظيم هاه

 الجودة لبرامج وم وّدي وا فاتمووضع معاييرCPD /CMEفي جميع االخت ا ات ال حية.

 التأكد من ان م وّدCPD /CMEيلت م بمعايير الجودة واال تمادية.

 التأكد من ات ال برامجCPD /CME السني المتوا ل/ الطبيوالتعليم ال حيةبمواضيع الر اية

تقييم فعالية السياسات التي تتبعها.

مسا دة الم وّدين  لط تطوير برامجهم بشكل مستمر.

 والمواطنين والمجتمع ان البرامج تتفق مع السياسات والمعايير المعتمدةلألطباء التأكيد.

Policies



:Implementation Strategiesاستراتيجيات التطبيق 
:اما االعما  المناطة بهذه اآللية المركزية فهي

 تحديد الرغبات واالهداف التعليمية لكل برامجCME/CPD.
تحديد الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة.
تحديد انماط البرامج والطرائق التعليمية المعتمدة.
تحديد اماكن تنفيا الفعاليات.
تحديد الفئات المستهدفة بالبرامج.
جدولة البرامج.
 التقييمطرائق

ضمنقييموالت(المراقبة)والمناطرةواالدارةوالتنفياالتخطيطآلياتدمجويشكل،اهدافهاتحققانبعنايةوالمنّفاةلهاالمخططالبرامجستطيعت
.ايتهلو ممرونتهاماي يدالبرامجلتطبيقمراحلتضعالتيهياالستراتيجياتافضلوانالمقاربةهاهمنحرجاً ج ءاً واحدةمرك يةرؤية

:التاليةاالهدافتحقيقالمفترضةاالستراتيجياتتستهدف

يترك . .الحكومةتضعهاالتيال حيةاالولويات لطالتعليممحتوى1

وجود. .والعاديةالمجدولةCME/CPDبرامجمنمتكاملةحلقة2

تتواجد. .جودتها لطالتأكيدمعواسعبشكلالبرامج3

فرص. .البعيدةاالماكنفيالعاملينللمهنيينخا ةللبرامجالعادلةالتوزيع4

من . .للبرامجمناسبةنقاط5

التأكيد. .اليهاالو ولسهولةمعلهاالجيدوالتسويقالبرامجواستمراريةحيوية لط6

رفع. .ال حيةالر ايةلطلبالخدمةمتلقيو ي7

Implementation Strategies 

استراتيجيات التطبيق 

Policies



Programsالبرامج 

الاط االمااكن البعيادة ( مان خاالل فارق متحركاة) الادورات إلي ال وبال الجهود CME/CPDيمكن وضع قوا د الجودة التي تضمن نو ية برامج 

.لتسهيل انخراط االطباء فيها وتشجيع التعلّم الااتي والتعلّم  ن بعد لنفس الغرض

خا ة التحتية المطلوبة لتسهيل انتشار هاه البرامجةالبنىحيوية ومتجددة باستمرار وهاا يتطلب د م CME/CPDومن المهم ان تكون برامج 

.الط االماكن البعيدة وبالتالي استثمار امثل للموارد ودمج الطرائق التعليمية الحديثة من اجل فعالية افضل

يم مادى ممكان وتتضامن طرائاق التعلاألق اط الطب المسند والممارسة المسندة بالبينات وتركّ   لط نقل المهارات CME/CPDتد م برامج 

. الوسائط المطبو ة او االلكترونية التي تتضمن برامج ووسائط تفا لية مسندة بالحاسو 

Implementation Strategies 

استراتيجيات التطبيق 

Policies



 يمين تلخيص سياسات الجمعية للتطوير الطبي المهني  في:

سياسات الجمعية في تقامة مؤتمرات والندوات والورش 

ة سياسات الجمعية في عمل الحم ت الطبية التعليمي

سياسات الجمعية في أنشطة التعلم الجماعي النشط 

سياسات الجمعية لتقييم العمل المهني التطويري

Implementation policies and procedures

سياسات الجمعية وتجراءات التنفيذ 

Policies



سياسات الجمعية في تقامة المؤتمرات والندوات والورش

:تالي تسعي الجمعية لتحقيق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند اقامتها للمؤتمرات والندوات والورش كال

مؤتمرات كبري في نفس مجالها خال  العام3تسعي الجمعية لعمل 

لن تقيم الجمعية أي أنشطة خارر اطار نشاطها المعتمد من الهيئة 

:يجب تحقق اشتراطات الجمعية إلقامة المؤتمر او الندوة او الورشة كالتالي 

Implementation policies and procedures

سياسات الجمعية وتجراءات التنفيذ 

Policies



:يجب أن تفي المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقدمها الجمعية  بكل من المعايير التالية

طباي لعمل النشاط المؤتمر المقدم من قبل الجمعية  يجب ان يعتمد من الهيئة العامة للتخ  ات ال حية السعودية ووفق معايرها المعتمدة لتطوير ا

.المهني

CSSW 1.1: األول المعيار اإلداري

تقوم الجمعية فيها بدراسة كافة اإلجراءات الالزمة (  SPC)لجنة تخطي  علمي يجب أن يكون لجميع المؤتمرات والندوات وورش العمل المعتمدة 

المساؤولة  ان  ملياة التخطايط ممثلاة للجمهاور (  SPC)لجنة التخطي  العلمي إلقامة المؤتمرات او الندوات او الورش ويجب أن تكون  ضوية 

.وفًقا لالك SPCولالك يجب تحديد الجمهور المستهدف قبل بدء  ملية التخطيط لتمكين اختيار أ ضاء لجنة . المستهدف

:بالمهام التالية (  SPC)لجنة التخطي  العلمي تقوم 

. للجمهور المستهدف( التعلم)تحديد االحتياجات التعليمية • 

.تطوير األهداف التعليمية  لط أساس االحتياجات التعليمية المحددة• 

.اختيار األساليب التعليمية األنسب لتلبية احتياجات التعلم• 

.متحدرين/ اختيار األفراد الاين سيعملون كمسهلين • 

.تقييم نتائج النشاط•  . تطوير المحتوى أو األدلة• 

سياسات الجمعية في تقامة المؤتمرات والندوات والورش

:يجب أن تفي المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقدمها الجمعية  بكل من المعايير التالية

سياسات الجمعية في تقامة المؤتمرات والندوات والورش

CSSW 1.2: الثاني المعيار اإلداري



يجااب  لااط جميااع المااؤتمرات والناادوات وورش العماال المعتماادة االحتفاااو بسااجالت الحضااور وت ويااد  :CSSW 1.3المعيااار اإلداري الثالااي

. المشاركين بشهادة مشاركة تتضمن بيان اال تماد المناسب 

يجاب أن تحادد . للمشااركين لجمياع أنشاطة الاتعلم الجما ياة المعتمادة SPCإ دار شهادة مشاركة أو تأكيد خطاي موقّاع مان الجمعياة يجب 

:الشهادة العنا ر التالية

. نوان ورم  النشاط

.التي طورت النشاط( المنظمات)اسم ورم  المنظمة 

.النشاط( تواريخ)تاريخ 

إ(.أي المدينة أو البلد أو شبكة الويب)موقع النشاط 

.جمالي  دد السا ات المعتمدة للنشاط

. دد سا ات حضور المسجل للنشاط

.بيان اال تماد المعمول با. 

شعار الهيئة العامة للتخ  ات ال حية 

.شعارات الر اة التي طورت النشاط

CSSW 1.3: الثالي المعيار اإلداري

سياسات الجمعية في تقامة المؤتمرات والندوات والورش



مةدة بالمعةاييرتسعي الجمعية لتحقيق معايير الهيئة في الجانب التعليمي بحيث تفي حميع المؤتمرات والندوات وورش العمل المعت

:التعليمية التالية

.جميااع المااؤتمرات والناادوات وورش العماال المعتماادة لتلبيااة احتياجااات الااتعلم المحااددة للجمهااور المسااتهدفتخطاايط 

تعتا م أو نتائج الر اية ال احية التاي/ إجراء تقييم الحتياجات الجمهور المستهدف لتحديد مجاالت المعرفة والمهارات واألداء و 

.معالجتها أو تحسينهاالجمعية تطويرها و 

تخطايط يمكن أن تتضمن استراتيجيات تقيايم االحتياجاات م اادر متعاددة للبياناات لتحدياد احتياجاات جمهورهاا المساتهدف ل

ركيا  أو اساتطال ات المشااركين أو مجمو اات الت(  لاط سابيل المثاال ال الح ار)تشمل م ادر البيانات . المبادرات التعليمية

قيايم يجاب اساتخدام ت. نماذج التقييم ؛ مراجعات ادبية؛ تقييم المعرفة أو الكفاءة أو األداء أو جاودة الر اياة المقدماة للمرضاط

.االحتياجات للتحقيق 

CSSW 1.1: المعيار التعليمي األول

المعايير التعليمية: الجزء الثاني 



ت ميم
معايير 
.مالتقيي

تطاااااوير
المحتوى 

يالتعليم

اختاايار 
أساليب 
التعاالم

تطااوير 
أهداف 
التعلم

قاوم بحياي ت. تهدف الجمعية الط تطوير أهداف التعلم موفق استراتيجيات الاتعلم الجماا ي الشاامل ولكال جلساة فردياة

وضاوح الجمعية بتحديد  أهداف التعلم من وجهة نظر المتعلم لو ف المعلومات أو المهاارات التاي سيكتسابها المتعلماون ب

.من خالل المشاركة في النشاط وتقديمها إلط المشاركين المحتملين قبل نشاط التعلم

التعلماستخدام احتياجات التعلم المحددة للجمهور المستهدف في تطوير أهداف  SPCتسعط الجمعية دائما ً أن تضمن 

CSSW 1.2: الثاني المعيار التعليمي

سياسات تطوير المحتوي التعليمي



يجاب أن تكاون أشاكال الاتعلم المحاددة متوافقاة ماع االحتياجاات المحاددة :CSSW 1.3المعياار التعليماي الثالاي 

مان أن أشاكال الاتعلم المحاددة تتساق ماع االحتياجاات  SPCحيي تعني الجمعية بأن تتأكاد . للجمهور المستهدف

.المحددة وأهداف التعلم المعلنة

CSSW 1.3: الثالي التعليميالمعيار 

 لط األقل مان إجماالي وقات التعلايم لاد م % 25تهتم الجمعية  بتخ يص  :CSSW 1.4المعيار التعليمي الرابع 

.التعلم التفا لي

ومراجعة المواد المساتخدمة. مسؤولة  ن ضمان وجود فر ة كافية للتعلم التفا لي SPCوسيتم تخ يص لجنة   

.للترويج أو اإل الن  ن نشاط الجمعية وطبيعة المؤتمرات المقدمة 

CSSW 1.4: الرابع التعليميالمعيار 

.الكلي CPDيجب توفير فر ة للمشاركين لتقييم الجلسات الفردية ونشاط  CSSW 1.5المعيار التعليمي الخامس

ساة تسعط الجمعية الط أن توفر الماؤتمرات والنادوات وورش العمال المعتمادة للمشااركين فر اة لتقيايم كال جل

.  فردية ونشاط وريقة البرنامج الشامل

CSSW 1.5: الخامس التعليميالمعيار 

سياسات تطوير المحتوي التعليمي



:ام التقييمالجمعية دائماً إلي وضع معايير دقيقة لتقييم آليات تطوير العمل الطبي المهني حيي يجب  لط نظتسعي 

اركين للمشاالفارص ال؟ وتاوفير للمشاركين بتحديد ما إذا كان قد تم تحقياق أهاداف الاتعلم الشاامل والفردياة أم السماح 

.التأرير المحتمل للنشاط  لط ممارستهملتحديد 

:استراتيجيات التقييم العلمية  عند الجمعية ، تستند تلن• 

تدابير لتحسين كفاءة أو أداء ممارس الر اية ال حية ؛• 

؛مقاييس تحسين نتائج الر اية ال حية • 

.المتحدرين المتعلقة بتعلم المشاركين/ ردود الفعل المقدمة من قبل المدربين أو الميسرين • 

 CPDاألخالقياة والمساؤولية المهنياة ألنشاطةالمعتمادة بالمعاايير أن تلت م جميع الماؤتمرات والنادوات وورش العمال يجب 

.المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخ  ات ال حية السعودية 

المعايير األخ قية للتطوير المهني 

سياسات تقييم المحتوي التعليمي



سياسات الجمعية في تطوير الحم ت الطبية التعليمية

ويةة فةي مجةا  تسعي الجمعية لتحقيق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند طراها للحمالت الطبية التوع
:نشاط الجمعية ونطاق عملها 

امتسعي الجمعية لعمل حملتين توعويتين في نفس مجالها خ ل الع

ئة لن تقيم الجمعية أي أنشطة خارج اطار نشاطها المعتمد من الهي

وية تحقيق اشتراطات الجمعية اشتراطات الهيئة في حم تها التوع



:يجب أن تفي الحمالت التو وية التي تقدمها الجمعية  بكل من المعايير التالية

. نوان ورم  الحملة التو وية الطبية . 1

.النشاطالتي طورت ( المنظمات)اسم ورم  المنظمة . 2

.اسم الكرسي المسؤول  ن النشاط. 3

.للنشاطال منية ( النطاقات)النطاق . 4

(.أي المدينة أو البلد أو شبكة الويب)موقع النشاط . 5

.للنشاطإجمالي  دد السا ات المعتمدة . 6

.(سنويًا) دد السا ات التي يكملها المتعلم من خالل نشاط الحملة التو وية أو نشاط الجمعية فيها . 7

.بيان اال تماد المعمول با. 8

.شعار الهيئة العامة للتخ  ات ال حية . 9

.شعار الجمعية با تبارها هي التي طورت النشاط .10

السياسة األولي

يئاة يجب تطوير جميع الحمالت التو وية المعتمدة من قبل الجمعية وفاق معاايير اله :ERJC 1.1المعيار اإلداري 

ت العامة للتخ  ات ال حية من خاالل لجاان مخت اة داخال الجمعياة تكاون مساؤوليتها االولاي اختياار الحماال

التو وية التي يحتاجها المجتمع السعودي 

المعيار اإلداري : األول  ERJC 1.1

ميةسياسات الجمعية في تطوير الحم ت الطبية التعلي



تقاوم الجمعياة فيهاا بدراساة كافاة (  SPC)يجاب أن يكاون لجمياع الحماالت التو وياة المعتمادة لجناة تخطايط  لماي 

اإلجاااااااااااااااااراءات الالزماااااااااااااااااة إلقاماااااااااااااااااة الماااااااااااااااااؤتمرات او النااااااااااااااااادوات او الاااااااااااااااااورش

. المساؤولة  ان  ملياة التخطايط ممثلاة للجمهاور المساتهدف(  SPC)ويجب أن تكون  ضوية لجنة التخطايط العلماي 

.وفًقا لالك SPCولالك يجب تحديد الجمهور المستهدف قبل بدء  ملية التخطيط لتمكين اختيار أ ضاء لجنة 

:بالمهام التالية (  SPC)تقوم لجنة التخطيط العلمي 

.  للجمهور المستهدف( التعلم)تحديد االحتياجات التعليمية • 

.تطوير األهداف التعليمية  لط أساس االحتياجات التعليمية المحددة• 

.اختيار األساليب التعليمية األنسب لتلبية احتياجات التعلم• 

.متحدرين/ اختيار األفراد الاين سيعملون كمسهلين • 

.تقييم نتائج النشاط•  . تطوير المحتوى أو األدلة• 

ERJC 1.2: الثاني المعيار اإلداري

ميةسياسات الجمعية في تطوير الحم ت الطبية التعلي



يجب  لط جمياع الحماالت التو وياة المعتمادة االحتفااو بساجالت الحضاور وت وياد  :ERJC 1.3المعيار اإلداري 

.المشاركين بشهادة مشاركة تتضمن بيان اال تماد المناسب

يجب إ دار شهادة مشاركة أو تأكيد خطاي موقاع مان رئايس لجناة التخطايط العلماي لجمياع أنشاطة الاتعلم

:يجب أن تحدد شهادة المشاركة العنا ر التالية. الجما ية المعتمدة

 نوان ورم  الحملة التو وية التي تقدمها الجمعية .

اسم ورم  الجمعية التي طورت النشاط.

 ال منية للنشاط( النطاقات)النطاق.

 (.أي المدينة أو البلد أو شبكة الويب)موقع النشاط

إجمالي  دد السا ات المعتمدة للنشاط.

 دد السا ات التي يكملها المتعلم من خالل حضور الحملة .

بيان اال تماد المعمول با

 شعار الهيئة العامة للتخ  ات ال حية وشعار الهيئة.

.تسعط الجمعية لعمل حملتين تو ويتين  لط األقل خالل العام  :ERJC 1.4المعيار اإلداري 

المعيار اإلداري : الرابع  ERJC 1.4

المعيار اإلداري : الثالي  ERJC 1.3



وعويـة الجمعية لتحقيق معـايير الهيئـة فـي الجانـب التعليمـي بحيـث تفـي جميـع الحمـ ت التتسعي 

:الموجهة المعتمدة بالمعايير التعليمية التالية

.تخطيط جميع الحمالت التو وية المعتمدة لتلبية احتياجات التعلم المحددة للجمهور المستهدف

التاي أو نتاائج الر اياة ال احية/ إجراء تقييم الحتياجات الجمهور المستهدف لتحديد مجاالت المعرفة والمهاارات واألداء و 

.تعت م الجمعية تطويرها و معالجتها أو تحسينها

هدف لتخطايط يمكن أن تتضمن استراتيجيات تقييم االحتياجات م ادر متعددة للبيانات لتحديد احتياجات جمهورها المسات

التركيا  اساتطال ات المشااركين أو مجمو اات(  لط سبيل المثال ال الح ر)تشمل م ادر البيانات . المبادرات التعليمية

تخدام يجاب اسا. أو نماذج التقييم ؛ مراجعات ادبية؛ تقييم المعرفة أو الكفاءة أو األداء أو جودة الر اياة المقدماة للمرضاط

.تقييم االحتياجات للتحقيق 

ERJC 1.1: األول المعيار التعليمي

المعايير التعليمية بالحم ت الطبية: الجزء الثاني 



ت ميم
معايير 
.مالتقيي

تطاااااوير
المحتوى 

يالتعليم

اختاايار 
أساليب 
التعاالم

تطااوير 
أهداف 
التعلم

م مان حدث فردي مرتبط بهاا ويجاب كتاباة أهاداف الاتعلوكل تهدف الجمعية الط تطوير أهداف الحمالت التو وية التعليمية 

ط وجهة نظر المتعلم لو ف المعلومات أو المهارات التاي سيكتسابها المتعلماون بوضاوح مان خاالل المشااركة فاي النشاا

اسااتخدام مسااؤولية  SPCأن تتااولط لجنااة متخ  ااة يجااب . الااتعلموتقااديمها إلااط المشاااركين المحتملااين قباال نشاااط 

.احتياجات التعلم المحددة للجمهور المستهدف في تطوير أهداف التعلم

سياسات تطوير المحتوي التعليمي

ERJS 1.2: الثاني المعيار التعليمي



ERJS:ال الثالتعليميالمعيار المحددةاالحتياجاتمعمتوافقةالمحددةالتعلمأشكالتكونأنيجب1.3

االحتياجاتمعتتسقالمحددةالتعلمأشكالأنمنSPCتتأكدبأنالجمعيةتعنيحيي.المستهدفللجمهور

.المعلنةالتعلموأهدافالمحددة

ERJS:الرابعالتعليميالمعيار لد مالتعليموقتإجماليمناألقل لط%25بتخ يصالجمعيةتهتم1.4

.التفا ليالتعلم

المستخدمةالموادومراجعة.التفا ليللتعلمكافيةفر ةوجودضمان نمسؤولةSPCلجنةتخ يصوسيتم

.المقدمةالتو ويةالحمالتوطبيعةالجمعيةنشاط ناإل النأوللترويج

ERJS:الخامسالتعليميالمعيار CPDونشاطالفرديةالجلساتلتقييمللمشاركينفر ةتوفيريجب1.5

.الكلي

وريقةاطونشفرديةجلسةكللتقييمفر ةللمشاركينالمعتمدةالتو ويةالحمالتتوفرأنالطالجمعيةتسعط

.الشاملالبرنامج

ERJS 1.3: الثالي المعيار التعليمي

ERJS 1.4: الرابع المعيار التعليمي

ERJS 1.5: الخامس المعيار التعليمي



:ام التقييمالجمعية دائماً إلي وضع معايير دقيقة لتقييم آليات تطوير العمل الطبي المهني حيي يجب  لط نظتسعي 

اركين للمشاالفارص ال؟ وتاوفير للمشاركين بتحديد ما إذا كان قد تم تحقياق أهاداف الاتعلم الشاامل والفردياة أم السماح 

.التأرير المحتمل للنشاط  لط ممارستهملتحديد 

:استراتيجيات التقييم العلمية  عند الجمعية ، تستند تلن• 

تدابير لتحسين كفاءة أو أداء ممارس الر اية ال حية ؛• 

؛مقاييس تحسين نتائج الر اية ال حية • 

.المتحدرين المتعلقة بتعلم المشاركين/ ردود الفعل المقدمة من قبل المدربين أو الميسرين • 

 CPDاألخالقياة والمساؤولية المهنياة ألنشاطةالمعتمادة بالمعاايير أن تلت م جميع الماؤتمرات والنادوات وورش العمال يجب 

.المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخ  ات ال حية السعودية 

المعايير األخ قية للتطوير المهني 

سياسات تقييم المحتوي التعليمي



اللكتروني التعليم الطبي اتطوير دراسة متكاملة للضوابط والسياسات المهنية الطبية التي تحكم سير  ملية •

.هاالجمعية وإجرائية وآليات العمل بألنشطة والتدريب التقني –التعليم عن بعد –النش  التفاعلي 

Interactive e-learning development policies

سياسات الجمعية لتطوير التعليم الطبي االليتروني النشط 

Policies



ة علـن هذا النشاط  عبارة عن نشاط تعليمي جماعي معتمد من الهيئة العامة للتخصصـات الصـحية بحيـث تـتم الموافقـ"
.نيالعمل اإلليتروأنشطة التعلم المتزامنة أو المخلوطة عبر اإلنترنت وفق استراتيجيات التعلم النشط ومعايير 

OSBGL:ارو اإلداريالمعيار نمالمعتمدةاإلنترنت برالمخلوطةأوالمت امنةالتعلمأنشطةجميعتطويريجب1.1

.السعوديةال حيةللتخ  اتالعامةالهيئةقبل

OSBGL 1.1: المعيار اإلداري األول

OSBGLاإلداريالمعيار تاإلنترن لطالمعتمدةالمخلوطأوالمت امنالجما يالتعلمأنشطةلجميعيكونأنيجب:1.2

..المق ودالمستهدفالجمهورتمثل(SPC))العلميللتخطيطلجنة

OSBGL 1.2: المعيار اإلداري الثاني 

طسياسات تطوير التعليم اإلليتروني النش



 ن  ملية التخطيط المسؤولة  SPC)) أن تكون  ضوية لجنة التخطيط العلمي يجب  :OSBGL 1.2المعيار اإلداري 

:المسؤولة في النهاية  ن  نا ر البرنامج التاليةهي  SPCوتكون لجنة  . المستهدفممثلة للجمهور 

.للجمهور المستهدف( التعلم)تحديد االحتياجات التعليمية • 

.تطوير األهداف التعليمية  لط أساس االحتياجات التعليمية المحددة• 

.اختيار األساليب التعليمية األنسب لتلبية احتياجات التعلم• 

.متحدرين/ اختيار األفراد الاين سيعملون كمسهلين • 

.تطوير المحتوى أو األدلة• 

تقييم نتائج النشاط• 

OSBGL 1.2: اإلداري الثاني المعيار 

OSBGLاإلداريالمعيار  بروالمعتمدةالجمعيةتقدمهاالتيالجما يةالتعلمأنشطةجميعتحتفظأنيجب:1.3

المناسباال تمادبيانتتضمنمشاركةبشهادةالمشاركينوت ويدالحضوربسجالتاإلنترنت

OSBGL 1.3: اإلداري الثالي المعيار 

طسياسات تطوير التعليم اإلليتروني النش



يجب تخطيط جميع أنشطة التعلم الجما ية المت امناة و النشاطة المعتمادة OSBGL1.1: المعيار التعليمي ارو 

. بر اإلنترنت لتلبية احتياجات التعلم الطبي المحددة للجمهور المستهدف

OSBGL1.1: األولالمعيار التعليمي

يجب تطوير أهداف الاتعلم لنشااط الاتعلم الجماا ي المتا امن أو المخاتلط OSBGL1.2: المعيار التعليمي ال اني

ا يجب كتاباة أهاداف الاتعلم مان وجهاة نظار الماتعلم لو اف المعلوماات أو المهاارات التاي سيكتسابه.  بر اإلنترنت

.المتعلمون بوضوح من خالل المشاركة في النشاط وتقديمها إلط المشاركين المحتملين قبل نشاط التعلم

OSBGL1.2: الثانيالمعيار التعليمي

يجب أن تكون تنسيقات التعلم المحددة متوافقاة ماع االحتياجاات المحاددة OSBGL1.3: المعيار التعليمي ال اني

للجمهور المستهدف

OSBGL1.3: الثاليالمعيار التعليمي

في المائة  لط األقل مان إجماالي وقات التعلايم لاد م 25يجب تخ يص OSBGL1.4: المعيار التعليمي ال اني

التعلم التفا لي والمحاكاة

OSBGL1.4: الرابع المعيار التعليمي

السياسات التعليمية لتطوير التعليم اإلليتروني النشط



طبي العمل المهني التقييم دراسة متكاملة للضوابط والسياسات المهنية الطبية التي تحكم سير  ملية •

.ألنشطة الجمعية وإجرائية وآليات العمل بهاوتطويره 

Association policies for evaluating medical education activities

أنشطة التعليم الطبي لتقييم الجمعية سياسات 

Evaluation



ا لكاون حر ا من الجمعية  لط تحقيق اق ط معايير الجودة في تطوير العمل الطبي المهني وانشاطتا المساتهدفة ونظار

آلياات التقييم استراتيجية مهمة لمسا دة القائمين  لط تطوير وممارسة العمال ال احي بالمملكاة كاان الباد مان  وضاع

ق خطاة دقيقة للتقييم تحقق مع التغاية الراجعة ما إذا كانت المعرفة أو الكفاءة أو األداء محدرة و لط قدر المساتهدف وفا

.   مل الجمعية وفط اطار والمجاالت التي تتطلب م يًدا من التحسين

:الخاص بالجمعية  لط سياسات  مل تستهدف إقامة األنشطة التالية  CPDومن رم يشتمل إطار  مل 

نماذج ومعايير تقييم المعرفة  الطبية 

سياسات التقييم وآليات عمل النموذج

أدوات تقييم التعليم الطبي المستمر 

أدوات تقييم التعلم الطبي الميداني 

أدوات تقييم الم حظة المباشرة

Evaluation
أنشطة التعليم الطبي لتقييم الجمعية سياسات 



Introductionالمقدمة 

ة من أهّم الخطوات الحتميّة التي يجب القيام بهاا بعاد تنفياا كافاّة المراحال الخا ّاواحدة (  (Evaluation)تعّد مرحلة التقييم 

ياي تباين هااه بالمشاريع المختلفة، ساواًء االقت ااديّة، أو االجتما يّاة، أو السياساية، أو العساكريّة، أو حتّاط األكاديميّاة، ح

مهاا العملية مدى سالمة الخطوات التي تّم اتبا ها، ومدى فعاليتهاا فاي خدماة األ ماال، وتر ّاد األخطااء وتعمال  لاط تقوي

لاك، ويحاافظ وت حيحها تفادياً لتفاقمها وانتقالها لمراحل أكبر، مما يسا د  لط توفير الوقت والجهاد والتكااليف الناتجاة  ان ذ

خاتالف  لط دقة العمل، ويضمن الح ول  لط مخرجات أفضل، وهناك العديد من األدوات المخ  اة للتقيايم، تختلاف تبعااً ال

تهدف المجال، كما أّن هناك تقييم مرحلي، يتّم خالل العمل وبعد االنتهاء من كال خطاوة، وهنااك التقيايم النهاائي الااي يسا

.التقييم السليمها لىاأل مال ككل، وفيما يلي سنخ ص الحديي  ن المعايير األساسيّة التي يقوم 

:  المستمر لتقييم برامج التطوير المهنيالجمعية السعودية رمراج وحرااة الل ة والمعايير التي تستخدمها 

Evaluation
أنشطة التعليم الطبي لتقييم الجمعية سياسات 



را لكاون حر ا من الجمعية  لط تحقيق اق ط معايير الجودة في تطوير العمل الطبي المهني وانشاطتا المساتهدفة ونظا

اء وحةدة انشةالتقييم استراتيجية مهمة لمسا دة القائمين  لط تطوير وممارسة العمل ال حي بالمملكة كان الباد مان 

فاة أو الكفااءة أو آليات دقيقة للتقييم تحقق مع التغاية الراجعة ما إذا كانت المعرمن أ ضاء الجمعية ووضع خاصة للتقييم 

.  تتطلب م يًدا من التحسينمجاالتها ام  األداء محدرة و لط قدر المستهدف وفق خطة  مل الجمعية وفط اطار 

للتقييم والجودةوحدة خاصة 

مهام 
وادة التقييم 

افريق التنفي

مةتقييم المالئ

خطة التنفيا

مكان التنفيا

تقييم األررمجتقييم البرنا

ياتقييم التنف

يةالمتابعة العمل

مهنية العمل

مدي تحقيقها

نوم المهارات



تقييم الموضوعات  معايير القياس نقاط القوة ةتقةييم االستراتيجي مستوي االداء بناء المؤشرات

قياس األثر التدريبي 
م الوقتي لم تيتف تدارة الجمعية في تصميمها لنموذج تقييم برامج التطوير المهني التي تقدمها علن التقيي

ربينللنشاط ولين امتدت لتقييم األثر التدريبي بعد انتهاء النشاط حتي التنفيذ العمل له من قبل المتد

مفلسفة بناء نموذج التقيي

KPIsاعتمدت تدارة الجمعية في تصميمها لنموذج تقييم برامج التطوير المهني التي تقدمها علن منهجية قياس مؤشرات األداء 

بما تحتويه من تقييم ليل عناصر منظومة العمل بالجمعية وليس نشاطها فقط



تقدير القيمتحليل البرنامجمستوي االداءمستوي التحسينقياس األررالتغاية المرتدة

استق اااااائيات
الاااااااااااااااارأي 
واسااااااااتبانات 
قيااااس الرضاااا 

.المجتمعي 

ير ت ااميم معاااي
خا اااااااااااااااة 
باااااااااااالنموذج 
لمتابعة قيااس
ر وتقيااايم األرااا

التدريبي

ماااااا قيااااااس 
ج يطوره البرناام

ماااان مهااااارات 
ومساااااااااتوي 
التحساااااااااين 

لهاالفعلي 

مقارنااااااااااااااة 
المؤشاااااااارات 
بالتنفيااااااااااااا 
وتحدياااااااااااااد 
مستوي كفاءة
ااألداء وتقييم

تقيااااايم كااااال 
ج  نا ر البرنام

ماااان الهاااادف 
ا حتااي التنفياا
وي وتقييم محت
البرنامج كلا

ر تحوياال معااايي
يمااة لقالتقياايم 

ط كمية في نقا
القااوة والضااعف
ياااتم تقاااديرها
.بدقة و ناية 

عناصر نموذج التقييم 



تقييم البرنامج

تقييم المحتوي 

تقييم التنفيذ

ميتقييم الكادر العل

قياس ارثر

ليـن امتـدت لم تيتف تدارة الجمعية في تصميمها لنموذج تقييم برامج التطوير المهني التي تقدمها علـن التقيـيم الـوقتي للنشـاط و

أجزاء 5لتقييم األثر التدريبي بعد انتهاء النشاط حتي التنفيذ العمل له من قبل المتدربين ولهذا تم تقسيم النموذج علن 

اقسام  نموذج التقييم 



ت لعينــابدايــة مــن تصــميم النمــوذج ووضــع تجرائيــة التقيــيم ، ثــم التحويــل اليمــي للقــيم التــي يميــن قياســها ، ثــم جمــع البيانــات مــن ملفــات البــرامج وا

المستهدفة والفئات المعنية ، ثم اتخاذ قرار بشان التقييم ثم وضع خطة التقييم داخل النموذج

خطوات التقييم 

طرح نموذج التقييم ماختيار عينة التقيي وذجمتابعة تعبئة النم

ت جمع وتفريغ البياناطرح نموذج التقييمراالستقصاء المباش

تقييم المهنية تحليل النتائجقياس األثر



Current performance level

89%

Because we work with transparency and strive for the best, 

we present our self-assessment with complete clarity. We 

strive to lead. 

تقييمنا الذاتي 

Ayman abulhamid Awad
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