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الرؤية



Vision
الرؤية

ؤسسة محدد توّد المهدف استراتيجي هي التطلع إلى تحقيق 

د الذي تريتحديد النوع أو الشكل من خالل . الوصول إليه

عى إلى تسحيث ، السنوات المقبلةالمنظمة أن تتقّمصه في 

في التي ترغب المنظمة بإشباعهااحتياجات العمالء تحديد 

المستقبل



Vision
الرؤية

على سبيل المثال

خص ، فرؤية هذا الشّ مديرا  شخص ما لديه رؤية بأن يكون•

تهت رؤيته انفوهدفه بأن يكون مديرا  فلو أصبح مديرا  
.بتحقيق ذلك الهدف

إنتاجها خالل مضاعفة عدد خطوط مؤسسة رؤيتها في •

.  فإذا حققت ذلك حققت رؤيتهاخمس سنوات 



رؤية إحدى رياض األطفال



Vision
الرؤية

هيقتصبو المنظمة لتحقحلمبمفهوم أبسط إّن الرؤية هي •
.الحقا  

الحاليةالمنظمة إمكانياتال يمكن تحقيقها في ظل •



ما هي رؤية كليتنا

؟

لطبي في مجال التعليم االعالميةان تكون أداة للوصول الى

مع المعزز بالبحث العلمي الرصين بما يخدم قضايا المجت

فضل التنافس مع كليات الطب األخرى في تقديم أوالطبية 

.ي البالدالسعي لرفد مسيرة التقدم فوخدمات التعليم الطبي 



Mission
الرسالة



Mission
الرسالة

وصياغة ألبرز لفلسفة المنظمة وهي عبارة عن رسم 
و ،ماذا تريدوماهية المنظمة ن عتعبرفهي . ةأهدافها الحالي

.ال تنتهي كما هو الحال في الرؤياوهي مستمرة بذلك 

من :ينبغي أن تكون الرسالة مختصرة وتجيب عن السؤال
.نحن وماذا نريد؟



Mission
الرسالة

التي يقوم بها (Task)المهمةهيالرسالةبمعنى أخر

ال ، كونها تركز على مجالشخص او المؤسسة المعنية حاليا

إمكاناتتصفاأنها، أي هويتها الحالية، كمالحاليالعمل

.المنظمة الحالية

والرؤية هي تخطيط للمستقبل بينما الرسالة هي المهمة 

.العمل الحالي



Mission
الرسالة

على سبيل المثال

ال أفضل خدمة متميزة لشبكة اتصتقديم ) مؤسسة ما تقول رسالة -
خدمة تقدمها، فهذه المؤسسة رسالتها بأن(السلكية في الشرق األوسط

ال وهي فعمتميزة في قطاع االتصاالت الخلوية داخل الشرق األوسط
لة ان الرسا، بذلكمستمرة هي ولذا فالرسالة واضحة ، تقدم ذلك حاليا

.البد ان تكون مستمرة على األقل في الوقت الحالي

عز وجل من إرضاء هللا هي : في هذه الحياةللمسلمالرسالة العامة -
وخالل أعماله و عبادته وهو البد ان يستمر بذلك لكي يحقق رؤيته 

فليس من المعقول ان يقول المسلم إني قد أرضيت، هي دخول الجنة
. هللا يوم أمس و هذا يكفي





ما هي رسالة كليتنا

؟

وكفوءةعلميةوطبيةكوادرمنالبلداحتياجاتتلبية-1

.العلميةوالطبيةالمجاالتفيمؤهلة

البرامجطرحفيالمهاريوالعلميللنمومواكبة-2

.الجودةعاليةاألكاديمية

ويةالصحالمجتمعقضاياخدمةفيالعلميالبحثتسخير-3

.التقنيةوالمعرفية



Objectives 
األهداف

ا التي تم تحديدهالمحددة او النتائج المخرجات هياألهداف 
.هاووضعها من قبل المنظمة وتسعى بكافة الطرق لتحقيق



Objectives 
األهداف

خصائص األهداف

ترات بحيث يمكن تجزئتها على فقابلة للقياس أن تكون •
.  قصيرة

. للعاملين لتحقيقهادافعية وحماس أن تعطي •

.من قبل العاملينمفهوما  وواضحا  أن يكون الهدف •

.القابلية للتحقيق•



مثال عام

:طالب يطمح ان يكون طبيبا

.ان يكون طبيبارؤيته 

.الدراسةرسالته

جمع ، تحسين الوضع الصحي، عالج المرضى: أهدافه

.المال

يسمى  ( على سبيل المثال) علما ان ما وراء جمع المال 

.مثل الزواج او شراء سيارة او غيرهاالغاية



ما هي أهداف كليتنا

مهارات تخريج أطباء و علماء يمتلكون من الخلفيات العلمية الطبية وال-1
.السريرية و البحثية

.السعي لنيل درجة التخصص في مختلف االختصاصات الطبية-2

.ويةالتربوالمساهمة في إعداد قادة المستقبل في المجاالت الصحية -3

ق التقنيات المتقدمة في طرائوإدخال الوسائل التعليمية الحديثة -4
.التدريس

.المجتمعوالتكامل بين الكلية والتنسيق وتفعيل المشاركة -5

الجماعية معوالعالقات الثنائية وإقامة عالقات التبادل الثقافي -6
.العالميةوالمنظمات المهنية العربية والجامعات 

الدبلوم العاليوالسعي الستحداث دراسات عليا في الماجستير -7
.السريريةوللتخصصات العلمية 


