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 امللخص التنفيذي    
 

في الكلية على تحديد وتنظيم منهجية عمل من  االستراتيجيةعتمد بناء الخطة ا

خالل وضع رؤية ورسالة وأهداف تتماش ى مع رؤية ورسالة وأهداف جامعة األمير سطام 

لكلية بمجموعة من ل االستراتيجيةبن عبدالعزيز.  وقد مرت عملية إعداد الخطة 

الخارجية تحليل البيئة الداخلية و ب تم ذلك للكلية،تحديد الوضع الراهن لاملراحل 

 بوساطةومعالجتها  ،والوقوف على مواطن القوة والضعف والتحديات املحتملة

لى وضع إباإلضافة  ؛املمارسات املثلى وتحليل الفجوة بين الوضع الراهن والوضع املأمول 

والتنفيذية وخطة اتصال واضحة  االستراتيجيةخطة تنفيذية تشتمل على األهداف 

لية للتقييم واملتابعة آألطراف املعنية. كما تم إعداد تحتوي على أطر االتصال بين ا

 تشتمل على مجموعة من نماذج املتابعة.

تم تحليلها باستخدام الرئيسة من مجموعة من املحاور  االستراتيجيةتكونت الخطة 

  (SWOT).التحليل الرباعي 

 فيما يلي: االسرتاتيجيةوتلخصت حماور 

 عملية التعليم والتعلم . 

العلمي البحث. 

املوارد البشرية. 

 االسرتاتيجيةالشراكات. 
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 :الرؤية  

التميز في تحقيق الريادة العلمية عن طريق إعداد الكوادر املهنية والبحثية التي 

 تسهم في بناء مجتمع املعرفة.

The Vision: 

Achieving scientific leadership in a distinctive way through preparing 

professional and research cadres which contribute in building a society of 

knowledge 

 :الرسالة
وتقديم مشاريع بحثية متميزة  ،اإلنسانيةتأهيل الكوادر في التخصصات العلمية و 

ونظــام  ،مؤهلــة ومــوارد بشــرية ،بيئــة علميــة محفــزةمــن خــالل  ؛تســاهم فــي خدمــة املجتمــع

 إداري ومالي داعم.

The Message: 

To qualify the cadres in specialties of science and humanities, and to 

provide excellent research projects contributing in society services through the 

existence of motivating scientific environment, qualified human resources, and 

ssupportive administrative and financial system 

 :The Intrinsic Values                                                                  :اجلوهرية القيم
1-Loyalty. 1. .االنتماء 

2-Distinction and quality. 2. .الجودة والتميز 

3-Team work.  3.  والعمل بروح الفريق.القيادة 

4-Creativity and academic flexibility. 4. .الحرية األكاديمية واالبداع 

5-Justice and integrity. 5. .العدالة والنزهة 

6-Accountability and transparency. 6. الشفافية واملساءلة 
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 :االسرتاتيجيةاألهداف 
 تطوير النظام اإلداري الداعم داخل الكلية. •

 وتطوير البحث العلمي ضمن معايير نوعية عاملية.دعم  •

 خدمة املجتمع بمهنية وضمن شراكة تكاملية ومستدامة. •

افق مع املعايير الوطنية والدولية للجودة  • تطوير البرامج األكاديمية لتتو

 واالعتماد األكاديمي.

 تحقيق جودة التعليم والتعلم للمنافسة في سوق العمل. •

The Strategic Goals  

• Improve the supportive and the managerial system in the college. 

• Support and develop the scientific research based on international quality 

standards. 

• Providing professional society services by integrated and sustainable 

partnership.  

• Develop the academic programs to match the national and international 

standards for quality and academic accreditation. 

• Achieving learning and teaching quality to compete in labor market. 

 

 :االسرتاتيجيةمراحل إعداد اخلطة 
 
ا
 .االستراتيجية الخطة تشكيل لجنة إعداد :أوال

:
ا
الخطط  ىواالطالع علللجامعة،  االستراتيجية جمع املعلومات ودراسة الخطة ثانيا

 لية والدولية.بالجامعات املحاإلنسانية العلوم والدراسات  لكليات االستراتيجية

:
ا
 االستراتيجية وضع التصورات املبدئية لتوجهات الكلية املستقبلية في ضوء الخطة ثالثا

 .للجامعة

:
ا
 الكلية. وأهداف سالةور  رؤية صياغة رابعا

:
ا
الراهن، وتحديد نقاط القوة ونقاط  الوضع جراء التحليل الرباعي وتحليلإ خامسا

 .الفرص والتحدياتالضعف، و 



                                                                    كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 

 

 
 

 5  

:
ا
 تحديد املبادرات واملشاريع لكل هدف استراتيجي. سادسا

:
ا
 .االستراتيجيةالنهائية للخطة عداد الصياغة إ سابعا

 :االسرتاتيجيةفريق إعداد وتطوير اخلطة 
 على النحو التالي: االستراتيجيةتم تشكيل لجنة إعداد الخطة 

 رئيس اللجنة  د. سلمان بن صاهود العتيبي

 أمين اللجنة د. فليان بن شبيب السبيعي                 

  د. جعفر محمد عبد الكريم
ا
 عضوا

  د. عالء الدين رمضان السيد
ا
 عضوا

  د. فريد محمود بلدي
ا
 عضوا

  . محمد املتولي عامرد
ا
 عضوا

  د. هجو البشير محمد
ا
 عضوا

 مقرر  ةأ. مصطفى محمد القضا
ا
 ا
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 خلفية عن الكلية
تم إنشاء جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بموجب األمر السامي الكريم رقم 

هـ، والتي بدورها سارعت لالمتثال إلى التوجيهات السامية 3/9/1430 بتاريخ/م 7305

 .بافتتاح كليات في محافظات جنوب منطقة الرياض

هـ انتقلت كليات جنوب الرياض إلى جامعة امللك سعود، ثم 1429/1430في عام 

هـ، وتم 1430/1431في مطلع العام الهجري  األمير سطام بن عبد العزيز ضمت إلى جامعة

تتاح فرع الطالب فيها وأصبح اسم الكلية )كلية العلوم والدراسات اإلنسانية( وكان اف

وفي الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  ،مقرها املؤقت في مدرسة السليل الثانوية

 لى املبنى الحالي للكلية.إهـ انتقل الطالب 1431/1432

ز بن عبدهللا الحامد بافتتاح قام معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالعزي

هـ ،  1440/محرم/23بالسليل للطالبات بتاريخ اإلنسانية مبنى كلية العلوم والدراسات 

  11مليون ريال على   79ويشتمل مبنى الكلية الذي بلغت تكلفته أكثر من 
ا
 163معمال

ا جرى تجهيزه بت 15قاعة دراسية ومصلى و  53غرفة إدارية و  قنية ذات كافتيريا ، ومسرحا

طالبة ، ومكتبة مؤثثه بأحدث التقنيات الحديثة تلبي   400جودة عالية يتسع ل

كما تم افتتاح املبنى   ،االحتياجات البحثية والدراسية للطالبات، وعيادة طبية متكاملة

هـ،  1439/1440امللحق ملبنى الطالب في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 و  14أدوار  تضم  3ن  ويتكون هذا املبنى م
ا
 إداريا

ا
قاعة تدريسية مجهزة بأحدث 17مكتبا

 تقنيات التعليم.
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 اهليكل التنظيمي للكلية
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 الوضع الراهن حتليل
هـو عبـاره عـن تقيـيم يـتفحص  ـروف SWOT إن التحليل الرباعي أو ما يعـرف بتحليـل     

وذلــك مــن خــالل نقــاط القــوة  ،غيــر مناســبة مالبيئــة الخارجيــة والداخليــة ســواء كانــت مناســبة أ

والفــرص والتهديـدات الخارجيـة املســتقبلية. وهنالـك مجموعـة مــن  ،النسـيية والضـعف النسـبي

املســاهمة فــي تعزيــز  فـيهميـة القيــام بتصــخيص الوضــع الـراهن والتــي تتمثــل أاملبـررات التــي تــدعم 

علـى بلـورة  ديسـاعممـا  ،يـداتنقاط القوة وتحليـل نقـاط الضـعف الجوهريـة والوقايـة مـن التهد

فــي وضـــع معـــايير  هميســـو  ،رصـــد وبنـــاء الكليــة ودوائرهـــا دعميــو  ،للكليـــة االســـتراتيجيةالتوجهــات 

 ألداء.ا

 نتائج التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية.
تحليل جميع املتغيرات الداخلية والخارجية التي  علىاستندت هذه النتائج    

  االستراتيجيةأثرت على سير الكلية نحو تحقيق خطتها 
ا
 أسلبا

ا
 .و إيجابا

 (internal environmentحتليل البيئة الداخلية ) - أ

مفهوم البيئة الداخلية: تمثل كافة العناصر التي تدخل ضمن الحدود الداخلية 

ساسية وضحت القواعد األ وقد أوتصنف كنقاط قوة ونقاط ضعف.  ،للكلية

عداد الخطة إالخارجية والداخلية قبل  نجراء التحليل للبيئتيإوالدراسات ضرورة 

 تي :جراء اآلإمر لذا تطلب األ  ؛االستراتيجية

 جمع البيانات املالئمة إلجراء هذا التحليل من البيانات املنشورة في موقع الكلية. •

 عضاء هيئة التدريس بشطري الطالب والطالبات.أاءات مع بعض عقد لق •

 عقد لقاءات مع الطالب. •

التعليم  -سنركز في عملية تحليل البيئة الداخلية علي تحليل العناصر التالية

الخطط والبرامج التعليمية وأساليب  ،تشمل: هيئة التدريس، الطالب)والتعلم 

الشراكات  ىلإدارية الداعمة( باإلضافة وارد اليشرية والهياكل اإل امل التدريس،

 واملسؤولية املجتمعية.  االستراتيجية
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 عضاء هيئة التدريسأ - أ

 (Weaknesses) الضعفنقاط  (Strengthنقاط القوة )

توفر عدد من أعضاء هيئة تدريس بخبرات 

 مزدوجة أكاديمية وعملية.

قلة أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه وما 

 فوقها.

توفر أعضاء هيئة تدريس برتب علمية 

 مختلفة.

عضاء هيئة التدريس في استخدام أضعف مهارة بعض 

 نترنت ..(اإل  ،لوجية الحديثة )البالك بوردو الوسائل التكن

التدريس  هيئة وجود رغبة لدي أعضاء

للمشاركة في األعمال التطوعية 

 واالجتماعية.

لمية ضعف اإلنتاج البحثي والنشر في املجالت الع

 املحكمة.

قلة الخبرات التدريسية السابقة لدي أعضاء هيئة  توفر مهارة تأليف املراجع العلمية.

 .التدريس

وجود استعداد ألعضاء هيئة التدريس 

 للعمل بروح الفريق.

قلة مساهمات أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات 

 العاملية واملحلية

حمل بعض أعضاء هيئة التدريس لقيم 

 .نحو العمل واالنضباطجيدة 

نقص في أعضاء هيئة التدريس في معظم األقسام 

 بالكلية.

حاجة بعض أعضاء هيئة التدريس ملهارات إدارة  

اقف التدريسية.  املو

ضعف مهارات التواصل بالغة اإلنجليزية والعربية لغير  

 .الناطقين بها

 الطالب  - ب

 (Weaknesses)نقاط الضعف   (Strengthنقاط القوة ) 
العمل الطوعي من خالل  علىإقبال الطالب 

 نادي ريادة األعمال.

 ضعف األنشطة الالصفية.

رغبة الطالب في التعامل مع التطورات  

 الحديثة في العملية التعليمية.

 عزوف الطالب عن اإلقبال على املرشد األكاديمي.

ارتفاع الوعي لدي الطالب بأهمية الدراسة  

 الجامعية.

والتركيز املهارات، إهمال الطالب لجانب اكتساب 

 على الحصول على الشهادة.

 الدورات التدريييةاالنخراط في  في عدم رغبة الطالبوجود نظام فعال لإلرشاد والدعم النفس ي 
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 (Weaknesses)نقاط الضعف   (Strengthنقاط القوة ) 
 املجانية املنفذة بالكلية. .للطالب

ضعف الرغبة لدي الطالب للمشاركة في األبحاث  

 العلمية.

الخريجين في بعض األقسام  تواضع مستوى  

 العلمية.

 واللغةضعف الطالب في مواد الرياضيات  

 اإلنجليزية.

 ةوثقافية، ورياضي علمية،عدم وجود أندية  

 واجتماعية.

 .ورؤية وقيم الجامعة الطالب برسالةضعف وعي  

د ميثاق لاللتزام بالقيم ومبادئ العمل و عدم وج 

 .بالكلية
 

 :التدريس ساليبأالتعليمية واخلطط والربامج  ج. 

 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
عدم وجود شراكات مع كليات وجامعات أخري  العلمية بالكلية. تنوع التخصصات

 .و عامليةأإقليمية  محلية،

قوة بعض الخطط الدراسية على أساس 

 املقارنة مع كليات محلية.

قبل انطالق العام ضعف آلية توفر الكتاب الجامعي 

 الدراس ي.

عدم وجود آلية واضحة لتطوير املناهج التعلمية  أهمية بعض التخصصات لسوق العمل.

مرار لتالئم متطلبات سوق العمل واملعايير تباس

 الدولية

توفر خدمات اإلنترنت بالقاعات التدريسية 

 ألعضاء هيئة التدريس.

 عدم وجود برامج للدراسات العليا بالكلية.

  
ا
( لتنفيذ  عدم توفر أعضاء هيئة التدريس )كما

ا
وكيفا

 برامج الدراسات العليا.

األساليب التقليدية في التدريس. وعدم  علىاالعتماد  

 .تنمية روح املبادرة واالبتكار
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 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
 .ضعف وجود الجوانب املهارية في تصميم املناهج 

ضعف اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس  

 والتعلم باستراتيجيات التعليم

 ضعف توفر مصادر التعلم بالكلية. 

 ضعف فاعلية التدريب امليداني للطالب. 

عدم وجود استراتيجية محدده لتمكين الطالب من  

اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات االتصال 

 .املجتمع وخدمةواملشاركة في البحث العلمي 

عدم وجود شراكات مع كليات وجامعات أخري  

 و عامليةأإقليمية  محلية،

 غياب التمثيل للطالب في تحديث البرامج 

 

 :وارد البشرية واهلياكل اإلدارية الداعمةاملد. 

 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
النشوووووووووا   )وةووووووووودةوجوووووووووود وةووووووووودا  فاعلوووووووووة بال ليوووووووووة 

 وةدة الخرجين( العلمي،وةدة البحث  الطالبي،

 الكوادر الفنية واملعاونة بالكلية. توفر عدم 

 عدم وجود سكرتارية لألقسام العلمية.  اهتمام اإلدارة العليا بال لية بتطوير وترقية األداء.

وجوود أريحيوة  وي التواصوب املباشور بوين أعضواء هي وة 

 املوظفين مع اإلدارة العليا. التدريس،

ضـــــــــــــــــــــــــعف مشـــــــــــــــــــــــــاركة العـــــــــــــــــــــــــاملين واإلداريـــــــــــــــــــــــــين 

ــــــــــاديميين فـــــــــــي  األنشـــــــــــطة الخاصـــــــــــة بثقافـــــــــــة واألـك

 الجودة.

وضوووووووووو  وااسوووووووووويا  قنوووووووووووا  ا تصووووووووووا  دا ووووووووووب ال ي ووووووووووب 

 التنظيمي.

مــــــــــة بعــــــــــض املــــــــــؤهالت فــــــــــي الوحــــــــــدات ءعــــــــــدم مال

 .اإلدارية لطبيعة األعمال املطلوبة

اتجووووووووا  اإلدارة العليووووووووا احووووووووو ت سوووووووويس اظووووووووام دا  ووووووووي  

والنشوواتا   جميووع العمليووا شووامب لتحسووين جووودة 

 دا ب ال لية.

 اإللكترونــــي،كليــــة املنشـــورة علــــى املوقـــع بيانـــات ال

 .تحديث ىلإتحتاج 

  كفاءة وفاعلية الج از اإلداري  

 مــــــــــن أبنــــــــــاء  ىغالبيــــــــــة الكفــــــــــاءة اإلداريــــــــــة الوســــــــــط
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 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
 املحافظة.

تـــــــوفر نظـــــــام إلكترونـــــــي لتبـــــــادل املهـــــــام بـــــــين اإلدارة 

 العليا ومختلف الوحدات اإلدارية.

 

 وتسلســــــــــــــلوجــــــــــــــود منهجيــــــــــــــة التفــــــــــــــويض اإلداري 

 .السلطة

 

تبــادل الخبــرات واآلراء عنــد اتخــاذ القــرارات داخــل 

 مجالس األقسام ومجلس الكلية.

 

 

 واملسؤولية اجملتمعية االسرتاتيجية. الشراكات ـه

 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
تعوووواون مشووووارك بووووين ال ليووووة واألتوووورا  ا جتمعيووووة  ووووي 

وذلووووووو  ووووووي صووووووورة الخوووووودما  ا ختلفووووووة ال ووووووي تقوووووودم ا 

 دورا  تعليم وتدريب مستمر.

 بالكلية.مجتمعية  خدمة وحدةوجود عدم 

وجووووووود  طووووووق معتموووووودة باألقسووووووام العلميووووووة لتنفيوووووو  

 العديد من الدورا  ا جتمعية.

غياب مشاركة األطراف املجتمعية في املشـاركة فـي 

 عداد البرامج التعليمية.إ

 وجوووووود لليووووووة لقيووووووام رضوووووا األتوووووورا  ا جتمعيووووووة عوووووون

 جودة الخدما  ال ي تقدم ا ال لية.

عـــالن عـــدم وجـــود سياســـات واضـــحة للدعايـــة واإل 

 .عن مختلف خدمات الكلية لخدمة املجتمع

وجوووود مجلوووس اسيشووواري يضوووم متتلووو  القطاعوووا  

 .والقيادا  با حافظة

 

تعوووواون مشووووارك بووووين ال ليووووة واألتوووورا  ا جتمعيووووة  ووووي 

ة الخوووووودما  ا ختلفووووووة ال ووووووي تقوووووودم ا وذلووووووو  ووووووي صووووووور 

 دورا  تعليم وتدريب مستمر.

 

وجووووووود  طووووووق معتموووووودة باألقسووووووام العلميووووووة لتنفيوووووو  

 العديد من الدورا  ا جتمعية.
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 البحث العلميد. 

 (Weaknesses)نقاط الضعف  (Strengthنقاط القوة )
 .عدم وجود شراكة بين الكلية واملجالت العلمية وجود وةدة للبحث العلمي بال لية.

ذاتيوووووووووة مووووووووون قبوووووووووب أعضووووووووواء هي وووووووووة وجوووووووووود دوافوووووووووع 

 .التدريس من أجب الارقية

 عدم امتالك الكلية ملجلة محكمة.

مشوووووووووواركة هعوووووووووو  أعضوووووووووواء هي ووووووووووة التوووووووووودريس  ووووووووووي  

 البحوث املمولة.

افر برمجيــــــات الحاســـــوب الال مــــــة لتحليــــــل  عـــــدم تــــــو

 البيانات البحثية

هعووووووو  موووووووون أعضووووووواء هي ووووووووة التووووووودريس محكمووووووووين  

  جال  عربية وأجنبية.

افر كــــوادر علميــــة متخصصــــة فــــي التحليــــل   عــــدم تــــو

 الكمي بالكلية.

  وال  مون املنتجوة ثو للبح بیااا  وجود قاعدة 

 . ي ال لیة  التدريس  ھی ة أعضاء

ات راك عــــــــــدم وجـــــــــــود خطـــــــــــة للبحـــــــــــث العلمـــــــــــي والشـــــــــــ

 البحثية داخل األقسام العلمية.

 ندرة السمنارات املتخصصة لألقسام العلمية. 

األقســــــــــام األكاديميــــــــــة مــــــــــع بعضــــــــــها عــــــــــدم اشــــــــــتراك  

 البعض في األنشطة البحثية.

القصـــــور فـــــي تـــــدعيم االتفاقـــــات البحثيـــــة للكليـــــة مـــــع  

 .الجهات البحثية الداخلية والخارجية

 : التحليل اخلارجي )الفرص والتحديات(أواًل

 اعضاء هيئة التدريس - أ

 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص
اإلاسوااية جاذبية العمب ب لية العلوم والدراسوا  

 لتوفر بد  مادي   يتوافر  ي ال ليا  الرئيسة.

الجامعــــــــــــــــــــات املحليــــــــــــــــــــة  املنافســــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــتقطاب

 واإلقليمية ألعضاء هيئة التدريس املتميزين.

كا  بحثيووة بوين أعضوواء اوجوود اإلم ااوا  لعقوود شور 

ة اإلاسواايهي ة التدريس ب لية العلوم والدراسا  

 
 
  وال ليا  األ رى محليا

 
 .وعامليا

ارتفــــاع العــــبء التدريســــ ي فــــي بعــــض األقســــام يحــــد 

 من مشاركاتهم البحثية واملؤتمرات العلمية.

وجووووووووووود يم ااووووووووووا  لوووووووووودي أعضوووووووووواء هي ووووووووووة التوووووووووودريس 

 لتطبيق متطلبا  الجودة وا عتماد.

اعتمـــــــــــاد الكليــــــــــــة علـــــــــــى أعضــــــــــــاء هيئـــــــــــة التــــــــــــدريس 

 املتعاقدين بنسبة كبيرة. 

ضــــعف تبــــادل أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بــــين الكليــــة وأكاديميوووووة لعقووووود فعاليوووووا   م اايوووووة علميوووووةيوجوووووود 
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 .واملراكز العلمية ادوا ( مع م واا  ا جتمع ا ح ي. مؤتمرا ،)

توفر الجامعة التودريب والت هيوب املسوتمر ألعضواء 

 هي ة التدريس.

ضـــعف مســـتوى الخـــدمات املقدمـــة ألعضـــاء هيئـــة 

 التدريس.

ا سووووووووووووتفادة موووووووووووون اسووووووووووووتقطا  الكفوووووووووووواءا  يم ووووووووووووان 

الوتنيووووووة القادمووووووة موووووون الخووووووار  واملوجووووووودة هسووووووو  

 العمب.

بعــــد الكليــــة عــــن مقــــر الجامعــــة الــــرئيس يقلــــل مــــن 

مشــــاركات أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــي ور  العمــــل 

 والدورات.
 

 ب. الطالب
 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص

مـــــــن املنظمـــــــات الكبـــــــرى فـــــــي  عـــــــدم وجـــــــود عـــــــدد ـكــــــاف   الدولة.وجود م اف ة مالية مقدرة تمنح من 

القطــــــــاعين الخــــــــاص والعــــــــام فــــــــي محافظــــــــة الســــــــليل 

 والوادي التي توفر فرص تدرييية للخرجين.

وجــــــود خريجــــــي جامعــــــة أخــــــري منافســــــة تــــــوفر لــــــد ها  س ولة الحصو  ع ى الكتا  الدراس ي.

 إمكانية جيدة.

عـــــــــدد مقـــــــــدر مـــــــــن  األـكــــــــاديمي لـــــــــديتـــــــــدني املســـــــــتوى  س ولة الوصو  ملقر الجامعة.

 الطالب امللتحقين ببرامج الكلية.

سياسة الدولة تييح فور  الوتعلم لجميوع الطوال  

 ع ى ةد سواء.

اســتقطاب الكليــة التقنيــة باملحافظــة لعــدد كبيــر مــن 

 الطالب.

 احتمال تسرب الطلبة مع استمرار الدراسة 

 ضعف اإلقبال على التخصصات العلمية. 

 لدي الطالب بأهمية التعليم الجامعي تدني الوعي 

 التدريس ساليبأاخلطط والربامج التعليمية و ج.
 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص

التوسووووع املالةووووع  ووووي التعلوووويم العووووالي باململكووووة العربيوووووة 

 السعودية.

وجود كليات أخري منافسـة فـي محـافظتي الـوادي 

والســـــــــليل تقـــــــــدم بـــــــــرامج مماثلـــــــــة لكليـــــــــة العلـــــــــوم 

 بالسليل.اإلنسانية والدراسات 

التطـــور املتالحـــق ألســـاليب وطـــرق واســـتراتيجيات  النمو الس ااي املالةع بمحافظا  جنو  الرياض.

 .التدريس
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 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص
لوجيووا و التوجووا العووام باململكووة احووو تطوووير وترقيووة تكن

 التعليم.

عـــــدم وجـــــود مركـــــز متخصـــــص بالجامعـــــة لتنميـــــة 

 وإعداد أعضاء هيئة التدريس.

 .تالحق تغير متطلبات سوق العمل يم ان ا ستعااة باألسات ة الجامعين الزائرين.

وجود كليات أخري منافسـة فـي محـافظتي الـوادي  يم ان يضافة برامج علمية تؤصب للقيم.

ة العلـــــــــوم والســـــــــليل تقـــــــــدم بـــــــــرامج مماثلـــــــــة لكليـــــــــ

 بالسليل.اإلنسانية والدراسات 

التطـــور املتالحـــق ألســـاليب وطـــرق واســـتراتيجيات  توجا الجامعة احو الريادة والتميز واإلبداع.

 .التدريس

ا سووووووووتفادة موووووووون اإلم ااووووووووا  املتاةووووووووة بوةوووووووودة التعلوووووووويم 

 .اإللكارواي بالجامعة  ي يد ا  تر  ةديثة للتعلم

لتنميـــــة عـــــدم وجـــــود مركـــــز متخصـــــص بالجامعـــــة 

 أعضاء هيئة التدريس. وإعداد

 

 :وارد البشرية واهلياكل اإلدارية الداعمةامل د.
 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص

يم وووووووان ا سوووووووتعااة ب عضووووووواء هي وووووووة التووووووودريس للقيوووووووام 

 بالعديد من امل ام اإلدارية.

 السعوديين. علىاقتصار األعمال اإلدارية 

املووووووووووووادي موووووووووووون يدارة  فوووووووووووور  الحصووووووووووووو  ع ووووووووووووى الوووووووووووودعم

 الجامعة.

افز املقدمـــــة للعـــــاملين مـــــن قبـــــل  ضـــــعف الحـــــو

 .الجامعة

وجوووووووووووود عموووووووووووادة لشووووووووووووؤون أعضووووووووووواء هي وووووووووووة التوووووووووووودريس 

 بالجامعة.

 

زيوووووووووادة اسوووووووووييعا  الجامعوووووووووة للكفووووووووواءا  الوتنيوووووووووة  وووووووووي 

 .الوظائ  اإلدارية بالجامعة

 

تووووفر الجامعوووة ةوووزم وبووورامج تدريبيوووة لتنميوووة امل وووارا  

 .اإلدارية

 

  .قيادا  يدارية بالجامعة ذا   برا  تويلاوجود 
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 :واملسؤولية اجملتمعية االسرتاتيجية. الشراكات ـه
 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص

نـــــــدرة وجـــــــود املؤسســـــــات والهيئـــــــات التـــــــي تـــــــوفر  وجود عمادة لخدمة ا جتمع بالجامعة.

 فرص تدريب للخريجين.

با ضووطالع بمسووؤوليا  ا وجووود تشووريعا  تلووزم املنظمووا  

 ا جتماعية تجا  ا جتمع.

املجتمــــــــع ضــــــــعف الــــــــوعي الثقــــــــافي لــــــــدى أفــــــــراد 

املجتمعيـة بدور الكلية في حل املشـكالت  املحلي

 .املختلفة

جامعووووووووا  يقليميووووووووة  شووووووووراكا  مووووووووعوجووووووووود يم اايووووووووة عقوووووووود 

 عاملية.و 

ضـــــــــــــــــــعف الدراســـــــــــــــــــات واألبحـــــــــــــــــــاث املتعلقـــــــــــــــــــة 

 .باحتياجات املجتمع

لعقوووووود شووووووراكا  مووووووع مؤسسووووووا  مرموقووووووة وجووووووود يم اايووووووة 

  ستضافة يدارا  ا التنفي ية العليا إللقاء محاضرا .

 

ارتفووواع واوووي املسوووؤولين ب هميوووة ودور ال ليوووة  وووي املسووواهمة 

 . ي ةب مشكال  ا جتمع

 

 البحث العلميد. 
 (Threats)التهديدات  (opportunities) الفرص

توجوووا اململكوووة العربيوووة السوووعودية يلوووى دعوووم البحووووث  

 كاديمية.األ

صعوبة معايير النشر في املجـالت العلميـة املحكمـة 

 ذات التصنيف العالمي.

صعوبة الحصول على البيانـات اإلحصـائية إلجـراء  السعودية.املكتبة الرقمية  الجامعة  ياشاراك  

 البحوث العلمية.

مير سطام بن بجامعة األ وجود عمادة للبحث العلمي 

 عبد العزيز.

عـــــــــــدم ثقـــــــــــة وتفاعـــــــــــل القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص بعـــــــــــرض 

البــرامج العلميـة لبح هــا  ىاملشـاكل التـي تواجههــا علـ

 وتقديم الحلول لذلك.

توووووووفر ةوووووووافز ماليووووووة ع ووووووى مسووووووتوى الجامعووووووة لوووووودعم 

 البحث العلمي.

ضــــــــــعف الــــــــــربط بــــــــــين منظومــــــــــة البحــــــــــث العلمــــــــــي 

 .واحتياجات املجتمع

سوووووووة إلجوووووووراء البحووووووووث ع وووووووى منشووووووو ة وجوووووووود ةاجوووووووة ما

 األعما .

 

توظيووووووووو  البحووووووووووث العلميوووووووووة وا سيشوووووووووارا  لخدموووووووووة 

 ا جتمع.
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 :ساسيةالقضايا األ
كلية  ورسالةرؤية و التحليل الرباعي )البيئة الداخلية والخارجية(  نتائج خالل من

ساسية األ االستراتيجية  اهم القضايأاختيار  تم ،بالسليلاإلنسانية العلوم والدراسات 

التي ترتبط بالتوجهات الرئيسة للجامعة واألهداف  ،هميةأكثر ولوية األذات األ 

افقة مع األ  ،منظم بشكل االستراتيجية ق يحقيقود لت ،هدافوتم ربطها بمشاريع متو

 وتتضمن ؛بالسليلاإلنسانية كلية العلوم والدراسات  وتوجهات وقيم ورسالة متطلبات

 التالية: النقاط

 املشاريع ساسيةالقضايا األ
 

عملي ووووووووووووي التعلوووووووووووويم   ووووووووووووي التميووووووووووووز وا رتقوووووووووووواء

 .والتعلم

افـــــــق املعـــــــايير األلكاديميـــــــة تطـــــــوير البـــــــرامج األ كاديميـــــــة تو

 تطلبات االعتماد. مو 

 .عضاء هيئة التدريسأتطوير وتعزيز قدرات 

 .الكلية فيبالبيئة التعلمية  االرتقاء

 تكثيف الدورات التدرييية.

 بية.نشطة الطال التنوع في األ

 .التنظيمي للكلية الھیكل بناء إعادة  .ةدارياإل  اظمةفاعلية األ كفاءة و  تحسين

 ھیئــــــة أعضــــــاء مــــــن املتميــــــزين اســــــتقطاب عمليــــــة تحســــــين

 .واملو فين التدريس

 .العملأخالقيات  مبادئترسيخ 

 م مع احتياجات املجتمع املحليءنشطة البحثية بما يتالدعم األ .ا رتقاء بالبحث العلمي

تمرات ؤ عضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس للمشـــــــاركة فـــــــي املـــــــأحـــــــث 

 الدولية.

 .تطوير منظومة العمل الطوعي .بناء شراكة مع ا جتمع ا ح ي

 ندية الحي املتعلم.أعقد اتفاقات مع 

 .املحلي للمجتمع املوجھة البرامج دعم مبادرات تصجيع

 تقــدمها التــي والبــرامج األنشــطة عــن اإلعالمــي الــدور  تعزيــز

 .املحلي للمجتمع الكلية



 الخطة االستراتيجية

 

 
 

 18  

 واملمارسات املثلى املقارنات املرجعية
 التالية:للكلية إلى املقارنات املرجعية  االستراتيجيةتم الرجوع في بناء الخطة 

 بالسليل:اإلنسانية  والدراساتاملقارنات املرجعية لكلية العلوم 

 كلية العلوم جامعة امللك سعود.  -1

 بينبع جامعة طيبة.اإلنسانية والعلوم  اآلدابكلية  -2

 جامعة شربروك بكندا.اإلنسانية والعلوم  اآلدابكلية  -3

Faculty of letters and human sciences Sherbrooke university، 

Strategic Plan: 2019-2022. 

 كلية العلوم جامعة رجينا بكندا. -4

Faculty of Science University of Regina, Strategic Plan: 2016-2020. 

 :االسرتاتيجيةمعايري اختيار املقارنات املرجعية يف اخلطة 
 عاملية. ومؤسساتمؤسسات وطنية محلية،  املختلفة:املراجع  -

 داء.تتميز بجودة األ  -

 تنوع البرامج. -

 وخدمةالتدريس، البحث العلمي  الرئيسة:لد ها القدرة على التنسيق بين املهام الثالث  -

 املجتمع.

 .طالب( 2500كبير من الطالب عليها )في أغلبها عدد الطالب يتجاو  قبال إهناك -

 التميز العلمي واألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس. -
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 بكندا:  جامعة شاربروكاإلنسانية داب و العلوم : كلية اآلأواًل

 الرؤية:

 ذ نفكر في تغيير العالم.إمجال من االنتماء والحرية واالنجا ،   

 الرسالة:

خدمة املجتمع: تلتزم جامعة شاربروك بالتكوين املنفتح وتعزيز في من الناس  مرة  

بداع والتواصل واإل  والبحثاملعرفة النقدية والبحث عن معرفة جديدة من خالل التدريس 

 وااللتزام االجتماعي.

 : االسرتاتيجيةاألهداف 
 لطالب.النجاح  أكبرحظ ثراء البرامج وتوفير إتثمين التعليم بشكل مطلق مع  -1

 من خالل املبادرات التالية: وذلك

 وتعددتسليط الضوء على ثراء برامجنا، بشكل خاص طابعها التطبيقي،  •

 االختصاصات ومواءمة تطويرها 
ا
 تحديات مجتمعنا.ل وفقا

تربوية مهارات الطالب من خالل ممارسات  وصقلتعزيز الرغبة في التعلم  •

 مبتكرة. (بيداغوجية)

 املجتمعية. واالنشطةالتجارب العاملية والثقافات املتعددة االستفادة من  •

في خدمة التعليم  والرقميةالوسائل التكنولوجية  وكذلكتحديث البنية التحتية  •

 .والتعلم

 و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي :

 .وتطويرها يادة تنوع البرامج  •

  يادة االختصاصات. •

 معدل التخرج ملدة أربع سنوات. •

التكنولوجية  والوسائل يادة مدى رضا الطالب عن البنية التحتية  •

 املستعملة في العملية التعليمية.

  يادة رضا املشغل عن الخريجين املنتدبين. •
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 من خالل املبادرات التالية: وذلكالبحوث العلمية  وتعزيز تضافر الجهود لتطوير  -2

 العام. وفي النطاقلجامعة ا اإلنسانية في مجتمعتصجيع البحث في مجال العلوم  •

والجامعات تحفيز البحث العلمي في مختلف االختصاصات بين الكليات  •

 من الخبرات العاملية. واالستفادة

في مجال  وتميزهمتهم امساهمعلى  والتعرف والطالباتالطالب  تهيئةالعمل على  •

 البحث العلمي.

 تطوير البنى التحتية البحثية وتوفير املوارد اليشرية لدعم الباحثين والباحثات.  •

 و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي :

 .املرصودة للبحوثامليزانية  •

 نفقات البحوث التشاركية. •

 ساتذة الذين لد هم بحوث منشورة.عدد األ  •

 عضوية هيئة التدريس في لجان تحرير مجالت منا رة. •

 نشورات الكلية باملجالت املحكمة.م •

 منشورات الطلبة. •

 بداعية ومرنة وذلك من خالل املبادرات التالية:إتعزيز ثقافة تشاركية، منفتحة،  -3

 دعم التواصل الفعال، املحترم والشفاف بين مختلف الفرق ومنسوبي الجامعة. •

 واملجتمع.تسليط الضوء على التزام املو فين والطالب داخل بيئة الجامعة  •

 .ةتطوير عمل الجمعيات الطالبي •

 التعاون بين األعضاء. وثقافةتعزيز تبادل الخبرات بين الطالب،  •

 وتضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي :

 الطالبية. واألنشطة يادة عدد الفعاليات  - •

 التشاركية.املجتمعية نشطة  يادة عدد األ - •

 .املجتمعيمعدل مشاركة الطالب بالعمل  - •

 ثيرها في البيئة الحاضنة.أاملجتمع عن الكلية وت  يادة رضا - •

 بناء العالم الذي نود العيش فيه.مع اآلخرين ل التآ ر  -4
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 تحديات العالم املعاصر. ملواجهةتعزيز التصالح مع مبادئنا األساسية  •

املساهمة بشكل فعال في تحقيق رسالة الكلية من خالل وضع خبراتنا تحت  •

 .واملجتمع الجماعة تصرف

توفر العيش الكريم لتنفيذ مشاريع متنوعة االختصاصات لتوفير القيادة  •

 .(يكولوجيةاأل البيئية )لألشخاص واملحافظة على النظم 

 كفاعلين أساسيين في التغيير االجتماعي. وجماعيااللتزام بشكل فردي  •

 و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي :
 التي تهتم باملبادئ األساسية للكلية.عدد االستبانات  •

 عدد الخبرات التي سخرتها الكلية لخدمة املجتمع. •

فراد واملجموعة لدور الكلية في التغيير عدد االستييانات التي تهتم برؤية األ  •

 االجتماعي.

نجا ها وذلك بتوفير القيادات الال مة إعدد املشاريع التي ساهمت الكلية في  •

 لتنفيذها.

 املثلى: املمارسات

 أقسام ثمانية مناإلنسانية  والعلوم اآلداب كلية تتكون  كيتها،يبدينام معترف

 يتم التي االختصاصات. للمراحل الثالثة دراس ي برنامج 100 من يقرب ما تقدم ومعاهد،

 السياسة املوسيقى،: تنوعها فنجد مثال بقدر طالب، غنية آالف الخمسة ملا يناهز تدريسها

 الثقافات، بين الوساطة الشيخوخة، علم التاريخ، التطبيقية، الجيوماتكس التطبيقية،

 .االجتماعي والعمل النفس التطبيقي، علم والعرف الفلسفة والتواصل، اللغات اآلداب،

ا  بيئةاإلنسانية  والعلوم اآلداب كلية توفر االختصاصات، متعددة لطبيعتها نظرا

ا وتعز   العليا للدراسات مثالية مختلف  في املختصين بين للتعاون  يدةفر  فرصا

 الفرق  من العديد إلى باإلضافة وحدات خمس الكلية تضم. تجمعهم التي االختصاصات

بين  العالقة ذلك في بما املواضيع، من واسعة مجموعة بها العمل يغطي. البحثية واملراكز

 .واألدب املجتمع، الفنون، الثقافة تنمية الثقافات، البيئة، الشيخوخة مختلف
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 : كلية العلوم جامعة رجينا:ثانيًا
  الرؤية:

معترف  كلية العلوم إلى أن تكون أول وحدة أكاديمية ملا بعد املرحلة الثانوية تطمح

للعصر  ومواكبتهالجودتها  وكذلكعلى املتقبل  ووقعهاألهمية حداثة أبحاثها  وذلك ،بها

 املتقدمة.و  في املراحل األولى هابرامج تميز و 

  الرسالة:
 ونشر والتطبيقية العلمية البحتة منها املعرفة وتطبيق إلنشاء العلوم تكريس كلية

 والوعي ولى والعليا من التعليمواملراحل األ  العلمية املنشورات خالل املعرفة من تلك

 والخدمي. املجتمعي

 القيم:
 ث واملسار الدراس ي. و التميز في البح •

 تعليم ذو جودة عالية. •

 لالكتشاف.التحمس  •

افقتعاون  •  .وتو

 التزام مجتمعي. •

 خدمات.   •

 األولويات:

 تعليم متميز:

 والتقييم. الدروس، وإدارة التعليم، من عالية مستويات على الحفاظ -

املراحل  طالب على بشكل يسهلمهيكلة  املقدمة والدروس البرامج أن من التأكد -

 حددة.نهاء دراستهم في اآلجال املإالعليا  والدراسات ولىاأل 

توفير الدعم للطلبة القادمين من املرحلة الثانوية سواء كانوا طلبة محليين أو  -

 أجانب.
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بمواصلة االستجابة  وذلكمة برامجنا الدراسية ومدى أهميتها، ءضمان مال -

لحاجيات الطلبة واهتماماتهم، واالستجابة للمسارات الناشئة وفرص العمل 

 والتغيرات في املساعي واملمارسات العلمية املعاصرة.

 يادة فرص التعليم التجريبي لطالب املرحلة الجامعية والدراسات العليا سواء  -

 محليين.   مكانوا طلبة دوليين أ

 الطالب. االكتشاف عند جميع وحب ميالعل الفضول  تعزيز -

البحث  في العليا والدراسات الجامعية املرحلة طالب إشراك في االستمرار -

 العلمي.

 تأثري البحوث:

 العليا. الدراسات على واإلشراف البحث من عالية مستويات على الحفاظ    -

للباحث والفرق تقدم الدعم الال م  الحالية البحثية التحتية البنية أن من التأكد -

 البحثية.

 الخارجية. البحوث تمويل وإدارة لتطبيق وداعمة فعالة إدارية ممارسات ايجاد -

 العلمي البحث تطبيقات قصد توجيه االختصاصات بين مختلف التعاون  تعزيز -

 لخدمة املجتمع.

في  املحلية املجتمعات مع واالستشارية التعاقدية البحثية األعمال ودعم  يادة -

 املجاورة لها. واملناطق ساسكاتشوان منطقة

 البحوث العلمية. مجال في الدولي للتعاون  الجديدة املبادرات ودعم تعزيز، -

 عرض التقدم العلمي في املجتمع. -

 االستدامة:
 كفاءة خالل العلمية، من والبحوثضمان االستمرارية للعملية التعليمية،  -

 حديثة. وأجهزةالدقيق لبنية تحتية مستدامة  والتخطيط اليشرية املوارد -

من املواد  وتتخلصالتأكد من أن املختبرات العلمية تخضع إلجراءات السالمة  -

 .وآمنالخطرة بشكل صحيح 

 العمليات. جميع في بيئيا سليمة ممارسات اعتماد -

 البيئية. باالستدامة املتعلقة البحوث وتعزيز دعم مواصلة -
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 للكلية )ذات أولوية(:ة يهداف االسرتاتيجاأل

 وذلك طالبها كلية العلوم بتوفير الظروف املالئمة لنجاح الطالب: تلتزمااللتزام بنجاح  .1

 من خالل:

 لضمان الحالية الطالب دعم أنشطة وتعزيز مراجعةب األمر، لزم إذاتقويم و  ،تقييم -

 والسنة االنتقالية املراحل خاصة في التكميلية، التعلم فرص تلقي في الطالب استمرار

 الدراسية األولى.

التي تعنى بالطلبة الدوليين لضمان  واملراكز  يادة التنسيق مع مركز الطالب املحليين  -

 وجود مدربين بشكل مستمر.

بالنسبة  102والرياضيات   100يجاد مقررات جديدة تشبه الكيمياء إمكان إمراجعة  -

س لد هم خلفية "رياضيات/علوم" للطلبة القادمين من املعاهد العليا والذين لي

 لتسهيل عملية التحاقهم بكلية العلوم.

لدروس املستخدمة في االتحري عن االستعماالت الحديثة للتقنيات السمعية البصرية  -

  التكميلية وتسهيل التفاعل بين الطلبة واألساتذة.

 متعددة على دورات قائمة تطبيقات إنشاء خالل من التجريبي التعلم تعزيز -

 والدولية. املحلية امليدانية تطوير املدارس خالل ومن لتخصصات،ا

 االستجابة الحتياجات في االستمرار خالل من شهاداتنا برامج وفاعلية أهمية ضمان -

 املساعي في والتغيرات العمل، وفرص الناشئة واالتجاهات واهتماماتهم، الطالب

 املعاصرة. العلمية واملمارسات

  البيئية. تهتم بالصحةجديدة  برامج تطوير -

 تأثري البحوث:  

 ثهم الوقع املطلوب.و حتى يكون لنتائج بح والباحثينتقديم الدعم الال م للطلبة  -

 .ودولياالحرص على نشر النجاحات البحثية محليا، وطنيا  -

 سناد املنح البحثية ملن يستحقها.إكفاء للمساعدة في أاالستعانة بمو فين  -

  البحوث. مكتب يقدمه ما الستكمال املنح إدارة بدعم وذلك فعالة ممارسات تطوير -

تدعم  التي( MITACS مثل) الحالية الوطنية البرامج من أكبر بشكل االستفادة -

 العلمي. والبحث العليا الدراسات
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اقع العلمية وبنجا ات البحثية على اإلنترنت لى اإل إمكان الوصول إتعزيز  - خاصة املو

اقع وسائل اإل   جتماعية على مستوى اإلدارات والكلية.عالم اال ومو

 إلنجا ات كليةشارة بشكل مفصل مع اإل  للعلوم، السنوي  التقرير إنشاء إعادة -

 للجامعة. االستراتيجية باألولويات يتعلق العلوم فيما

 ساسكاتشوان جمعية املثال، سييل على) املهنية الجمعيات من أكثر االستفادة -

 ريجينا إلى العلماء جلب في( الرياضية للعلوم الهادئ املحيط الجيولوجية، معهد

 املجتمعية. وباملحاضرات منهم بالكلية واالستفادة

 العلمي البحث تطبيقات قصد توجيهب االختصاصات بين مختلف التعاون  تعزيز -

 لخدمة املجتمع.

 والعلماء. الباحثين بين املشتركة البحوث تصجيع -

 واملجتمعاملحليين  السكان مع واالستشارية التعاقدية البحثية األعمال ودعم  يادة -

 املجاورة. واملناطق ساسكاتشوان في

 وبيئتهم. املحليين بالسكان الصلة ذات العلمي البحث مشاريع تطوير -

 اجملتمعي:االلتزام  -2

 هيئة تهم أعضاء التي املجاالت لتحديد املو فين االستبانات بين نتائج مراجعة -

 واإلداريين. التدريس

وكذلك  وذلك من خالل برنامج "موعد مع العلوم" املجتمع في أهميتنا على الحفاظ -

 في واملسابقات واملخيمات الكمبيوتر علوم ومعسكرات العلمية املعسكرات

 في املشكالت لحل عمل وور  عالية، ارتفاعات على بالون  وتجربة الرياضيات،

 الثانوية. املرحلة لطالب الرياضيات

 وذلك العلوم مجال في اهتمامات لد هم الذين الشباب توجيه في املساهمة -

 .واإلقليميةوالوطنية  املحلية العلوم معارض في بإشراكهم

 يعرض الذي كندا مستوى  على العلوم معرض مثل الكبرى، األحداث استضافة -

 وتطبيقاته. العلمي اإلبداع

 وطالب التدريس يئةه أعضاء تضم) الزائرة من املحاضرات سلسلة تنظيم -

 واإلقليمي. املحلي املستوى  على( العليا الدراسات
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 نظام في لعلوم التدريس السنوية املنهي التطوير مؤتمرات في بشكل فعال املشاركة -

 الثانوية. املدارس

بتقييم  املتعلقة األمور  بشأن املقاطعات في التعليم سياسات صانعي عن الدفاع -

 إلى الجامعة. الطالب انتقال وتسهيل والكتابة القراءة يتعلم مجتمع املناهج لخلق

 املمارسات املثلى:        

  ريجينا، تلعبكواحدة من أهم املؤسسات بجامعة        
ا
  كلية العلوم دورا

ا
في  كبيرا

 والدفعوذلك بتوفير كل أسباب النجاح للطالب،  االستراتيجيةتنفيذ أولويات الخطة 

 تجاه املجتمع. وااللتزامبالبحث العلمي 

التابعة لها في  والكلياتطالب بالجامعة  1500يتم سنويا تسجيل أكثر من        

الجامعية بشكل تقليدي على تدريس  وترتكز البرامجاملراحل األولى من البكالوريوس 

 العلوم الحرة التي يتم تنظيمها في تخصصات فردية )مثل الفيزياء والبيولوجيا وغيرها(.

ا للحصول على  250يعمل ما يقرب من  العليا،وى الدراسات على مست    طالبا

درجة املاجستير أو الدكتوراه في مجال العلوم. هؤالء الطالب يعملون باجتهاد مع أعضاء 

ث جديدة تسهم في النهوض و هيئة التدريس والباحثين بعد الدكتوراه في تقديم بح

 باملعرفة العلمية.

الكلية على املستوى العالمي، بينما على املستوى ث و قيمة كبيرة لبح منحيتم   

املحلي، يزود طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثون بعد الدكتوراه 

مقاطعة ساسكاتشوان بقاعدة املعرفة واملوارد اليشرية الال مة لتحقيق طموحات 

لقدرة التنافسية واحتياجات ساسكاتشوان في مجال االبتكار، وبالتالي الحفاظ على ا

   للمقاطعة وا دهارها اقتصاديا.

 



                                                                    كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 

 

 
 

 27  

 بينبع جامعة طيبة.اإلنسانية داب والعلوم ثالثا: كلية اآل

 الرؤية:

وا جتماعية، بما يحقق اإلاسااية تحقيق الريادة التعليمية والتعلمية والبحثية  ي العلوم 

 .اإلسالميةبناء مجتمع املعرفة، ودعم ةركة التميز الحضاري،  ي ظب ا ةتفاظ بال وية 

 الرسالة:

ييجاد بي ة تعليمية تعلمية تطبق مبادئ الجودة وتوظ  أةدث التقنيا  وتشارك 

 
 
  ا جتمع وتدفع لسو  العمب  ريجين مؤهلين علميا

 
  وم اريا

 
 ا الكفاءة بما يضمن ل وسلوكيا

 
 
  والتنافسية دا ليا

 
 .و ارجيا

 القيم:

. املسؤولية: -
ا
 تحمل املسؤولية تجاه الذات واملجتمع األكاديمي واملجتمع عموما

 .احترام وتقدير جميع منسوبي الكلية وشركائها :االحترام والتقدير -

في جميع األعمال مع أعضاء هيئة  وعالنيةبوضوح  التعامل :واملحاسييةالشفافية  -

 .التدريس واملو فين والطلبة، وفق آلية واضحة للمحاسبة

منح مساحة كافية من الحرية املنضبطة ألعضاء هيئة التدريس  :الحرية املسؤولة -

 .واملو فين والطلبة

البحث عن أفضل السياسات واملمارسات والعمل على تطبيقها بدرجة  :الجودة والتميز -

 .ن الجودةعالية م

بداعية في مجاالت البحث والتدريس واإلدارة، االبداع: تصجيع األفكار والحلول اإل  -

 .ومكافأة أصحاب املبادرات الهادفة

 .دعم وتصجيع األدوار القيادية على جميع املستويات :القيادة -

القدرة على االستجابة السريعة ملتغيرات بيئة العمل الداخلية  :الجاهزية واملرونة -

 .خارجيةوال

 .التأكيد على تكافؤ الفرص والتعامل بإنصاف مع الجميع :العدالة -

 .التركيز على استشراف املستقبل وااللتزام بالتخطيط املستمر :املستقبلية -
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 للكلية: االسرتاتيجيةهداف األ

 من خالل املبادرات التالية: وذلكتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية  .1

 تجهيز معملين تعليميين. -

 من القاعات الدراسية باملستلزمات التعليمية.  % 70استكمال تجهيز  -

%من الدورات التدرييية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس في مجاالت  80تنفيذ  -

 املعرفة املتجددة.

 إنشاء نظام داخلي للجودة وفق متطلبات االعتماد األكاديمي.  -

 االعتماد البرامجي. لالعتماد بشأنمن متطلبات املركز الوطني  % 70انجا   -

ب وإعدادهم لسوق العمل وذلك من خالل رفع الكفاءة املعرفية واملهارية واملهنية للطال  .2

 التالية:املبادرات 

 كاديمي.رشاد األإنشاء وحدة اإل  -

 إنشاء "مركز التعلم" ملساندة الطالب. -

. يادة النشاط البحثي ألعضاء هيئة 5من  4رفع نسبة رضا الطالب عن أداء الكلية  .3

 من خالل املبادرات التالية: وذلكالتدريس والطالب 

% في املؤتمرات والندوات  30رفع نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس إلى  -

 الداخلية والخارجية.

قل لكل عضو هيئة تدريس إلى بحث واحد على األ األبحاث املنشورةرفع عدد  -

 .سنويا

وراق العلمية في رفع نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحرير أو تحكيم األ  -

 .%30لى إاملجالت املتخصصة 

 إصدار مجلة علمية للكلية. -

 توقيع اتفاقات علمية مع املراكز البحثية والجامعات. -

 .ملراكز والجامعات العامليةن مع ابإقامة مشروعين بحثيين مشترك -

 .الحصول على دعم للبحوث من الجهات الحكومية والخاصة -
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 من خالل املبادرات التالية: وذلكاملساهمة في حل مشاكل املجتمع املحلي  .4

 إنشاء املرصد الحضري للبحث العلمي. -

سالمية واللغة دورات تدرييية في مجاالت اللغة العربية والثقافة اإل  5عقد  -

 يزية.نجلاإل 

 .كل فصل دراس ي مع الجهات املستفيدة في ينبعفي عقد ورشة عمل  -

 .مشاركة املجتمع املحلي في احتفاالته ومناسباته الوطنية -

 .تقديم االستشارات العلمية للهيئات واملصالح الحكومية -

 .قل  هتمان بمشاكل التلوث وحماية البيئةإجراء بحثين على األ -

 .التراث املحلي وتنمية السياحةاملشاركة في املحافظة على  -

 .الشراكة مع الهيئات الحكومية في مجال البحث املدعم -

 .املشاركة في برامج الدبلوم والتعليم عن بعد -

5.  
ا
 وماليا

ا
من خالل املبادرات  وذلكتطوير سياسات وإجراءات ذات كفاءة فاعلة إداريا

 التالية:

 الكلية، وكرس ي بحث(. عمال باملنطقة )لصندوق توفير دعم سنوي من رجال األ  -

 .دارية بالكليةجراءات اإل من املعامالت واإل  % 50تطوير  -

نترنت باللغتين العربية واإلنجليزية يتضمن تطوير موقع الكلية على الشبكة العاملية اإل  .6

 معلومات ومؤشرات يسهل الوصول إليها، وقياس جودتها.

 إثراء املوقع بنتاج الكلية العلمي والبحثي. -

 .برامج العالقات العامة والتوعية والتواصل العالمي التوسع في -

 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ي. -
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 املثلى:املمارسات 

 ي ينبع، هي يةدى فروع جامعة تيبة باملدينة املنورة، اإلاسااية كلية اآلدا  والعلوم 

 اإلاسااية. واملعرفةوال ي   د  يلى أن ت ون منارة للفكر 

 و مسةعضو هي ة تدريس  90من  وأكثر وتالبةتالبا  3270تضم ال لية أكثر من  

ليزية وقسم الدراسا  اإلسالمية وقسم جااللغة اإل  وقسمأقسام متتلفة هي قسم اللغة العربية 

 الدراسا  القرلاية وقسم العلوم ا جتماعية. 

 وا بت اربمجا  البحث العلمي  ا هتمامبينبع زيادة اإلاسااية  والعلومقرر  كلية اآلدا    

%  ي املؤتمرا  والندوا  الدا لية 30وذلو من  ال  رفع مشاركة أعضاء هي ة التدريس يلى 

للتعاون العلمي  اتفاقا والخارجية، وإصدار مجلة علمية ت ون  اصة بال لية يلى جااب توقيع 

 مع العديد من املراكز البحثية. 

 ي ينبع، تعمب ع ى أن   ت ون مجرد ااقب للاراث العلمي ااية اإلاسف لية اآلدا  والعلوم   

، ولكن ا تسعى يلى ربق ه ا الاراث بمستجدا  العصر والتطور السريع، من وةسبوالثقا ي 

 ال  ربق جميع برامج ال لية بالواقع العم ي و  ي ة بي ة تعليمية متمّيزة، تعتمد ع ى أةدث 

 والشراكة ا جتمعية.الوسائب التقنية التعليمية 

 رابعا: كلية العلوم جامعة امللك سعود.
  الرؤية:

 وثقافت ا لإلس ام  ي بناء مجتمع املعرفة. وتطبيقا  اساسية الريادة  ي العلوم األ 

 الرسالة:
بحثية متطورة، قادرة ع ى تزويد ا جتمع باملعار   دراسية ومشاريعتقديم برامج 

العلمي وبجودة مستمرة تضمن  والبحث واإلبداعاملدربة عبر بي ة محفزة للتعلم  والكفاءا 

 التوظي  األمثب للتقنية والشراكة ا جتمعية.

 اجلوهرية:القيم 

مجتمعنا العريقة ونؤمن بالقيم  وثقافةتلتزم الكلية بالقيم التي يحض عليها ديننا الحنيف 

 التالية:
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الكلية أداءها من خالل تطبيق مقاييس رفيعة املستوى  التميز: تقيسالجودة و  -

للتميز من خالل التزامنا بأرقى املقاييس الفكرية في  والسعيتحترم الطموحات الكبيرة 

 .واالبتكار والتعلمالتعليم 

التعلم املستمر: تلتزم الكلية بدعم التعلم املستمر داخل مجتمع الكلية وخارجه  -

 املستمر ورفاهة املجتمع املستدامة.وتعزيز النمو الفكري 

 القيادة والعمل بروح الفريق:  -
ا
  تلتزم الكلية التزاما

ا
بتعزيز األدوار القيادية  راسخا

يماننا العميق إالفردية واملؤسساتية التي تدفع عجلة التنمية االجتماعية مع 

افية واملسؤولية واإل   بداع والعمل بروح الفريق الواحد.باالحتر

لتزم باالكتشاف الفكري املنضبط والصادق وهو جوهر ت كاديمية:الحرية األ -

 
ا
نشطة العلمية في جميع جوانب األ تقاليدنا األكاديمية الذي يظهر جليا

 والدراسية للجامعة.

تلتزم الكلية بمبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع  العدالة والنزاهة: -

درجات األمانة واالحترام  بأعلىية الثقافي ويلتزم جميع أعضاء مجتمع الكل

 خالقيات املهنية.واأل 

  الشفافية واملساءلة: -
ا
  تلتزم الكلية التزاما

ا
ها على ؤاا بعرض فكرها ور راسخ

املجتمع والعلماء لقياس مقدار إسهاماتها في املعرفة العلمية، ويلتزم أعضاء 

 والدراسية.مجتمع الكلية باحترام قيمنا في جميع األنشطة العلمية 

منسوبيها تلتزم الكلية بمسؤوليتها نحو  املسؤولية والشراكة املجتمعية: -

يشارك فيها كل املعنيين في  وممارساتمن خدماتها عبر إجراءات  املستفيدين

 .وخارجهاالكلية 

 ة للكلية:يهداف االسرتاتيجاأل

من خالل  وذلكالعلمي وخدمة املجتمع  والبحث. تحقيق التميز في التعليم العالي 1

 املبادرات التالية: 

 ث العلوم األساسية والتطبيقية.و في بح والتميز تحسين جودة النشر العلمي  -

 توثيق الروابط ببرامج التنمية الوطنية. -
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 تطوير وتحديث برامج الدراسات العليا. -

 تعزيز العالقة بين املختصين واملجتمع واملساهمة في حل مشكالته العلمية.  -

 يلي:و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما 
 QS.تصنيف التخصص في شنغهاي و  -

 جناز:اإل
 والتطبيقية وتعزيز تحسين جودة النشر العلمي والتميز في أبحاث العلوم األساسية  -

 في حل مشكالته العلمية. واملساهمة واملجتمعالعالقة بين املختصين 

من خالل  وذلك واملخرجاتالسبل الكفيلة بضمان جودة األداء  وتحقيق. تطوير 2

 :املبادرات التالية

 استقطاب الكفاءات العلمية املتميزة من أعضاء هيئة التدريس. -

 استقطاب طالب الدراسات العليا املتميزين. -

 وتضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي:

 لبرامج ا ا ختلفة.عدد ش ادا  ا عتماد ال ي ةصلت ا ال لية  -

 جناز:اإل

 عدد شهادات االعتماد التي حصلت عليها الكلية لبرامجها املختلفة.

 :وذلك من خالل املبادرات التالية األمثل للموارد والتقنية الحديثة االستخدام. 3

 من األنظمة الحديثة والتقنية اإلدارية. االستفادة - -

 الدعم الفني. وتحسينتحديث التجهيزات  - -

 املوارد اليشرية في مجال البحث العلمي. وتنميةتطوير  - -

 بين األقسام. والتنسيقتحقيق التكامل  - -

 مصادر التمويل. وتنويعتسويق الخدمات العلمية  - -

 و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي:

 الحديثة التي أدخلت على برامج الكلية. والتقنياتعدد األساليب  -
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 جناز:اإل

املوارد اليشرية في مجال  وتنمية وتطويرالدعم الفني  وتحسينتحديث التجهيزات 

 البحث العلمي.

4 
ا
  . توفير بيئة محفزة إداريا

ا
 :وذلك من خالل املبادرات التالية وأكاديميا

العمل  وأخالقياتقيم االنتاج  وبثنشر الثقافة العلمية لدى شرائح املجتمع  -

 االجتماعية. واملسؤولية

 وتطوير املهارات العلمية ألفراد املجتمع. واالبتكار تنمية روح اإلبداع  -

 توثيق العالقة بوسائل اإلعالم. -

 مصادر التمويل. وتنويعتسويق الخدمات العلمية  -

 يلي:و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما 

 نسبة الرض ى الو يفي ملنسوبي الكلية. -

 جناز:اإل
لتأهيل  ؛عن بعد والتعليمتأسيس بنية تحتية محفزة على تفعيل التعليم الذاتي - -

وكذلك التحفيز الجاد للمو فين  ،الطالب للمنافسة الجادة في سوق العمل

 لتحسين األداء والفكر اإلبداعي.

 وذلك من خالل املبادرات التالية:عضاء هيئة التدريس والطالب أ. استقطاب األفضل من 5

 عضاء هيئة التدريس.أب الكفاءات العلمية املتميزة من استقطا -

 استقطاب طالب الدراسات العليا املتميزين. -

 و تضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي :

 عضاء هيئة التدريس.أنسبة الزيادة في  -

 طالب الدراسات العليا املتميزين. -

 جناز:اإل
هيئة التدريس وطالب  بدأ استقطاب الكفاءات العلمية املتميزة من أعضاء -

 الدراسات العليا.

6 
ا
  . إقامة شراكات فاعلة محليا

ا
 وذلك من خالل املبادرات التالية: وعامليا
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 البحث العاملية. ومراكز بناء شراكة مع الجامعات  -

 -:وتضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي

واملراكز نسبة الزيادة في عدد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجامعات 

 املتخصصة.

 جناز:اإل
 وجود شركات مختلفة تستفيد منها الكلية بشكل مباشر. -

. تعزيز الثقافة العلمية وفعالياتها وتأصيل فلسفة العلوم وذلك من خالل املبادرات 7

 التالية:

نتاج وأخالقيات العمل نشر الثقافة العلمية لدى شرائح املجتمع وبث قيم اإل  -

 االجتماعية.واملسؤولية 

 وتطوير املهارات العلمية ألفراد املجتمع. واالبتكار بداع تنمية روح اإل  -

 عالم.توثيق العالقة بوسائل األ  -

 تسويق الخدمات العلمية وتنويع مصادر التمويل. -

 وتضمنت مؤشرات األداء هلذا اهلدف ما يلي:
 نسبة املشاركة في الفعاليات املقامة في مختلف التخصصات. -

 جناز:اإل
نشر الثقافة العلمية لدى شرائح املجتمع وبث روح اإلبداع واالبتكار وتوثيق ذلك  -

 
ا
 .إعالميا

 املثلى:املمارسات 

كلية العلوم من أقدم كليات جامعة امللك سعود، فقد أنشئت في شهر صفر من عام  دتع

م( وكانت الكلية الثانية بعد كلية اآلداب في منظومة كليات جامعة امللك 1958هـ ) 1378

سعود. وهي أول كلية علمية في شبه الجزيرة العربية، وقد بدأت الكلية بأقسام علم األرض 

 حيوان وعلم النبات، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات.)الجيولوجيا( وعلم ال

 
ا
  وقد شهدت الكلية كباقي كليات الجامعة تطورا

ا
على جميع املستويات فزادت  ملحو ا

األقسام وتطورت املختبرات وصاحب ذلك  يادة أعداد الطالب. كما شهدت كباقي كليات 

 
ا
  الجامعة تطورا

ا
الحالي فا داد عدد األقسام حيث أنش ئ عند انتقال الجامعة إلى مقرها  كبيرا
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م فيما وأنشئت تخصصات جديدة مثل الفلك الذي ض   ،قسم اإلحصاء وقسم الكيمياء الحيوية

بعد إلى قسم الفيزياء واألحياء الدقيقة في قسم النبات والجيوفيزياء في قسم علوم األرض وبحوث 

 
ا
مثل برنامج ماجستير العلوم في التنوع برامج جديدة  العمليات في قسم اإلحصاء. كما بدأت مؤخرا

 .اإلحيائي وبرنامج ماجستير العلوم في العلوم البيئية وهي برامج مشتركة مع كليات أخرى في الجامعة

 
ا
  وبذلك تضم الكلية ثمانية أقسام تقدم أحد عشر برنامجا

ا
لدرجة البكالوريوس  دراسيا

للطالب وخمسة برامج للطالبات، كما تقدم اثني عشر برنامجا لدرجة املاجستير للطالب وثمانية 

 .برامج للطالبات، وكذلك تقدم الكلية ستة برامج لدرجة الدكتوراه للطالب والطالبات

 من أعضاء هيئة 540إلى  اهمنسوبي تضم أقسام الكلية هيئة تدريس متميزة يصل عدد

و  ،من الفنيين ومساعدي الباحثين 233لى ما يقارب إباإلضافة  ،التدريس واملحاضرين واملعيدين

 .يساهمون جميعهم في خدمة العملية التعليمية في الكلية 839بما مجموعه  ،من املو فين 57

لك كما أن الكلية تواكب وتعايش الطفرة والنقلة النوعية املتميزة التي تعيشها جامعة امل      

 80التي تعنى بتجهيز نحو  ،ومنها إنشاء وكالة الكلية للتطوير والجودة ؛سعود في مسارها نحو العاملية

قاعة دراسية للطالب من بين قاعة ذكية، إلى قاعة بث تلفزيوني إضافة إلى قاعات مماثلة خاصة 

  . بأقسام الكلية

وقد اهتمت الجامعة بإنشاء مراكز  ،سعوديشكل البحث العلمي ركيزة أساسية في جامعة امللك       

هـ 1397البحوث منذ وقت مبكر، وكان مركز بحوث كلية العلوم ثاني مركز ينشأ في الجامعة في عام 

 ،م( ويضم املركز العديد من الوحدات التي تقدم خدماتها للباحثين في جميع أقسام الكلية1977)

تحوي العديد من األجهزة التي  ،ئة التدريسكما تحتوي األقسام على مختبرات خاصة بأعضاء هي

تخدم أبحاث أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، كما يوجد العديد من املختبرات 

العلمية لتدريس املقررات التي تقدمها األقسام للكليات املختلفة. وقد بدأت أقسام الكلية بإنشاء 

 . ب الدراسات العليامختبرات مركزية لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطال 

    حتليل الفجوة    
 لتعزيزهـــا،لقـــد تـــم تحليـــل البيئـــة الداخليـــة ملعرفـــة نقـــاط القـــوة التـــي تمتـــا  بهـــا الكليـــة 

ومـن ثـم  تالفيهـا،وتحليل البيئة الخارجيـة ملعرفـة الفـرص وإدراك املخـاطر واملهـددات حيـت يـتم 

على مقارنة األداء الفعلي مع األداء املحتمل داة التي تساعد نها األ أتحليل الفجوة والتي تعرف ب

ه الجــدول )  ( أدنــاه حســب القضــايا الرئيســة للخطــة جــكمــا يو  ؛ملعالجــة املوقــف الحــالي للكليــة

 االستراتيجية.
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 الفجوة الوضع املأمول الوضع احلالي القضية
جودة 

عملييت 
التعليم 
 والتعلم

تتناسب طرق التدريس املتبعة مع  •

 املستهدفة.مخرجات التعلم 

توجد تواصيف معتمده لجميع  •

 املقررات، بجميع برامج الكلية.

توجد أنظمة واضحة تختص بتقديم  •

 اإلرشاد األكاديمي والنفس ي للطالب.

توجد آليات واضحة ومعلنة ومنفذة  •

 تضمن عدالة تقييم الطلبة.

وجود أدلة ومؤشرات دقيقة فاعلة  •

 تقيس فاعلية البرامج التعليمية.

تبادل الزيارات بين أعضاء تتم عملية  •

 هيئة التدريس بصورة مجدولة.

يوجد تحديد واضح لخصائص  •

افق مع اإلطار الوطني  الخريجين تتو

 للمؤهالت.

يتم تكريم الطالب املتميزين باألقسام  •

 العلمية.

 تقديم تقارير لكافة املقررات الدراسية. •

تتناسب استراتيجيات التدريس املتبعة  •

 ة.مع املخرجات املستهدف

 وجود مجالس طالبية باألقسام العلمية. •

تم مراجعة بعض البرامج من قبل وكالة  •

 الجودة والتطوير بالجامعة.

 .يتم إدارة البرامج من قبل مجالس •

متخصصة متمثلة في مجلس ي القسم 

 والكلية.

يــتم تزويــد الطــالب بخطــط املقــررات منــذ  •

املحاضــــــــــرة األولــــــــــي تشــــــــــمل أهــــــــــداف املقـــــــــــرر 

 .قييم واملراجع األساسيةومفرداته وطرق الت

إضافة برامج تعليمية تالئم  •

 احتياجات سوق العمل.

توفير آلية فعالة للتواصل مع  •

 الخريجين.

توفير عدد مناسب من  •

املراجعين الخارجيين للبرامج 

 التعليمية.

استحداث قدر كاف  من املرونة  •

الستيعاب التغييرات في البرامج 

 التعليمية وخطط التطوير.

اجراءات فاعله ملتابعة ايجاد  •

تقدم الطالب والتحقق من 

 استيفائهم متطلبات التخرج.

اســـتحداث آليـــات الختيـــار املعيـــدين 

 .من املتميزين باألقسام العلمية

ضعف آلية التواصل  •

 مع الخريجين.

عدم توفر آلية  •

استقطاب املراجعين 

 الخارجين للبرامج.

ضعف مشاركة  •

الطالب في استبانات 

 املقررات الدراسية.تقييم 

ضعف مشاركة  •

أصحاب املصلحة في 

 تطوير البرامج التعليمية.

عدم توفر قدر كاف   •

من املرونة إلحداث 

 تغييرات وتطوير البرامج.
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 الفجوة الوضع املأمول الوضع احلالي القضية
تطوير 
املوارد 

واألنظمة 
 اإلدارية

 يتوفر جها  إداري منظم بالكلية. •

توفر هيكلة واضحة للجها  اإلداري  •

 بالكلية.

ذات الطابع ندرة وجود الوحدات  •

 الخاص.

وجود قيادات ذات خبرة، حريصة على  •

 التطوير والتحسين املستمر.

تباين واختالف ثقافات أعضاء هيئة  •

 التدريس.

 توجد مكتبة بالكلية. •

 وجود كوادر مدربة من الحرس الجامعي. •

وجود تجهيزات ومعدات مرتبطة باألمن  •

 .والسالمة

تناسب التخصصات العلمية للكادر  •

 ع ما يدرسونه من مقررات.التدريس ي م

يتم استقطاب أعضاء هيئة التدريس من  •

 ذوي الخبرات والكفاءات.

توفر عدد مقدر من القاعات التدريسية  •

 .التي تتناسب مع أعداد الطالب

اعتماد معايير واضحة الختيار  •

 .القيادات اإلدارية ونشرها

توفير معامل كافية للتخصصات  •

 العلمية.

دورية تحديث املراجع بصورة  •

 بمكتبة الكلية.

 توفير الكوادر الفنية للصيانة. •

افق والتجهيزات لذوي  • توفير املر

 . الخاصةتاالحتياجا

 يادة أعداد هيئة التدريس ومن  •

في حكمهم بما يتناسب مع رؤية 

 2030اململكة

 إنشاء وحدة لألمن والسالمة. •

تطوير الهيكل التنظيمي ليتالءم  •

 مع حجم الكلية.

افز املاليةربط األداء بالح  و

عدم اكتمال الجها   •

 اإلداري بالكلية.

عدم اكتمال الهيكل  •

 التنظيمي.

غياب الوعي بمعايير  •

 اختيار القيادات اإلدارية.

عدم توفر وحدات  •

 لألمن والسالمة.

افق  • عدم توفر مر

ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

عدم توفر املراجع  •

العلمية والدوريات 

 بمكتبة الكلية.

املعامـــــــل عـــــــدم كفايـــــــة  •

التي تالئـم التزايـد املسـتمر 

 في أعداد الطالب.

البحث 
 العلمي

 وجود وحدة للبحث العلمي بالكلية. •

 عدم وجود برامج الدراسات العليا. •

 غياب الوعي بحقوق امللكية الفكرية. •

تصجع إدارة الكلية أعضاء هيئة  •

 التدريس على النشر العلمي.

 

 السعي العتماد برامج للدراسات العليا. •

عقد شراكات بحثية مع كليات  •

 وجامعات محلية وعاملية.

 عقد شراكات مع دور نشر عاملية. •

 توفير ميزانية لدعم البحث العلمي. •

تحفيز األقسام العلمية وأعضاء - •

هيئة التدريس إلقامة شراكات بحثية 

أقسام نظيرة.  مع كليات و

إصدار مجلة علمية محكمة - •

 بالكلية.

وضع خطط مجدولة على - •

مستوى األقسام إلقامة لقاءات 

 وندوات علمية متخصصة.

عدم وجود برامج  •

 للماجستير والدكتوراه.

قلة الشراكات  •

 البحثية.

قلة الوعي بحقوق  •

 امللكية الفكرية.
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 الفجوة الوضع املأمول الوضع احلالي القضية
خدمة 
 اجملتمع

 وحدة خاصة بخدمة املجتمع.وجود  •

 وجود مجلس استشاري بالكلية. •

 تم تطوير برامج للعمل الطوعي. •

أعضاء هيئة التدريس تصجيع الكلية  •

للقيام بدراسات مسحية ملعرفة احتياجات 

 املجتمع الفعلية.

يشارك أصحاب املصلحة بفاعلية في  •

اتحاذ القرارات من خالل املجالس 

 االستشارية.

خدمة  ةوجود خطة معتمدة ألنشط •

 املجتمع باألقسام العلمية.

وضع استراتيجية دقيقة  •

وواضحة للدعاية واإلعالن عن 

دمات الكلية املقدمة مختلف خ

 للمجتمع.

 تطوير برامج للعمل الطوعي. •

تفعيل خطة األقسام الخاصة  •

 بخدمة املجتمع

ضعف تفعيل خطة  - •

األقسام الخاصة بخدمة 

 املجتمع.

عدم كفاية األقسام  - •

العلمية لتقديم خدمات 

ومختلفة للمجتمع  ةمنوع

 املحلي.

 

 للكلية الرؤية والرسالة
 رؤية الكلية

في تحقيق الريادة العلمية عن طريق إعداد الكوادر املهنية والبحثية التي التميز 

 تسهم في بناء مجتمع املعرفة.

 رسالة الكلية
وتقديم مشاريع بحثية متميزة اإلنسانية تأهيل الكوادر في التخصصات العلمية و 

اري ونظام إد تساهم في خدمة املجتمع من خالل بيئة علمية محفزة وموارد بشرية مؤهلة

 ومالي داعم.

 القيم اجلوهرية:
 تلتزم الكلية بالقيم التالية

االنتماء: ويشير إلى شعور منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب  -

واملو فين؛ بأنهم جزء من الكلية التي يعملون ويدرسون فيها، ويفتخر كل منهم 

لية والجامعة التي ينتمي بارتباطه بالكلية، ويولد هذا الشعور الفخر واالعتزا  بالك

 إليها.

ع الكلية بالصفات املتميزة، حيث إن منتج الكلية يتمتع الجودة والتمّيز -
ُّ
: تمت

 .بالجودة والتميز فينعكس ذلك على األداء األكاديمي
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الكلية بروح الفريق الواحد بالتعاون والتنسيق  و منسوبيعمل : القيادة والعمل بروح الفريق -

مع الحفاظ على الهوية الفردية ألفراد  ،فيما بينهم لتحقيق األهداف العامة والخاصة

 الكلية.

الكلية في متابعة املعرفة العلمية  يبو منستكمن في حرية : بداعإل واالحرية األكاديمية   -

بداع لى اإل إمما يقود  ؛من خالل الدراسة والتوثيق والتدريس والكتابة ،وتحليلها وتطويرها

 في املجاالت العلمية واألكاديمية.

تحقيق التوا ن بين جميع منتسبي الكلية في الحقوق والواجبات لى إ: تشير العدالة والنزاهة -

 ويحكم هذا التصور األنظمة والقوانين واللوائح التي تضعها الجامعة واتباع هذه

 القوانين وعدم التحايل عليها.

اقبة  واملساءلة:الشفافية  - تتلخص الشفافية واملسائلة في الكلية بعدة أهداف وهي املر

وبالتالي فإن جميع معلومات  ،وااللتزام باألنظمة والقوانين األداء،والتحكم، تحسين 

 وقرارات الكلية متاحه ومعلنة.

 االسرتاتيجيةاألهداف 
 اإلداري الداعم داخل الكلية.تطوير النظام  -

 دعم وتطوير البحث العلمي ضمن معايير نوعية عاملية. -

 خدمة املجتمع بمهنية وضمن شراكة تكاملية ومستدامة. -

افق مع املعايير الوطنية والدولية للجودة واالعتماد  - تطوير البرامج األكاديمية لتتو

 األكاديمي.

 سوق العمل.تحقيق جودة التعليم والتعلم للمنافسة في  -

 للخطة ألهداف اجلامعة االسرتاتيجيةدعم األهداف 
 2030رؤية الجامعة  

 رؤية الكلية
 التميز في

 التعليم

منافسة في البحث 

 العلمي

فاعلة في الشراكة واملسؤولية 

 املجتمعية

    التميز في تحقيق الريادة العلمية

    إعداد الكوادر املهنية والبحثية

    املعرفةبناء مجتمع 
 



 الخطة االستراتيجية
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 2030الجامعة  رسالة 

 الكليةرسالة 
تعلم 

 متميز

بحوث 

علمية 

 ابداعية

تعزيز 

 الشراكة

واملسؤولية 

 املجتمعية

بيئة 

أكاديمية 

 محفزة

موارد 

 بشرية

وتقنية  

 متميزة

شراكات 

استراتيجي

 ة فاعلة

نظام 

إداري 

 داعم

        مشاريع بحثية متميزة

        بيئة علمية محفزة

        موارد بشرية مؤهلة
 

 للكلية االسرتاتيجيةاألهداف  2030للجامعة  االسرتاتيجيةاألهداف 
 
ا
 ودوليا

ا
  .تعزيز مكانة الجامعة محليا

تحقيق جودة التعليم والتعلم للمنافسة في سوق  تمكين الطلبة من املنافسة في سوق العمل.

 والتعلم.التحسين املستمر لعمليات التعليم  العمل.

  استقطاب املوارد اليشرية املتميزة وتنميتها.

دعم وتطوير البحث العلمي ضمن معايير نوعية  تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.

 التحسين املستمر ملمارسا  الجودة وتطبيقا  ا. .عاملية

 بناء شراكات استراتيجية فاعلة.
تكاملية خدمة املجتمع بمهنية وضمن شراكة 

 .ومستدامة

 استدامة املوارد املالية للجامعة.
 .تطوير النظام اإلداري الداعم للكلية

 .تطوير نظام إداري داعم

 تطوير برامج داعمة للمسؤولية املجتمعية.
افق مع املعايير  تطوير البرامج األكاديمية لتتو

 .الوطنية والدولية للجودة واالعتماد األكاديمي
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 جدول التطابق لألهداف االسرتاتيجية
 األهداف االسرتاتيجية للجامعة 

تعزيز مكانة 

الجامعة 

 
ا
محليا

 
ا
 .ودوليا

تمكين 

الطلبة من 

ملنافسة ا

في سوق 

 العمل.

ب ااستقط

املوارد 

اليشرية 

املتميزة 

 وتنميتها.

التحسين 

املستمر 

لعمليات 

التعليم 

 والتعلم.

تطوير برامج 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي.

التحسين 

املستمر 

ملمارسات 

الجودة 

 وتطبيقاتها.

بناء شراكات 

ستراتيجية ا

 فاعلة.

استدامة 

املوارد 

املالية 

 للجامعة.

تطوير نظام 

إداري 

 .داعم

تطوير 

برامج 

داعمة 

للمسؤولية 

 املجتمعية

 للكلية االسرتاتيجية األهداف

تطوير النظام اإلداري الداعم داخل 

 الكلية.
          

دعم وتطوير البحث العلمي ضمن 

 معايير نوعية عاملية.
          

خدمة املجتمع بمهنية وضمن 

 شراكة تكاملية ومستدامة.
          

افق  تطوير البرامج األكاديمية لتتو

املعايير الوطنية والدولية مع 

 للجودة واالعتماد األكاديمي.

          

تحقيق جودة التعليم والتعلم 

 للمنافسة في سوق العمل
          



 الخطة االستراتيجية
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 األهداف التنفيذية ومؤشرات األداء واخلطة التنفيذية

 (1اهلدف االسرتاتيجي األول )
 تطوير النظام اإلداري الداعم دا ب ال لية

األهداف 
 االسرتاتيجي

األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذية

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

تطوير 

النظام 

اإلداري 

الداعم 

 داخل الكلية

1-1 
تحويل منظومة 

العمل اإلداري إلى 
نظم اإلدارة 
 اإللكترونية.

تطبيق البرامج اإلدارية المتاحة  (1-1-1)
  الجامعة.على موقع 

عمل ملف إلكتروني ألعضاء  (1-1-2)
 هيئة التدريس.

عمل ملف إلكتروني للموظفين ( 1-1-3)
 اإلداريين.

 عمل ملف إلكتروني للطالب.( 1-1-4)
تصميم قاعدة بيانات لمدارس ( 1-1-5)

 التدريب الميداني.

 األعمال اإلدارية المنجزة. عدد (1-1-1-1)
أداء عضو هيئة سرعة متابعة وتقدير ( 1-1-1-2)

 التدريس.
 سرعة متابعة وتقدير أداء الموظف.( 1-1-1-3)
التحديد الدقيق لمستويات الطالب وأنماط ( 1-1-1-4)

 تعلمهم.
درجة رضى الطالب المتدربين عن الخدمات ( 1-1-1-5)

 المقدمة.

    

1- 2 
ناء نظام إداري ب

تنظيمي يرتكز 
 على الجودة.

لإلجراءات التنفيذية إصدار دليل ( 1-2-1)
 إلدارات وأقسام الكلية.

 درجة رضا األعضاء واإلداريين عن بنود الدليل.( 1-2-1-1)
عدد األعضاء واإلداريين الذين شاركوا في إعداد ( 1-2-1-2)

 الدليل. 
فذت لتوعية األعضاء عدد الورش والندوات التي ن  ( 1-2-1-3)

 واإلداريين باإلجراءات التنفيذية.

    



                                                                    كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 
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األهداف 
 االسرتاتيجي

األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذية

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

تطوير 

النظام 

اإلداري 

الداعم 

 داخل الكلية

عقد ورش تدريبية لنشر ثقافة ( 1-2-2)
 عدد الورش والدورات المقدمة لمنسوبي الكلية.( 1-2-2-1) الجودة ورفع وعى منسوبي الكلية بممارساتها.

    

إنشاء قاعدة بيانات بمؤشرات ( 1-2-3)
 األداء الوظيفي.

     الكلية عن مؤشرات األداء.درجة رضا منسوبي ( 1-2-3-1)

اإلعالن عن مكافآت عن حجم ( 1-2-4)
 األداء المنجز.

عدد الحاصلين على جوائز ومكافآت تشجيعية ( 1-2-4-1)
 وشهادات تقدير.

    

1- 3 
تنويع مصادر 

التمويل 
لمشروعات 

 الكلية.

القطاع عقد اتفاق شراكة مع ( 1-3-1)
 .الخاص

التي تم تنفيذها من عمليات عدد المشاريع ( 1-3-1-1)
 التمويل.

    

وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية ( 1-3-2)
 .للكلية

     عدد الوحدات ذات الطابع الخاص.( 1-3-2-1)

1-4 
تطوير نظام 
توزيع المهام 
 والمسؤوليات.

وضع خطة واضحة ومعلنة ( 1-4-1)
 .لتوزيع المهام على منسوبي الكلية

متضمنة توزيع المهام حسب  وجود خطة( 1-4-1-1)
 .التوصيف الوظيفي

    

عدد المهام المنجزة خالل العام الدراسي ( 1-4-1-2)
 ) الوظيفي)مصفوفة األداء 

    

 
 



 الخطة االستراتيجية
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 (2اهلدف االسرتاتيجي الثاني )
 دعم تطوير البحث العلمي ضمن معايير اوعية عاملية

األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع األهداف التنفيذية االسرتاتيجي

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

 دعم

تطوير و  

البحث 

العلمي 

ضمن 

معايير 

نوعية 

 عاملية

2-1 

تطوير املهارات 

البحثية ألعضاء 

 هيئة التدريس

علمي شهري بالكلية  سمنار عقد (2-1-1)
لعررررررج ااتجاهرررررات الحديثرررررة فررررري ال حررررر  

 .العلمي

     السمنارات العلمية التي تعقد سنويًا. دعد (2-1-1-1)

الحضور من أعضاء هيئة التردريس والطرالب  دعد (2-1-1-2)
 وممثلي الجهات المستفيدة. 

    

درجررة رضررا أعضرراء هيئررة الترردريس والطررالب ( 2-1-1-3)
  .وممثلي الجهات المستفيدة

    

عقررررررررد اتفاكيررررررررات شررررررررراكة مررررررررع ( 2-1-2)
الحكوميررة واألهليررة لتمويررل ودعررم المؤسسررات 

 .مشروعات ال ح  العلمي بالكلية

عدد اتفاقات الشراكة المبرمة مرع المؤسسرات ( 2-1-2-1)
 الحكومية واألهلية.

    

عررررردد ال حررررروم الممولرررررة مرررررن المؤسسرررررات ( 2-1-2-2)
 الحكومية واألهلية.

    

درجة رضا المؤسسات الحكومية واألهلية عن ( 2-1-2-3)
 نواتج اتفاقات الشراكة.

    

2-2 

االرتقاء بسياسات 

 وأنشطة البحث العلمي

وضررررع خطررررة بحثيررررة للكليررررة لخدمررررة ( 2-2-1)
 ااحتياجات الوطنية.

درجرررة رضرررا الجهرررات المسرررتفيدة عرررن الخطرررة ( 2-2-1-1)
  ال حثية للكلية.

    

     عدد المؤتمرات والندوات المنفذة في األقسام.( 2-2-1-2)



                                                                    كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع األهداف التنفيذية االسرتاتيجي

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

 دعم

تطوير 

البحث 

العلمي 

ضمن 

معايير 

نوعية 

 عاملية

تطررروير خطرررة وحررردة ال حررر  العلمررري ( 2-2-2)
 بالكلية.

عرررررردد ال حرررررروم الموجهررررررة لخدمررررررة قضررررررايا ( 2-2-2-1)
 .المجتمع

    

درجة رضا أعضراء هيئرة التردريس عرن خطرة ( 2-2-2-2)
 وحدة ال ح  العلمي.

    

 

2-3 

تصجيع أعضاء هيئة 

التدريس على نشر 

البحوث األكاديمية 

في املجالت الدولية 

 املحكمة.

نشررررررات دوريرررررة برررررالمجالت  رإصررررردا (2-3-1)
 العلمية المحكمة ذات المعايير الدولية.

عدد ال حروم المنشرورة ألعضراء هيئرة التردريس ( 2-3-1-1)
 في المجالت الدولية المحكمة سنويًا.

    

إنشرراء قاعرردة بيانررات ب حرروم أعضرراء ( 2-3-2)
     عدد ال احثين المشاركين في المؤتمرات الدولية.( 1-2-3-2) التدريس المنشورة دوليًّا.هيئة 

عقرررررد دورات فررررري الليرررررة اإلنجليزيرررررة ( 2-3-3)
 لألعضاء لرفع المستوى الليوي.

عررردد ال ررراحثين الرررذين اجترررازوا اخت رررارات الليرررة ( 2-3-3-1)
 اإلنجليزية.

    

األعضررراء علرررى وضررع يليرررة لتشررجيع ( 2-3-4)
 النشر في المجالت الدولية المحكمة.

عرررردد ال حرررروم والمؤلفررررات الترررري حصررررل  علررررى ( 2-3-4-1)
 جوائز تقديرية.

    

عررردد الررردورات التدريبيرررة التررري قررردم  لألعضررراء ( 2-3-4-2)
 حول متطل ات النشر الدولي.

    

2-4 

تصجيع االبتعاث 

 الداخلي والخارجي

 اابتعام.متابعة عمل وحدة  (2-4-1)

عدد التقارير لتقييم مستوى تقردم المبتعثرين مرن ( 2-4-1-1)
 الكلية. 

    

عرردد الخطررت الترري ات عرر  مررع حرراات المتعثرررين ( 2-4-1-2)
 في اابتعام.

    



 الخطة االستراتيجية
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 (3اهلدف االسرتاتيجي الثالث )
 العمب.تحقيق جودة التعليم والتعلم للمنافسة  ي سو  

األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذيةاألهداف  اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

تحقيق جودة 

التعليم 

والتعلم 

للمنافسة في 

 سوق العمل

3-1 

تحسين فرص القبول 

النوعي للطالب 

املؤهلين لاللتحاق 

 ببرامج الكلية.

 .تشكيل فرق العمل (3-1-1)
وضررررع دليررررل وخطررررة إلجررررراءات  (3-1-2)

 مع طبيعة كل قسم. تتناسبالقبول 
 تنفيذ الخطة. (3-1-3)
 إعداد تقرير دوري.( 3-1-4) 

 درجة رضا الطالب عن معايير القبول والتسجيل.( 3-1-1-1)
 .عدد الطالب الذين انط ق  عليهم معايير القبول( 3-1-2-1)
 س ة ما تم إنجازه من الخطة.ن( 3-1-2-3) 
 

    

3-2 

تطوير مواصفات 

البرامج األكاديمية 

 في الكلية.

تشرررركيل لجنررررة لتطرررروير البرررررامج ( 3-2-1)
 األكاديمية.

     عدد اللقاءات التي عقدتها لجنة التطوير. ( 3-2-1-1)

     مستوى رضا الطالب عن مستويات البرامج األكاديمية.( 3-2-1-2)

مسرررتوى رضرررا الخرررريج بكرررل تخصرررب عرررن مواصرررفات البرنرررامج ( 3-2-1-3)
 األكاديمي. 

    

مستوى رضا أعضراء هيئرة التردريس عرن مواصرفات ( 3-2-1-4)
 الخريجين المطلوبة. 

    

مسررررتوى رضررررا جهررررات التوظيررررف عررررن مواصررررفات ( 3-2-1-5)
 الخريجين المطلوبة. 

    

     اخت ارات القياس.عدد الطالب الذين اجتازوا ( 3-2-1-6)
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذيةاألهداف  اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

 

 

تحقيق جودة 

التعليم والتعلم 

للمنافسة في 

 سوق العمل

     عدد الخريجين الذين تم توظيفهم.( 3-2-1-7)

وضررررع خطررررة لترررردريب أعضرررراء ( 3-2-2)
هيئررة الترردريس علررى اسررتراتيجيات الترردريس 

 الحديثة.

     عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها.( 3-2-2-1)

     عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا تلك الدورات.( 3-2-2-2)

مررردى رضرررا الطرررالب عرررن أسررراليب التررردريس داخرررل ( 3-2-2-3)
 القاعات الدراسية.

    

مستوى رضا أعضراء هيئرة التردريس المشررفين علرى أداء ( 3-2-2-4)
 الطالب المتدربين.

    

الذين ط قروا التقنيرة فري عدد أعضاء هيئة التدريس ( 3-2-2-5)
 تحسين وتجويد التعلم.

    

     عدد المقررات التي تحول  إلى محتوى إلكتروني رقمي.( 3-2-2-6)

مسررتوى رضررا الطررالب عررن جررودة الررتعلم اإللكترونرري ( 3-2-2-7)
 في التعلم.

    

3-3 

تطوير قدرات أعضاء 

هيئة التدريس للقيام 

 بأدوارهم بكفاءة عالية.

اسررررررتطالع رأي أعضرررررراء هيئررررررة ( 3-3-1)
 التدريس لتحديد ااحتياجات التدريبية.

     عدد ااست انات المط قة.( 3-3-1-1)

     المعالجة اإلحصائية لالست انات( 3-3-1-2)

     قائمة بااحتياجات التدريبية.( 3-3-1-3)

وضررررررع خطررررررة تدريبيررررررة وفررررررق ( 3-3-2)
     وجود خطة تدريبية.( 1-2-3-3) ااحتياجات.
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذيةاألهداف  اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

تحقيق جودة 

التعليم والتعلم 

للمنافسة في 

 سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الدورات التدريبية المقدمة.( 1-3-3-3) تنفيذ الخطة التدريبية.( 3-3-3)
 عدد المتدربين.( 3-3-3-2)

    

هيئرررة التررردريس عرررن الررردورات مررردى رضرررا أعضررراء ( 1-4-3-3) متابعة وتقييم الخطة التدريبية.( 3-3-4)
 التدريبية.

    

3-4 

تحسين نوعية 

وجودة الخدمات 

اإلرشادية املقدمة 

 للطالب

ورش تدريبيررررة وةقامررررة  عقررررد( 3-4-1)
 فعاليات حول اإلرشاد األكاديمي.

الترري وجهرر  عرردد الرردورات التدريبيررة حررول اإلرشرراد ( 3-4-1-1)
 ألعضاء هيئة التدريس.

    

     رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد األكاديمي.( 3-4-1-2)

عررردد النررردوات والفعاليرررات المقدمرررة لتوعيرررة الطرررالب ( 3-4-1-3)
 .بأهمية اإلرشاد األكاديمي

    

     عدد البرامج اإلرشادية والعالجية المقدمة للطالب المتعثرين.( 3-4-1-4)

اإلرشررررررررراد  وحررررررررردةإنشررررررررراء ( 3-4-2)
 األكاديمي.

     اإلرشاد األكاديمي. بوحدةعدد الطالب المسجلين ( 3-4-2-1)

     عدد الطالب المستفيدين من برامج اإلرشاد األكاديمي.( 3-4-2-2)

تطوير خطة وحدة األنشطة ( 3-4-3) 
 الطالبية.

رضرررا الطرررالب عرررن الخررردمات التررري تقررردمها  ى مسرررتو ( 3-4-2-3)
 الكلية من برامج وأنشطة.

    

     عام.عدد الطالب الذين شاركوا في األنشطة كل ( 3-4-3-1)

ل 
عم

 ال
ق و

س
في 

ة 
س
اف
من

 لل
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تع
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م 
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تع
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جو

ق 
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ح
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع التنفيذيةاألهداف  اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

  

ل
عم

 ال
ق و

س
م 
عل
لت
وا
م 
علي

لت
ة ا

ود
ج
ق 

قي
ح
ت

 

رياضي مجهز  ىإنشاء ناد( 3-4-4)
 للطالب.

     مستوى رضا الطالب عن األنشطة الرياضية.( 3-4-4-1)

     عدد الطالب المشاركين في األنشطة الرياضية المتنوعة.( 3-4-4-2)

     عدد الطالب الذين يمثلون الكلية في مسابقات الجامعة.( 3-4-4-3) 

عدد الميرداليات والكرؤوس التري حصرل  عليهرا الكليرة فري ( 3-4-4-4)
 األنشطة الرياضية.

    

3-5 

تنويع مصادر التعلم 

بما يحقق التعلم 

 النشط والبنائي.

تجهيز البنية التحتية التي تسهم في ( 3-5-1)
قاعرات  –مكت رة  –تنويع مصادر التعلم )معامرل 

 .(. …نترن  إتيطية  –سبورات ذكية  –تدريبية 

     الدراسية المجهزة بمصادر تعلم متنوعة.عدد القاعات ( 3-5-1-1)

نموذج حصرر بمصرادر الرتعلم المتروفرة بالمعامرل والمكت رة ( 3-5-1-2)
 وقاعات التدريب.

    

     عدد األنشطة التي تم تفعيلها.( 1-2-5-3) وضع خطة لتفعيل مصادر التعلم.( 3-5-2)

عقررد دورات تدريبيررة ألعضرراء هيئررة ( 3-5-3)
الترردريس علررى اسررتخدام مصررادر الررتعلم وةنترراج 

 المقررات إلكترونيًّا.

     عدد الدورات التدريبية المقامة.( 3-5-3-1)

مرردى رضررا الطررالب عررن اسررتخدام أعضرراء هيئررة الترردريس ( 3-5-3-2)
 لمصادر التعلم.

    

3-6 

تحسين آليات 

التقويم التي 

تتناسب مع 

مخرجات التعلم 

 املرغوبة

إنشرررررراء وحرررررردة للقيرررررراس والتقررررررويم ( 3-6-1)
     عدد ااستبيانات التي بني  لقياس جودة مخرجات التعلم. (1-1-6-3) بالكلية.

عقررد دورات تدريبيررة ألعضرراء هيئررة ( 3-6-2)
 التدريس على إعداد أساليب التقييم المتنوعة.

     الدورات التدريبية المقامة.  دعد (3-6-2-1)

     قوائم أعضاء هيئة التدريس المتدربين.( 3-6-2-2)

وضررررررع خطررررررت عالجيررررررة لتحسررررررين ( 3-6-3)
     عدد ااستبيانات التي بني  لقياس جودة مخرجات التعلم.( 1-3-6-3) مستوى الطالب في نتائج التقويم.
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 (4اهلدف االسرتاتيجي الرابع )
 والدولية للجودة وا عتماد األكاديمي.تطوير البرامج األكاديمية لتتوافق مع املعايير الوتنية 

األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

تطوير 

البرامج 

األكاديمية 

افق  لتتو

مع املعايير 

الوطنية 

والدولية 

للجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي.

4-1 

تطوير الخطط 

 االستراتيجية

افق  بالبرنامج بما يتو

ر الجودة يمعايمع 

سوق  احتياجاتو 

 العمل

 تشكيل اللجان التنفيذية إلعداد البرامج.( 4-1-1)
 استيفاء متطل ات التقديم على البرامج.( 4-1-2)
 توصررريف البررررامج والمقرررررات فررري ضررروء ( 4-1-3)

 نماذج الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي.
 عمل تقرير للدراسة الذاتية.( 4-1-4)
 إعداد تقارير المقررات والبرامج.( 4-1-5)

 .عدد البرامج المستحدثة في الكلية( 4-1-1-1)
 مدى رضا المجتمع المحلي عن البرامج المقدمة.( 4-1-2-1)
عرردد ااجتماعررات الدوريررة لكررل لجنررة تنفيذيررة فرري كررل ( 4-1-3-1)

 برنامج.
 تقارير المقررات والبرامج في كل فصل دراسي. دعد (4-1-4-1)

 

    

4-2 

تحسين كفاءة مصادر 

التعلم وخدماتها لتلبية 

متطلبات البرامج 

 األكاديمية.

إنشررررررراء معامرررررررل تخررررررردم التخصصرررررررات ( 4-2-1)
 المختلفة.

     المعامل والقاعات الدراسية المجهزة بالكلية. دعد (4-2-1-1)

     مستوى المرافق والتجهيزات بالكلية.رضا الطالب عن ( 4-2-1-2)

إنشرراء مركررز للتعلرريم اإللكترونرري بمكت ررة ( 4-2-2)
 الكلية.

     رضا الطالب عن مصادر التعلم وخدماتها.( 4-2-2-1)

رضررررا أعضرررراء هيئررررة الترررردريس عررررن مصررررادر الررررتعلم ( 4-2-2-2)
 وخدماتها.

    

تررم تنفيررذها فرري كررل عرردد المقررررات اإللكترونيررة الترري ( 4-2-2-3)
 برنامج.
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

4-3 

استقطاب الكفاءات 

اليشرية املتميزة لدعم 

 البرامج األكاديمية

تشررركيل لجنرررة خاصرررة برررالجراء المقرررابالت ( 4-3-1)
 استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين

عدد أعضراء هيئرة التردريس فري مختلرف التخصصرات ( 4-3-1-1)
     الالزمة لكل برنامج.

     عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجات العلمية.( 4-3-1-2)

     مدي رضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس.( 1-2-3-4) وضع معايير اختيار مناس ة.( 4-3-2)

عقرررررد دورات تأهيليرررررة ألعضررررراء هيئرررررة ( 4-3-3)
 التدريس الجدد.

     .عدد الدورات التدريبية التأهيلية( 4-3-3-1)
     عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على حوافز تشجيعية.( 4-3-3-2)

تطوير 

البرامج 

األكاديمية 

افق  لتتو

مع املعايير 

الوطنية 

والدولية 

للجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي.

وضرررع حررروافز تشرررجيعية لجرررذب أعضررراء ( 4-3-4)
 هيئة التدريس المتميزين.

مختلرف التخصصرات  عدد أعضراء هيئرة التردريس فري( 4-3-4-1)
     الالزمة لكل برنامج.

4-4 

التقويم املستمر للبرامج 

 ملعايير 
ا
األكاديمية وفقا

 الجودة.

تشررررررركيل لجررررررران استشرررررررارية للبررررررررامج ( 4-4-1)
 األكاديمية.

عدد ااجتماعات التي عقدتها اللجران العلميرة للبررامج ( 4-4-1-1)
 األكاديمية.

    

مراجعرررة البررررامج األكاديميرررة فررري ضررروء ( 4-4-2)
     عدد البرامج األكاديمية التي تم  مراجعتها.( 1-2-4-4) اإلطار الوطني للمؤهالت. 

-اسرررتطالع رأى الطرررالب )تقيررريم المقررررر( 4-4-3)
     درجة رضا الطالب عن البرامج المستحدثة.( 1-3-4-4) خبرة البرنامج(.-خبرة الطالب

نشرررررات توعويررررة عررررن الجررررودة إصرررردار ( 4-4-4)
 وااعتماد األكاديمي.

     عدد النشرات الخاصة بالجودة وااعتماد األكاديمي. ( 4-4-4-1)

     مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بممارسات الجودة.( 4-4-4-2)

     عدد البرامج المعتمدة من الهيئة.( 1-5-4-4)علرررى  تفعيرررل الخطرررة الزمنيرررة للحصرررول( 4-4-5)



 الخطة االستراتيجية
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األهداف 
 مؤشرات األداء املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

وااعتمرررراد ااعتمرررراد مررررن الهيئررررة الوطنيررررة للتقررررويم 
     تقارير التقويم الذاتي للكلية وبرامجها.( 2-5-4-4) األكاديمي.

 (5اهلدف االسرتاتيجي اخلامس )
  دمة ا جتمع بم نية وضمن شراكة ت املية ومستدامة

األهداف 
 األداءمؤشرات  املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

خدمة 

املجتمع 

بمهنية 

وضمن 

شراكة 

 تكاملية و

 مستدامة

5-1 

تفعيل التواصل بين 

الكلية ومؤسسات 

 .املجتمع املحلي

شرراكة برين الكليرة وةدارة التعلرريم  د( عقر5-1-1)
  المجتمع المحلي. والجهات

ااجتماعررررات بررررين إدارة الكليررررة وممثلرررري عرررردد ( 5-1-1-1)
 المجتمع المحلي.

    

إنشررررراء قنررررراة تواصرررررل برررررين الكليرررررة ( 5-1-2)
 والمجتمع المحلي. 

 –موقرررع الكليرررة  -وجرررود خرررت اتصرررال خررراص ( 5-1-2-1)
 تليجرام ...(.  –تويتر 

    

تشرررركيل المجررررالس ااستشررررارية مررررن ( 5-1-3)
     عدد الخدمات وااستشارات المقدمة سنويًا.( 1-3-1-5) المحلي.منسوبي الكلية وأعضاء المجتمع 

5-2 

تفعيل مشاركة أعضاء 

هيئة التدريس في 

التنمية املهنية 

اسرررررررررررتطالع رأي المعلمرررررررررررين لتحديرررررررررررد ( 5-2-1)
     قائمة بااحتياجات التدريبية.( 1-1-2-5) ااحتياجات التدريبية.

     عدد الدورات التدريبية.( 1-2-2-5) وضع خطة للبرامج التدريبية.( 5-2-2)

     مدي رضا المعلمين عن الدورات التدريبية.( 1-3-2-5) تنفيذ الخطة وتقويمها.( 5-2-3)
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األهداف 
 األداءمؤشرات  املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

املستدامة ملعلمي 

 التعليم العام
تحديررررد مكافررررآت ماديررررة للمشرررراركين فرررري ( 5-2-4)

     مكافآت تشجيعية.عدد الحاصلين على ( 1-4-2-5) تفعيل الخطة التدريبية.

5-3 
بناء شراكة بحثية 

فاعلة لتلبية احتياجات 
 المجتمع.

إنشرراء مركررز ال حرروم التربويررة والنفسررية ( 5-3-1)
 للمساهمة في حل مشكالت المجتمع.

     عدد ال حوم الميدانية والمشروعات التي تم تنفيذها.( 5-3-1-1)

     م.و ال حمدى رضا المستفيدين عن نتائج ( 5-3-1-2)

 Actionتفعيل خطرة ال حروم اإلجرائيرة ( 5-3-2)
Research .المشتركة مع التعليم العام 

عدد ال حوم اإلجرائية التي ترم تنفيرذها بالشرراكة مرع ( 5-3-2-1)
 مؤسسات التعليم الحكومية واألهلية.

    

خدمة 

املجتمع 

بمهنية 

وضمن 

شراكة 

 تكاملية و

 مستدامة
5-4 

مجتمعية تقديم برامج 
 تناسب جميع الشرائح.

عمل خطة مفصلة ومعتمدة لبرامج خدمرة ( 5-4-1)
     عدد البرامج المقدمة للمجتمع.( 1-1-4-5) المجتمع.

     عدد الندوات والدورات التدريبية المقدمة.( 1-2-4-5) عدد الندوات والدورات التدريبية المقدمة.( 5-4-2)

الترردريس المشرراركين عرردد أعضرراء هيئررة ( 5-4-3)
 في برامج خدمة المجتمع.

عرردد أعضرراء هيئررة الترردريس المشرراركين فرري برررامج ( 5-4-3-1)
 خدمة المجتمع.

    

     عدد المستفيدين من برامج خدمة المجتمع.( 1-4-4-5) عدد الندوات والدورات التدريبية المقدمة.( 5-4-4)

المشرراركين عرردد أعضرراء هيئررة الترردريس ( 5-4-5)
     عدد األنشطة والفعاليات المقدمة للمجتمع سنويًا.( 1-5-4-5) في برامج خدمة المجتمع.

عررررردد المسرررررتفيدين مرررررن بررررررامج خدمرررررة ( 5-4-6)
     عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها.( 1-6-4-5) المجتمع.

 إنشاء مركز لتعليم الك ار.( 5-4-7)
المبرمررة مررع الجهررات المسررتفيدة مررن  عرردد ااتفاقررات( 5-4-7-1)

 خدمات المركز.
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األهداف 
 األداءمؤشرات  املشاريع األهداف التنفيذية اتيجياالسرت

 نتائج القياس املستهدفة
 الثالثة الثانية األوىل األساس

     عدد البرامج المقدمة للمجتمع.( 1-8-4-5) إنشاء مركز اإلرشاد األسرى. ( 5-4-8)

 والتنفيذية ومؤشرات قياس األداء ذات العالقة االسرتاتيجيةمنوذج حتديد األهداف 

األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

هدف 

استراتيجي 

(1) 

(1-1) (1-1-1) (1-1-1-1) 1440 60% 60% 70% 

(1-1-2) (1-1-1-2) 1440 60% 50% 80% 

(1-1-3) (1-1-1-3) 1440 60% 40% 50% 

(1-1-4) (1-1-1-4) 1440 60% 40% 50% 

(1-1-5) (1-1-1-5) 1440 60% 40% 50% 

(1-2)  

(1-2-1) 

(1-2-1-1) 1440 60% 70% 90% 

(1-2-1-2) 1440 60% 70% 90% 

(1-2-1-3) 1440 60% 70% 90% 

(1-2-2) (1-2-2-1) 1440 80% 90% 59% 

(1-2-3) (1-2-3-1) 1440 80% 90% 59% 

(1-2-4)  (1-2-4-1) 1440 80% 90% 59% 

(1-3) (1-3-1) (1-3-1-1) 1440 70% 80% 90% 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

(1-3-2) (1-3-2-1) 1440 70% 80% 90% 

(1-4) (1-4-1) (1-4-1-1) 1440 80% 90% 100% 

(1-4-1-2) 1440 50% 70% 90% 

هدف 

استراتيجي 

(2) 

(2-1) (2-1-1) (2-1-1-1) 1440 60% 80% 100% 

(2-1-1-2) 1440 60% 80% 100% 

(2-1-1-3) 1440 60% 80% 100% 

(2-1-2) (2-1-2-1) 1440 50% 60% 75% 

(2-1-2-2) 1440 50% 60% 75% 

(2-1-2-3) 1440 50% 60% 75% 

(2-2) (2-2-1) (2-2-1-1) 1440 70% 80% 100% 

(2-2-1-2) 1440 60% 80% 90% 

(2-2-2) (2-2-2-1) 1440 40% 60% 80% 

(2-2-2-2) 1440 75% 85% 95% 

(2-3) (2-3-1) (2-3-1-1) 1440 50% 70% 90% 

(2-3-2) (2-3-2-1) 1440 30% 50% 80% 

(2-3-3) (2-3-3-1) 1440 40% 60% 80% 

(2-3-4) (2-3-4-1) 1440 50% 70% 80% 

(2-3-4-2) 1440 50% 70% 80% 

(2-4) (2-4-1) (2-4-1-1) 1440 50% 70% 80% 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

(2-4-1-2) 1440 50% 70% 80% 

هدف 

استراتيجي 

(3) 

 

 

 

 

 

 

هدف 

استراتيجي 

(3) 

 

 

 

 

 

(3-1) (3-1-1) (3-1-1-1) 1440 20% 50% 90% 

(3-1-2) (3-1-2-1) 1440 40% 60% 80% 

(3-1-3) (3-1-3-1) 1440 50% 70% 90% 

(3-1-4) (3-1-3-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-2) (3-2-1) (3-2-1-1) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-2) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-3) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-4) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-5) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-6) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-1-7) 1440 50% 70% 90% 

(3-2-2) (3-2-2-1) 1440 60% 75% 90% 

(3-2-2-2) 1440 60% 75% 90% 

(3-2-2-3) 1440 60% 75% 90% 

(3-2-2-4) 1440 60% 75% 90% 

(3-2-2-5) 1440 60% 75% 90% 

(3-2-2-6) 1440 60% 75% 90% 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف 

استراتيجي 

(3) 

 

 

 

 

 

(3-2-2-7) 1440 60% 75% 90% 

(3-3) (3-3-1) (3-3-1-1) 1440 60% 80% 90% 

(3—3-1-2) 1440 60% 80% 90% 

(3-3-1-3) 1440 60% 80% 90% 

(3-3-2) (3-3-2-1) 1440 60% 75% 85% 

(3-3-3) (3-3-3-1) 1440 30% 50% 80% 

(3-3-3-2) 1440 30% 50% 80% 

(3-3-4) (3-3-4-1) 1440 25% 40% 80% 

(3-4) (3-4-1) (3-4-1-1) 1440 10% 30% 60% 

(3-4-1-2) 1440 10% 30% 60% 

(3-4-1-3) 1440 10% 30% 60% 

(3-4-1-4) 1440 10% 30% 60% 

(3-4-2) (3-4-1-2) 1440 5% 20% 50% 

(3-4-2-2) 1440 5% 20% 50% 

(3-4-2-3) 1440 5% 20% 50% 

(3-4-3) (3-4-3-1) 1440 0% 40% 60% 

(3-4-4) (3-4-4-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-4-4-2) 1440 20% 60% 80% 

(3-4-4-3) 1440 20% 60% 80% 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

 

 

 

 

 

هدف 

استراتيجي 

(3) 

(3-4-4-4) 1440 20% 60% 80% 

(3-5) (3-5-1) (3-5-1-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-5-1-2) 1440 20% 60% 80% 

(3-5-2) (3-5-2-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-5-3) (3-5-3-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-5-3-2) 1440 20% 60% 80% 

(3-6) (3-6-1) (3-6-1-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-6-2) (3-6-2-1) 1440 20% 60% 80% 

(3-6-2-2) 1440 20% 60% 80% 

(3-6-3) (3-6-3-1) 1440 20% 60% 80% 

هدف 

استراتيجي 

(4) 

 

 

 

 

 

(4-1) (4-1-1) (4-1-1-1) 

(4-1-2-1) 

(4-1-3-1) 

(4-1-4-1) 

1440 20% 60% 80% 

(4-1-2) 1440 20% 60% 80% 

(4-1-3) 1440 20% 60% 80% 

(4-1-4) 1440 20% 60% 80% 

(4-1-5) 1440 20% 60% 80% 

1440 20% 60% 80% 

 (4-1-1-2) 1440 10% 50% 80% 

 (4-1-1-3) 1440 30% 60% 90 % 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

 

 

 

 

 

 

هدف 

استراتيجي 

(4) 

 

(4-2) (4-2-1) (4-2-1-1) 1440 20% 60% 80% 

(4-2-1-2) 1440 20% 60% 80% 

(4-2-2) (4-2-2-1) 1440 30% 60% 85% 

(4-2-2-2) 1440 30% 60% 85% 

(4-2-2-3) 1440 30% 60% 85% 

(4-3) (4-3-1) (4-3-1-1) 1440 2% 20% 40% 

(4-3-1-2) 1440 2% 20% 40% 

(4-3-2) (4-3-2-1) 1440 10% 30% 50% 

(4-3-3) (4-3-3-1) 1440 20% 40% 60% 

(4-3-3-2) 1440 2% 20% 40% 

(4-3-4) (4-3-4-1) 1440 0% 10% 30% 

(4-4) (4-4-1) (4-4-1-1) 1440 60% 80% 100% 

(4-4-2) (4-4-2-1) 1440 2% 20% 40% 

(4-4-3) (4-4-3-1) 1440 2% 20% 40% 

(4-4-4) (4-4-4-1) 1440 2% 20% 40% 

(4-4-4-2) 1440 2% 20% 40% 

(4-4-5) (4-4-5-1) 1440 2% 20% 40% 

(4-4-5-2) 1440 2% 20% 40% 

 %90 %60 %40 1440 (1-1-1-5) (1-1-5) (1-5)هدف 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

األهداف 
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء الفرعية املشاريع
 نتائج القياس املستهدفة

 يف السنة الثالثة يف السنة الثانية يف السنة األوىل سنة األساس

استراتيجي 

(5) 

 

 

 

 

هدف 

استراتيجي 

(5) 

(5-1-2) (5-1-2-1) 1440 50% 70% 90% 

(5-1-3) (5-1-3-1) 1440 60% 70% 100% 

(5-2) (5-2-1) (5-2-1-1) 1440 40% 70% 80% 

(5-2-2) (5-2-2-1) 1440 35% 55% 75% 

(5-2-3) (5-2-3-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-2-4) (5-2-4-1) 1440 60% 80% 90% 

(5-3) (5-3-1) (5-3-1-1) 1440 0% 10% 30% 

(5-3-1-2) 1440 2% 20% 40% 

(5-3-2) (5-3-2-1) 1440 0% 10% 30% 

(5-4) (5-4-1) (5-4-1-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-2) (5-4-2-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-3) (5-4-3-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-4) (5-4-4-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-5) (5-4-5-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-6) (5-4-6-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-7) (5-4-7-1) 1440 60% 70% 80% 

(5-4-8) (54-8-1) 1440 60% 70% 80% 
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 املخاطر املتوقعة
 تصنيف املخاطر

 

 

 .اضطراب سوق العمل•

 .ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل•

 .      غياب تخصصات  الخريجين بسوق العمل•

 :مخاطر مهنية

 .ةالجامعي املرحلة التعليم ما قبل ى مستو  ضعف•

 .ضعف إقبال الطالب على االختصاصات العلمية•

 .  عدم اهتمام الطلبة بالتكوين األكاديمي والبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية•

 :مخاطر تعليمية

 .وجود كليات منافسة باملنطقة خاصة تلك التي تهتم بالتخصصات العلمية•

   .ذات إمكانات عالية باملحافظات القريبة وجود كليات•

 :مخاطر تنافسية

 .غيا  الواي ال ا ي للموظفين وأعضاء هي ة التدريس بامل ام املناتة ب م•

 .  ضع  امل ارا  والكفاءا  الالزمة ألعما  التقنية والصيااة •

 :مخاطر إدارية

 .املوارد ال اتية لل ليةضع  ااتفاض الدعم املالي من الجامعة و •

 :مخاطر مالية
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 أوال: املخاطر املهنية

 

 ثانيا: املخاطر التعليمية

 املخاطر املتوقعة

 درجة توقع الحدث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

ال
ع

 

 

ط
س
تو

م
ض 

خف
من

 

ال
ع

ط 
س
تو

م
ض 

خف
من

 

ضعف مستوى 

التعليم ما قبل 
√   √   

تدرييية   بهدف  وبرامجالقيام بدورات  -

الوقوف على مواطن الضعف عند الطالب 

 مستواهم.    وتحسين

املخاطر 

 املتوقعة

 درجة توقع الحدث التأثيردرجة 
 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

 منخفض متوسط عال منخفض متوسط عال

اضطراب 

سوق 

 .العمل

 

√   √   

االستجابة ملتطلبات سوق العمل وذلك  -

بتطوير البرامج األكاديمية الحالية وإيجاد 

 برامج مستحدثة.

إجراء استبانات دورية داخل املجتمع  -

 ملعرفة املجاالت املطلوبة.وسوق العمل 

إيجاد برامج تدريب فعالة تؤهل الطلبة  -

 لاللتحاق بسوق العمل.

املخاطر 

 املتوقعة

 درجة توقع الحدث درجة التأثير
 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

 منخفض متوسط عال منخفض متوسط عال

ارتفاع نسبة 

العاطلين عن 

 العمل.

 

 

√

√   √   

التواصل والقيام باتفاقات مع مد جسور  -

املؤسسات التربوية واملالية الستيعاب 

 الخريجين وتأهيلهم.

قاعدة بيانات خاصة باملؤسسات توفير  -

والشركات املوجودة باملحافظة والو ائف 

 الشاغرة بها.

ى القيام بمشاريعهم جين عليتصجيع الخر  -

الخاصة ومساعدتهم في  إيجاد التمويل الال م 

 لذلك.
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 املخاطر املتوقعة

 درجة توقع الحدث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

ال
ع

 

 

ط
س
تو

م
ض 

خف
من

 

ال
ع

ط 
س
تو

م
ض 

خف
من

 

 املرحلة الجامعية.

 

ضعف مستوى 

التعليم ما قبل 

 املرحلة الجامعية.

 

القيام بزيارات ميدانية لدى مؤسسات  -

الدعم الال م  وتقديمالتعليم ما قبل الجامعي 

 للنهوض بجودة التعليم.

القيام بالدراسات الال مة ملعرفة األسباب  -

الحقيقية الكامنة وراء ضعف العملية 

 ة.التعليمي

القيام باجتماعات دورية مع أولياء الطالب  -

إلى االجتهاد  ودفعهمعلى تصجيع أبنائهم  وح هم

 العلمي.  والتميز في الدراسة 

شراف تطوير الدور الرقابي لسلطة اإل  -

التعليمية، حتى تتمكن من متابعة  واإلدارة

 التعليمية. جودة العملية

 إقبالضعف 

الطالب على 

االختصاصات 

 العلمية.

 
 

 √  

 
 
 
√ 
 

 

  

التعريف بالتخصصات العلمية بالكلية  -

 وإ الة كل الهواجس املحيطة بها.

إعطاء فكرة شاملة عن التطبيقات املباشرة  -

وغير املباشرة للتخصصات ذات التوجه العلمي 

 ومدى أهميتها.

توعية الطلبة بأهمية التأهيل العلمي  -

 للمنافسة بسوق العمل.

للطلبة الذين تقديم املساعدة و املتابعة  -

تعترضهم صعوبات في فهم بعض املواد العلمية 

 وذلك بإقامة دورات و دروس دعم.

إقامة ندوات، ومسابقات علمية على  -

مستوى الكلية والجامعة وإعطاء جوائز 

افز لتصجيع املتميزين علميا.     وحو

توفير منح دراسية للطالب املتفوقين حتى  -

 ت العاملية.يتمكنوا من إكمال دراستهم بالجامعا
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 املخاطر املتوقعة

 درجة توقع الحدث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

ال
ع

 

 

ط
س
تو

م
ض 

خف
من

 

ال
ع

ط 
س
تو

م
ض 

خف
من

 

عدم اهتمام 

الطلبة بالتكوين 

البرامج و كاديمي األ

التعليمية التي 

 .تقدمها الكلية

 

 

√   √ 

 البرامج األكاديمية الحالية بالكلية. تحديث - 

تطوير املجال التطبيقي للبرامج التعليمية  -

 لجلب اهتمام الطلبة. 

إعطاء فكرة واضحة للطلبة عن أهمية  -

 لسوق العمل.تأهيلهم األكاديمي 

تنظيم لقاءات دورية بالخريجين الذين  -

 التحقوا بسوق العمل بهدف تبادل الخبرات.

 تنافسيةالخاطر املثالثا: 

 

 املخاطر املتوقعة
 درجة توقع الحدث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه
 منخفض متوسط عال منخفض متوسط عال

وجود كليات منافسة 

خاصة التي وبباملنطقة 

تهتم بالتخصصات 

 .العلمية
√   √   

على جودة املخرجات  تركيز الكلية -

 مما يساعدها على املنافسة.

وجود كليات ذات 

مكانات متقدمة إ

 .باملناطق القريبة

 

 √   √  

 تكافئ مستحدثةبرامج تطوير  -

 املوجودة بالكليات املنا رة األخرى.

تعزيز إمكانات الكلية وتوفير  -

الال مة حتى تتمكن من املوارد 

املنافسة واستقطاب أكبر عدد ممكن 

 من الطالب.

إعطاء فكرة عن أهمية وفاعلية  -

الخدمات التعليمية والبحثية للكلية 

 .باملجتمع
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   اإلداريةخاطر املرابعا : 

 اليةاملخاطر امل :خامسا 

 

 

 املخاطر املتوقعة

 توقع الحدث درجة التأثير

 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

ا 
ع

ق 
س

تو
م

  
تف

من
 

ا 
ع

ق 
وس

مت
  

تف
من

 

غياب الوعي الكافي 

هيئة  وأعضاءللمو فين 

التدريس باملهام املناطة 

 بعهدتهم.

 

 √   √  

 توعية املو فين وأعضاء هيئة التدريس بحقوقهم وواجباتهم. -

القيام بدورات تأهيلية لتدريب املو فين على األعمال اإلدارية  -

 ومواكبة مستجدات بيئة العمل.

 من الحرية املقننة ملنسوبي الكلية. إعطاء مجال -

 .بناء نظام مؤسس ي للرقابة اإلدارية -

 تطوير دليل إلجراءات العمل في الكلية. -

تخفيف األعباء اإلدارية عن أعضاء هيئة التدريس حتى يمكنهم  -

 التفرغ للبحث العلمي. 

إجراء استبانات دورية واستطالعات للرأي تتناول مهام منسوبي  -

 هيئة التدريس واإلداريين والهيكل التنظيمي. الكلية من أعضاء

افز مالية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين  - تقديم حو

  املتميزين.

 والكفاءاتضعف املهارات 

الال مة ألعمال التقنية 

 الصيانة. و 
 √  √   

 استقطاب األيدي العاملة املحترفة لألعمال التقنية والصيانة. -

 الحرص على التأهيل املستمر للعمال والتقنيين بكلية السليل.  -

 الحرص على توفير املعدات واألجهزة التقنية الال مة ألعمال الصيانة. -

املخاطر 

 املتوقعة

 درجة توقع الحدث درجة التأثير
 آلية التعامل مع الخطر أثناء وقوعه

 منخفض متوسط عال منخفض متوسط عال

انخفاض الدعم 

املالي من 

 الجامعة وضعف

املوارد الذاتية 

 .للكلية

 √   √  

 مصادر تمويل غير حكومية. إيجاد -

حث رجال األعمال باملحافظة على تقديم الدعم املالي  -

 للكلية.

 تنويع استثمارات الكلية للحصول على املوارد. -

 .ترشيد املوارد املالية والنفقات -
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 املخاطرمصفوفة تقييم 

 درجة التأثري
 درجة توقع احلدث

 (1منتف  ) (2متوسق ) (3عا  )

 3 6 9 (3عا       )

 2 4 6 (2متوسق   )

 1 2 3 (1) منتف  
 

 
 

 درجة اخلطورة

 عا  7 - 9
بحيث يجب تعديب النشا  هش ب مقبو  ليتضمن  ؛عالية هش ب غير مقبو  

  طط
 
 عالجية، وأن ي ون  اضع ا

 
 للتقييم. ا

 متوسطة 4 - 6
مقبولة لكن يجب يدار  ا بحيث ت ون  ي أداى مستوى، يمكن البدء  ي 

 النشا  هشر  اإلدارة / التعديب.

 مقبولة و  تتطلب اتتاذ يجراء، ما لم يكن تصعيد ا خاتر ممكن منتف  1 - 3
 
 .ا

 

0

1

2

3

4

5

6

 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 
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 تصالطة االخ

: 
كلها على اإلنسانية الحضارة  تحافظاالتصال هو جوهر الحياة االجتماعية ورمز تطورها و 

االتصال التنظيمي يأخذ مساحة واسعة من عمل ف، وجودها و استمرارها عن طريق االتصال

ن أي و يفة أو نشاط إداري يمكن النظر إلية كشكل من إاملدراء و مساعد هم في املنظمة حيث 

 )التخطيط، التنظيم،  التوجيه، الرقابة، واتخاذ ا
ا
لقرارات وحل املشاكل أشكال االتصال مثال

والتو يف(، و قد أوضحت عدد من الدراسات أن األداء الكلي للمنظمات  يرتبط بمدي جودة 

 االتصال اإلداري .

 تعريف االتصال:
االتصال عبارة عن تبادل املعلومات ونقل األفكار واملعاني، لذا فان عملية االتصال تعد 

تمع بين أفراد املج وغيرها والحقائق واملشاعر رواألفكاذات أهمية أساسية في نقل املعلومات 

 % من نشاط املؤسسات. 75ما يقارب  وتمثلرسمي الغير  واملجتمعالتنظيمي الرسمي 

 وسائل االتصال:
بين أطراف  واألفكار هي األداة التي يتم استخدامها إليصال املعلومات  وسيلة االتصال

قسمين رئيسين  إلىداخل املؤسسة أو خارجها  وسائل االتصال إذا كانت وتنقسمعملية االتصال 

 هما:

 وغيرها.الهاتفي  واالتصال والندوات واالجتماعاتمثل املحاضرات  الوسائل املباشرة: -1

 واإلذاعة والكتب والصحف والتعاميم اإلداريةمثل املكاتبات  املباشرة:الوسائل غير  -2

 .وغيرها والتلفا 

للكلية  االستراتيجيةتعد الخطة التنفيذية لالتصال في الكلية أحد آليات تنفيذ الخطة 

  والتفاعلالحديثة لجعل التواصل  والتقنياتعلى مجموعة من مهارات االتصال  وتعتمد
ا
 ممكنا

 وبالسرعة والشفافية املطلوبة وتوصيل املعلومات املطلوبة على نحو فعال.
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 الكلية:املستخدمة في  والخارجيةالتصال الداخلية الجدول أدناه يبين وسائل ا

 م وسائل االتصال الداخلية وسائل االتصال اخلارجية
 1 االجتماعات املباشرة االجتماعات

 2 املذكرات الداخلية املخاطبات الخارجية

 3 الجوال املطويات

 4 املطويات وسائل التواصل االجتماعي

 5 وسائل التواصل االجتماعي الجوال

 6 العمل وور الندوات  املؤتمراتو العمل  وور الندوات 

 7 وامللصقاتاإلعالنات  البريد االليكتروني

 8 الهاتف الثابت رسائل الجوال

 9 لكترونيالبريد اإل الهاتف الثابت

 10 رسائل الجوال وامللصقاتاإلعالنات 
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 بالكلية التنفيذية لالتصالاخلطة 
فيما يلي تصور مقترح و  ؛االستراتيجيةترجمة حقيقية للخطة  وهيبقدر اإلمكان عن الشمولية  وتيتعدتتصف الخطط التنفيذية بالتفصيل 

 لخطة االتصال التنفيذية للكلية وهي قابلة للتعديل والحذف واإلضافة: 

 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 للقياس.مدي قابلية أهداف الخطة التنفيذية  -1

 منها.التي تحققت مقارنة بما هو مخطط  واملبادراتعدد املشاريع  -2

 .تحققت مقارنة بما هو مخطط منها التدرييية التيعدد الدورات  - -3

تقارير  االجتماعات،

العمل، البريد 

 ووسائلااللكتروني 

 التواصل االجتماعي.

 
ا
 أسبوعيا

 

عميد الكلية 

الكلية  ووكيل

للتطوير 

 والجودة

التواصل 

الداخلي 

لتنفيذ 

 الخطط

فريق الخطة 

 االستراتيجية

 الطالب و الطالبات بالربنامج األول: أعداداحملور 

 عدد الطالب الذين انطبقت عليهم معايير القبول بالكلية. -1

 املقيدين )منتظمين( في شطر الطالب بالكلية. الكلي للطالبالعدد  -2

 قي شطر الطالبات بالكلية. منتظمات(العدد الكلي للطالبات املقيدات ) -3

 في برامج التعليم املستمر بالكلية )تنمية املجتمع(.  والطالباتالعدد الكلي للطالب  -4

 عدد الطالب املستجدين للعام الحالي )منتظمين( بالكلية. -5

 الطالبات املستجدات للعام الحالي )منتظمات( بالكلية. عدد -6

املستوي الثالث / الخامس أكملوا السنة األولي للبرنامج املعين بالكلية إلى عدد الطالب ممن وصلوا  -7

 بنجاح أي أتموا فصلين من فصول التخصص بالبرنامج .

األولي للبرنامج املعين بالكلية  عدد الطالبات ممن وصلن املستوي الثالث / الخامس أكملن السنة -8

 بالبرنامج.بنجاح أي أتممن فصلين من فصول التخصص 

 مباشرة،اجتماعات 

اإلعالنات، البريد 

 ووسائلااللكتروني 

 التواصل االجتماعي.

 
ا
 شهريا

 

 

 

رؤساء األقسام 

الكلية  ووكيل

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

التواصل 

الداخلي 

لتنفيذ 

 الخطط

 الطالب
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

عدد الطالب املقيدين عند بداية الخطة الدراسية بالبرنامج املعين بالكلية مقارنة مع عدد الطالب  -9

 )معدل اإلتمام الظاهري(.نفسه الذين أنهوا الخطة الدراسية في مدتها في البرنامج 

د الطالبات املقيدات عند بداية الخطة الدراسية بالبرنامج املعين بالكلية مقارنة مع عدد عد -10

 )معدل اإلتمام الظاهري(.نفسه الطالبات الالتي أنهين الخطة الدراسية في مدتها في البرنامج 

 ة النشاط الطالبي و املسابقات بالكلي  رثانيًا: حمو

 عام.عدد الطالب املشاركين في األنشطة الرياضية في كل  -1

 عام .عدد الطالب املشاركين في األنشطة الثقافية في كل  -2

 عدد الطالب املشاركين في األنشطة االجتماعية في كل عام. -3

 عام.عدد الطالب الذين يمثلون الكلية في مسابقات الجامعة في كل  -4

 ي تمارس فيها األنشطة الطالبية.عدد األندية الطالبية الت -5

 بالكلية.مدي رضا الطالب عن األنشطة الطالبية  -6

 ثالثًا: حمور اإلرشاد األكادميي
 .واإلضافةالذين راجعوا مرشد هم في أسبوع الحذف  والطالباتعدد الطالب  -1

 الدراسية.الذين لد هم تضارب في الخطط  والطالباتعدد الطالب  -2

 والطالبات.للطالب  والعالجية املقدمةعدد البرامج اإلرشادية  -3

 في مبادرات اإلرشاد األكاديمي بالكلية. والطالباتمدي مشاركة الطالب  -4

 مدي رضا الطالب عن إعالن ساعات اإلرشاد األكاديمي من قبل املرشدين األكاديميين. -5

 بية باألقسام العلمية بالكلية.في املجالس الطال  والطالباتدرجة تمثيل الطالب  -6
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 حمور  التدريس والتعلم و التدريب رابعًا:
 مدي رضا الطالب عن استراتيجيات التدريس داخل القاعات الدراسية. -1

افق  -2  بالكلية.  والتجهيزات واألجهزةمدي رضا الطالب عن مستوي املر

 مدي رضاء الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس. -3

 التعلم.مدي رضا الطالب عن استخدام مصادر  -4

 مدي رضا الطالب عن جودة التدريب امليداني. -5

 العدد الكلي للخريجين )ذكور/إناث( خالل العام األكاديمي الحالي. -1

 امليداني.التدريب  الخريجين جودةمدي رضا  -2

 أشهر. 6عدد الخريجين الحاصلين على و ائف بعد  -3

 أشهر. 6الحاصالت على و ائف بعد   عدد الخريجات -4

 عالقة بمؤشرات األداء بالبرامج بالكلية(. امن اختصاص الوكالة لكن لهم اليس 4و  3ن )السؤاال 

 مدي رضا الخريج عن مواصفات البرامج األكاديمية بالكلية. -5

 مباشرةاجتماعات 

  اإلعالنات

لكتروني و البريد اإل

وسائل التواصل 

 االجتماعي.

كل فصل 

 دراس ي

وكيل الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

وحدة  ومنسق

 الخريجين

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

 الخريجون 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية األول: عدداحملور 
في حكمهم في بداية هذا العام األكاديمي بالكلية  ومنعدد أعضاء هيئة التدريس الكلي بشطر الطالب  -1

 بدوام كامل.

في حكمهم في بداية هذا العام األكاديمي بالكلية  ومنعدد أعضاء هيئة التدريس الكلي بشطر الطالبات  -2

 بدوام كامل. 

 .والطالباتعدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية من غير السعوديين بشطري الطالب  -3

 في نهاية العام األكاديمي السابق بالكلية. والطالباتعدد أعضاء هيئة التدريس بشطري الطالب  -4

 

 مباشرةجتماعات ا

 اإلعالنات،

البريد االلكتروني  

التواصل  ووسائل

 االجتماعي.

 ياأسبوع

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

التواصل 

الداخلي 

لتنفيذ 

 الخطط

أعضاء هيئة 

 التدريس



 الخطة االستراتيجية

 

 
 

 72  

 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 العلمية الثاني: الرتبةاحملور 
 عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ )ذكور/ إناث(. -1

 عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة أ.مشارك )ذكور/إناث(.  -2

 عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة أ.مساعد )ذكور/إناث(. -3

 عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة محاضر )ذكور/إناث(. -4

 ث(.عدد أعضاء هيئة التدريس برتبة معيد )ذكور/إنا -5

 احملور الثالث :حمور التدريب و خدمة اجملتمع
 االحتياجات التدرييية ألعضاء هيئة التدريس. -1

 التدريس.عدد الدورات التي قدمت ألعضاء هيئة  -2

 عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا هذه الدورات. -3

 الدورات.مدي رضاء أعضاء هيئة التدريس عن هذه  -4

 العلمية.العلمية التي نفذها أعضاء هيئة التدريس باألقسام  والسمناراتعدد الندوات  -5

 طوعي، خدمةعمل  دورات،عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركين في خدمة املجتمع )تقديم  -6

 اجتماعية(.

 احملور الرابع : تقنيات التدريس
 التعلم.عدد أعضاء هيئة التدريس الذين طبقوا التقنية في تحسين  -1

 لكتروني رقمي.إمحتوي  إلىعدد املقررات التي تحولت  -2

  مدي استخدام أعضاء هيئة التدريس ملصادر التعلم الرقمية. -3
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 

 والطوارئ.مدي االستعداد لال مات  -1

 عدد املبادرات التي تم إعدادها ملواجهة املخاطر.  -2

 السالمة.مدي توفر متطلبات األمن و  -3

  

االجتماعات، تقارير 

االلكتروني  والبريدالعمل 

التواصل  ووسائل

 االجتماعي.

عميد الكلية  كل شهر

الكلية  ووكيل

 والجودةللتطوير 

التواصل 

الداخلي 

لتنفيذ 

 الخطط

فريق إدارة 

 املخاطر

 العدد الكلي ملو في الكلية الذين يعملون بدوام ثابت )ذكور /إناث(. -1

 ن بالكلية.و عدد اإلدارات التي يتو ع عليها املو ف -2

 ن بالكلية.و عدد األعمال اإلدارية التي أنجزها املو ف -3

 التنفيذية.اإلجراءات  إعداد دليلعدد اإلداريين الذين شاركوا في  -4

 التنفيذية. دليل اإلجراءاتمستوي رضا املو فين عن بنود  -5

  التنفيذية. بينود اإلجراءاتعدد الدورات التي نفذت لتوعية املو فين  -6

 لعام الحالي.مدي رضا املو فين عن خطة التدريب املعدة لهم من قبل الكلية خالل ا -7

 بالكلية.مدي وضوح الهيكل الو يفي املرتبط باملسارات الو يفية و الترقيات  -8

 مباشرة،اجتماعات 

البريد  العمل،تقارير 

 ووسائلااللكتروني 

 التواصل االجتماعي.

كل 

 أسبوعين

 األقسامرؤساء 

 

 

 

التواصل 

الداخلي 

لتنفيذ 

 الخطط

مو في 

 الكلية

 التمويل.عدد املشاريع التي تم تنفيذها من عمليات  -1

 الكلية. ومشاريععدد الجهات املمولة ألنشطة  -2

  ث املحلية و الدولية .و عدد اتفاقات الشراكة البحثية مع مراكز البح -3

املخاطبات الرسمية، 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

التواصل  عميد الكلية كل شهر

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

وكالة 

الجامعة 

 للفروع 

 عدد النشرات الخاصة بالجودة واالعتماد األكاديمي. -1

 تقارير  يارات املتابعة والدعم من قبل عمادة الجودة والتطوير. -2

 .نسبة البرامج األكاديمية في تقارير  يارات املتابعة والدعم من قبل عمادة الجودة والتطوير -3

 من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. عدد البرامج املعتمدة -4

املخاطبات الرسمية، 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني

 عميد الكلية كل شهر

 

 

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

عمادة 

التطوير 

 والجودة



 الخطة االستراتيجية
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 .يم الذاتي للكلية وبرامجهايتقارير التق -5

 مدي تحديث الخطط الدراسية. -1

 املقررات الدراسية التي تم تعديل محتواها.عدد  -2

 عدد املتطلبات السابقة التي تم تعديلها. -3

 .عدد املسارات املستحدثة في البرنامج املعين -4

املخاطبات الرسمية، 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

 كل شهر

 

 عميد الكلية

 

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

وكالة الجامعة 

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

 التي تم تنفيذها. واملشروعاتعدد البحوث امليدانية  -1

 واألهلية.عدد البحوث اإلجرائية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات التعليم الحكومية  -2

 .واألهليةعدد البحوث املمولة من املؤسسات الحكومية  -3

 لخدمة قضايا املجتمع. عدد البحوث املوجهة -4

 ث املحلية والدولية. و عدد اتفاقات الشراكة البحثية مع مراكز البح -5

 الرسمية،املخاطبات 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

 كل شهر

 

 

 عميد الكلية

 

 

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

وكالة 

الدراسات 

 والبحثالعليا 

 العلمي

 الجدد.عدد أعضاء هيئة التدريس  -1

 عدد أعضاء هيئة التدريس بكل تخصص أكاديمي. -2

 تخصصات أعضاء هيئة التدريس املطلوب استقطابهم. -3

 

 

 الرسمية،املخاطبات 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

التواصل  عميد الكلية كل شهر

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

عمادة شئون 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 واملو فين

 املجتمع املحلي عن البرامج املقدمة.مدى رضا  -1

 عدد االجتماعات بين إدارة الكلية وممثلي املجتمع املحلي. -2

 عدد الندوات والدورات التدرييية التي تقدمها الكلية للمجتمع. -3

 بالكلية. عدد املستفيدين من برامج خدمة املجتمع -4

 الرسمية،املخاطبات 

 والبريدتقارير العمل 

 لكتروني.اإل

 ينكل شهر 

 

 

 

التواصل  عميد الكلية

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

عمادة خدمة 

املجتمع 

 والتعليم

 املستمر



                                                                    كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل 
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

5- .
ا
 عدد األنشطة والفعاليات املقدمة للمجتمع سنويا

 .الكليةعدد االتفاقيات املبرمة مع الجهات املستفيدة من خدمات  -6

 عدد البحوث اإلجرائية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات التعليم الحكومية واألهلية. -7

 

 مدى رضا املجتمع املحلي عن البرامج املقدمة. -1

 عدد االجتماعات بين إدارة الكلية وممثلي املجتمع املحلي. -2

 عدد الندوات والدورات التدرييية التي تقدمها الكلية للمجتمع. -3

 عدد املستفيدين من برامج خدمة املجتمع. -4

.عدد  -5
ا
 األنشطة والفعاليات املقدمة للمجتمع سنويا

 ت املبرمة مع الجهات املستفيدة من خدمات الكلية.اعدد االتفاق -6

 بالكلية. ثو مدى رضا املستفيدين عن نتائج البح -7

 عدد البحوث اإلجرائية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات التعليم الحكومية واألهلية. -8

  املستفيدة عن الخطة البحثية للكلية. درجة رضا الجهات -9

 الرسمية،املخاطبات 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

 عميد الكلية كل شهر

 

 

 

 

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

 مدير إدارة

التعليم 

 بالسليل

 مدى رضا املجتمع املحلي عن البرامج املقدمة. -1

 املجتمع املحلي. عدد االجتماعات بين إدارة الكلية وممثلي -2

 عدد الندوات والدورات التدرييية التي تقدمها الكلية للمجتمع. -3

 عدد املستفيدين من برامج خدمة املجتمع. -4

5- .
ا
 عدد األنشطة والفعاليات املقدمة للمجتمع سنويا

 عدد االتفاقات املبرمة مع الجهات املستفيدة من خدمات الكلية. -6

 الرسمية،خاطبات امل

 والبريدتقارير العمل 

 لكتروني.اإل

 

 كل شهرين

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 

التواصل 

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

املركز 

الحضاري 

بمحافظة 

 السليل



 الخطة االستراتيجية
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 لونؤواملس التوقيت وسيلة االتصال رـــاملؤش
الغرض من 

 االتصال
 املستهدفون

 ث.و نتائج البح مدى رضا املستفيدين عن -7

 عدد البحوث اإلجرائية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات التعليم الحكومية واألهلية. -8

  درجة رضا الجهات املستفيدة عن الخطة البحثية للكلية. -9

 

 

 مستوى رضا جهات التو يف عن مواصفات الخريجين املطلوبة. -1

 مستوى رضا املدارس عن أداء الطالب املتدربين. -2

 مدى رضا املجتمع املحلي عن البرامج املقدمة. -3

 عدد االجتماعات بين إدارة الكلية وممثلي املجتمع املحلي. -4

 مدي رضا املعلمين عن الدورات التدرييية التي تقدمها الكلية. -5

 عدد الندوات والدورات التدرييية التي تقدمها الكلية للمجتمع. -6

 عدد املستفيدين من برامج خدمة املجتمع. -7

 عدد االتفاقات مع الجهات املستفيدة من خدمات مراكز الكلية. -8

 ث.و مدى رضا املستفيدين عن نتائج البح -9

  درجة رضا الجهات املستفيدة عن الخطة البحثية للكلية. -10

 الرسمية،املخاطبات 

 والبريدتقارير العمل 

 االلكتروني.

كل فصل 

 دراس ي

التواصل  عميد الكلية

الخارجي 

لتنفيذ 

 الخطط

 و مدير 

( و)قائد

املدارس 

بإدارة 

التعليم 

 بالسليل
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 التقييم واملتابعةلية آ
 نسبة إجناز املوارد متابعة نسبة اإلجناز

 القيمة  اهلدف التنفيذي
 املنجزة فعليًا

القيمة 
املستهدفة 

 احملددة مسبقًا

األسباب 
اليت عرقلت 

 التنفيذ

املوارد املالية 
 املنصرفة

املوارد املالية 
 املعتمدة

املوارد 
البشرية اليت 

 مت تعيينها

املوارد 
البشرية 
 املطلوبة

 - - - - - %100 %50 تحويل منظومة العمل اإلداري إلى نظم اإلدارة اإللكترونية. 1-1

 - - - - - %90 %60 بناء نظام إداري تنظيمي يرتكز على الجودة. 2 -1

 - - - - - %100 %60 تنويع مصادر التمويل ملشروعات الكلية. 3 -1

 - - - - - %100 %50 واملسؤوليات.تطوير نظام تو يع املهام  1-4

 - - - - - %100 %40 تطوير املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 2-1

 - - - - - %100 %50 االرتقاء بسياسات وأنشطة البحث العلمي 2-2

تصجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث األكاديمية في املجالت  2-3

 الدولية املحكمة.
60% 100% - - - - - 

 - - - - - %100 %60 تصجيع االبتعاث الداخلي والخارجي 2-4

 - - - - - %100 %60 تحسين فرص القبول النوعي للطالب املؤهلين لاللتحاق ببرامج الكلية. 3-1

 - - - - - %100 %60 تطوير مواصفات البرامج األكاديمية في الكلية. 3-2

 - - - - - %100 %60 للقيام بأدوارهم بكفاءة عالية.تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس  3-3

 - - - - - %100 %60 تحسين نوعية وجودة الخدمات اإلرشادية املقدمة للطالب 3-4

 - - - - - %100 %60 تنويع مصادر التعلم بما يحقق التعلم النشط والبنائي. 3-5



 الخطة االستراتيجية
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 نسبة إجناز املوارد متابعة نسبة اإلجناز

 القيمة  اهلدف التنفيذي
 املنجزة فعليًا

القيمة 
املستهدفة 

 احملددة مسبقًا

األسباب 
اليت عرقلت 

 التنفيذ

املوارد املالية 
 املنصرفة

املوارد املالية 
 املعتمدة

املوارد 
البشرية اليت 

 مت تعيينها

املوارد 
البشرية 
 املطلوبة

 - - - - - %100 %60 املرغوبةيم التي تتناسب مع مخرجات التعلم يتحسين آليات التق 3-6

افق ومعاير الجودة  االستراتيجيةتطوير الخطط  4-1 بالبرنامج بما يتو

 واحتياجات سوق العمل
60% 100% - - - - - 

تحسين كفاءة مصادر التعلم وخدماتها لتلبية متطلبات البرامج  4-2

 األكاديمية.
60% 100% - - - - - 

 - - - - - %100 %60 املتميزة لدعم البرامج األكاديميةاستقطاب الكفاءات اليشرية  4-3

 ملعايير الجودة.يالتق 4-4
ا
 - - - - - %100 %60 يم املستمر للبرامج األكاديمية وفقا

 - - - - - %100 %60 .تفعيل التواصل بين الكلية ومؤسسات املجتمع املحلي 5-1

املهنية املستدامة تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التنمية  5-2

 .ملعلمي التعليم العام
60% 100% - - - - - 

 - - - - - %100 %60 بناء شراكة بحثية فاعلة لتلبية احتياجات املجتمع. 5-3

 - - - - - %100 %60 تقديم برامج مجتمعية تناسب جميع الشرائح. 5-4
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 خطة إدارة التغيري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليلكلية لخطة االسرتاتيجية لإدارة التغيري لطة ٌخ

موافقة سعادة وكيل الكلية 
مرئيات مالك األهداف  عدم موافقة للدراسات العليا واجلودة

 االسرتاتيجية وتوصياتهم

على مستوى 
 اسرتاتيجية الكلية الكلية

إدارة التخطيط االسرتاتيجي 
والدراسات: دراسة طلب التغيري 

وإصدار توصياتها وتلقي 
 املوافقة أو عدمها وتوثيقها

مرئيات اللجنة 
التنفيذية حول التغيري 

 املطلوب وتوصياتها

مرئيات املدراء 
التنفيذيني لألهداف 

االسرتاتيجية 
 وتوصياتهم

 تكلفة التغيري املطلوب –أسبابه  –طالب التغيري 

 عميد الكلية


