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كلم ة معال ي رئي س ج امع ة اإلم ام عبدالرحمن بن فيصل

كلمة مع ال ي رئي س الج امعة
نحن  -في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -نتمتع بحمد الله بأفراد لهم خبرات كبيرة وتخصصات مختلفة
السير بوتيرة واحدة في الفكر واإلنجاز
تجمعهم تطلعات وتوقعات مشتركة بتحقيق التميز والريادة ،والحث على ّ
قدما بنظام تعليمي متكامل مستمد من منهج حكيم يقوده معالي وزير التربية والتعليم
والعمل من أجل المضي
ً
في المملكة لخلق أجواء داعمة وبيئات محفزة تمهد الطريق للتحول الريادي المطلوب في عملية التعليم ومخرجات
البحث العلمي ومبادرات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
يسرني أن أغتنم مناسبة االنتهاء من الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم لتهنئة كل من ساهم في إعدادها،
فهي تكمل الخطة اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،من خالل هدفها المتمثل في تقديم تعليم
عالي الجودة في مجال التصاميم يدعمه البحث العلمي ويتوافق مع قيم المجتمع وثقافته.
كرسوا وقتهم إلبداء أراءهم
وأود أن أشكر كل من كان له دور في وضع هذه الخطة اإلستراتيجية ،وجميع الذين ّ
ورؤاهم للكلية أثناء عملية إعداد الخطة .فهذه االستراتيجية تبنى على منصة النجاح ،وعلى تقاليد راسخة في
ُ
معا) ،وأتطلع
النظر للمستقبل بأمل وطموح .ويسعدني أن أوصي بها لمجتمع الجامعة ولمجتمع الكلية (االثنين
إلى العمل معكم من أجل تحقيق رؤيتنا.

الدكتور عبد الله الربي ش
رئي س ج امعة اإلم ام عبد الرحمن بن فيصل

ذ
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كلم ة عميد ة كلي ة التص اميم

تأسست كلية التصاميم  -بعون الله وتوفيقه ،وبدعم مستمر من إدارة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل،
ممثلة بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش ،وبرعاية جاللة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله  -بهدف
ً
ً
مهنيا يستطعن أن يمزجن السياق المحلي
تدريبا
مد المملكة واإلقليم بمصممات مبدعات ذوات خبرة ومدربات
تهن من جميع أنحاء العالم.
بالتصاميم عالية الجودة؛ وفي نفس الوقت يحتفظن بتفرده ّن ضمن نظيرا ّ
ً
هائال على مر السنين لتوسيع نطاقها ليشمل مجاالت التصميم المختلفة ممثلة
نموا
شهدت كلية التصاميم
ً
في التصميم الداخلي ،وتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة ،والتصميم الصناعي .وهذه البرامج الثالثة
تلبي متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في القطاعات االجتماعية ،واالقتصادية،
والصناعية ،واألكاديمية.
لذلك وضعنا أهدافنا االستراتيجية لألعوام  2025-2021بحيث تكون متوائمة مع الرؤية الطموحة للمملكة العربية
السعودية  ،2030وفي نفس الوقت تحقق الخصائص المطلوبة في الجيل الجديد من خريجي تخصص التصميم
داخل بلدنا ،وتلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع السعودي في ظل التطورات التي يشهدها مجال التصميم.
ً
ً
ً
ودوليا في مجال تعليم التصاميم
ومحليا
إقليميا
تدعم هذه الخطة اإلستراتيجية رؤية الكلية بأن تكون كلية رائدة
وفي البحث العلمي وفي خدمة للمجتمع خالل السنوات الخمس القادمة.
يسرني أن أعبر -نيابة عن عضوات هيئة التدريس ،والموظفات ،والطالبات بالكلية – عن فخرنا وسعادتنا بأن
نساهم في تحقيق األهداف المستقبلية لكلية التصاميم بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل .وأود أن أشكر
موصول لكل الذين نالوا شرف المشاركة والعمل
ٌ
فريق التخطيط االستراتيجي الذي تفانى في أداء عمله؛ والشكر
ً
جميعا ووفقنا لنمضي في مسيرة
الجاد في إعداد هذه األهداف االستراتيجية الجديدة لكلية التّ صاميم .حفظنا الله
النجاح واالزدهار خالل السنوات القادمة.

د .م ي إ براهيم شكر ي
عميدة كلية التص اميم

ر
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كلم ة وكيلة الكلي ة للدراس ات والتطوير وخدم ة المجتمع

التطور ومواجهة التحديات المتزايدة
تحقق رغبتها الملحة في
قامت كلية التصاميم بتحديث خطتها االستراتيجية ل ّ
ّ
بسرعة في التعليم العالي ومهنة التصميم.
لقد كانت الرؤية الرائدة للمملكة  ،2030وأهداف برنامج التحول الوطني بمثابة دعائم ارتكزت عليها جامعة اإلمام
وثيقا باألهداف
ً
ارتباطا
عبد الرحمن بن فيصل في خطتها اإلستراتيجية ( ،)2025-2018حيث ارتبطت خطة الجامعة
ً
نموذجا لكلية
والمشاريع والمبادرات الواضحة الي جاءت في رؤية المملكة 2030؛ لذلك أصبحت خطة الجامعة
ً
التصاميم في تطوير خطتها االستراتيجية ( .)2025-2021وعلى ضوئها حددت كلية التصاميم أهدافها اإلستراتيجية
الجديدة للسنوات الخمس القادمة في مجاالت التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة للمجتمع .وقد عقدت كلية
وتميز نفسها على
جيدا لتزدهر
ّ
التصاميم العزم على أن تدخل الحقبة الزمنية الجديدة بأهداف واضحة ومنظمة ً
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ً
تحوال نحو أن تصبح جامعة خاصة ،فإننا نتطلع أن تقوم
مؤخرا
أن جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل شهدت
ً
وبما ّ
كلية التصاميم بدور محوري في هذه الخطوة الرامية لتطوير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .لذلك
البد من التخطيط وتحسين الجودة والتميز في األداء واعتماد أساليب مبتكرة في تعليم تخصصات التصميم،
ّ
والبحث العلمي ،والممارسات المجتمعية من خالل تعاون جميع أصحاب المصلحة وتضافر جهودهم؛ بما في ذلك
القياديات بالكلية ،ورئيسات أقسامها ،وعضوات هيئة التدريس ،والموظفات اإلداريات ،والطالبات ،والخريجات،
ّ
المحلي ،وبدعم سخي من قادة الجامعة.
وأرباب العمل ،وأعضاء المجتمع
إن هذه الخطة اإلستراتيجية ما هي إال بداية الطريق الذي يقود لنجاح وازدهار كلية التصاميم؛ وجميعنا عازمون
ّ
على العمل الجاد والتفاني من أجل أن تبلغ كليتنا مبتغاها.

د .ريه ام محمود عبد اللطي ف
وكيلة كلية التص اميم للدراس ات والتطوير وخدمة المجتمع

ز
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ملخ ص تنفيذ ي
الفعالة منذ إنشائها في عام  .2009وقد
تعتبر كلية التصاميم بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من الكليات
ّ
سعت الكلية بجد لمواكبة التحوالت والتطورات التي تم إطالقها بشكل متزامن ضمن رؤية المملكة العربية
السعودية  2030وبرنامج التحول الوطني  .2020ومن هنا تتجه الكلية إلى تطوير خطتها اإلستراتيجية وتحديثها
ً
فاعال في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
شريكا
لتكون
ً
استندت الكلية في خطتها اإلستراتيجية وعملياتها التطويرية إلى مصادر عالية المستوى مثل رؤية المملكة
العربية السعودية  ،2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020والخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي ( 2020آفاق) مع
التركيز على الجودة والتميز  ،والخطة اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل والخطة اإلستراتيجية لكلية
التصاميم  2022-2018وأفضل ممارسات الكليات الوطنية والدولية المماثلة لتحقيق التكامل في تحسين خصائص
الخريجين مع مراعاة التطورات التي تشهدها مهنة التصميم ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع و تقنية
بناء على النقاط المذكورة أعاله ،تم تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي برئاسة عميدة الكلية،
المعلومات.
ً
وعضوية وكليالت الكلية ،ورئيسات األقسام والعديد من عضوات هيئة التدريس ،والموظفات اإلداريات.
ثم تم تحديد نقاط القوة ،ونقاط الضعف ،والفرص،
وإلعداد هذه الخطة تم إجراء التحليل البيئي ) ،(SWOTومن ّ
والتهديدات الرئيسة .واعتمادا على مصادر بيانات متنوعة استمدت من إفادات أصحاب المصلحة ،والتقارير
لهن ،وغير ذلك .توصلت اللجنة إلى رؤية جماعية تهدف إلى
السنوية ،وتقييمات الطالبات لكل ما توفره الكلية
ّ
التغلب على التحديات الناشئة ،وتطوير فرص جديدة للتنمية المستقبلية .وفي ضوء ذلك تم تحديد أهداف الكلية
بما يتماشى مع األهداف اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ورؤية الكلية ورسالتها.
وقد استندت الخطة االستراتيجية إلى ثمانية أهداف استراتيجية تخدم ثالث وظائف رئيسية هي :التعليم ،والبحث
العلمي ،وخدمة المجتمع؛ وخمس وظائف تكميلية تمثل في مجملها وظائف بشرية ،وبيئية ،وإدارية ،ومالية،
وتقنية .عالوة على ذلك ،تم تحديد األشخاص المسؤولين عن التنفيذ ،وحددت مؤشرات األداء ) (KPI'sالتي يقاس
بها التقدم المنشود.
مشروعا و( )133مبادرة
فرعيا و()51
هدفا
ً
تتضمن الخطة اإلستراتيجية لكلية التصاميم ( )8أهداف استراتيجية و()23
ً
ً
مقاسة بـ( )139مؤشر أداء لتقييم أداء الكلية في تحقيق هذه األهداف خالل السنوات الخمس القادمة.
وفي إطار تنفيذ هذه الخطة تم توجيه كل برنامج من البرامج التي تقدمها الكلية بأن يعد خطته التشغيلية بطريقة
فضال عن أهداف وغايات كلية التصاميم .وترك لمكتب وكيلة الكلية
تساهم في تحقيق أهداف وغايات الجامعة
ً
للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أن يمارس وظيفته المتمثلة في مراقبة التقدم العام المحرز في إنجاز الخطة
االسترات يجية باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية ومتابعتها مع األقسام والوحدات واللجان المعنية واتخاذ
اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
تحتوي هذه الوثيقة على أربعة فصول توضح بالتفصيل الخطة اإلستراتيجية لكلية التصاميم على النحو التالي:
الفصل األول :يقدم لمحة عامة عن الكلية وأقسامها األكاديمية.
الفصل الثاني :يحدد مراحل عملية التخطيط االستراتيجي.
الفصل الثالث :يعرض مكونات الخطة اإلستراتيجية للكلية وتواؤمها مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة.
الفصل الرابع :يقدم لمحة عامة عما ينبغي القيام به لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.

س
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Ex ecutiv e S um m ary
College of Design at Imam Abdulrahman Bin Faisal University is considered one of the effective colleges since its establishment in
2009. The college has been diligently seeking to keep up with the transformations and developments concurrently launched within
the Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030 and the National Transformation Program (2020). Hence, the college tends to develop and
update its strategic plan to be an effective partner in achieving the national development objectives.
Building upon a well-laid strategic plan, the college has begun its developmental operations derived from high-level sources namely
the KSA's Vision 2030, the National Transformation Program 2020 and the Strategic Plan for Higher Education 2020 (AFAQ) focusing
on quality and distinction, Imam Abdul Rahman Bin Faisal University's Strategic Plan, the College of Design’s 2018-2022 Strategic Plan
and the best practices of similar national and international colleges to achieve integration in improving the graduates attributes
taking into account advancements in the design profession, research, community service and information technology. Based upon
the above-mentioned points, the Strategic Planning Committee has been formed chaired by the Dean of the college, and membership
of Vice Deans of the college, Department Heads and several faculty members and administrative staff to facilitate in the preparation
of the strategic plan.
To prepare the strategic plan, Environmental Analysis, (SWOT) was conducted through discussions by the Strategic Planning
Committee where the major strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified. Relying on diverse sources of data,
such as stakeholders’ input, annual reports, and student evaluations, the committee reached a collective vision aiming to overcome
the emerging challenges and develop new opportunities for future development. The college objectives have been set in alignment
with both Imam Abdul Rahman bin Faisal University's strategic objectives and the college's vision and mission.
The strategic plan has drawn upon eight strategic goals that have been categorized into three main functions, namely, education,
scientific research, and community service and five supplementary functions: human, environmental, administrative, financial, and
technical. Furthermore, the persons responsible for implementation have been designated and the measurable performance
indicators (KPI’s) have been designed to measure progress.
The College of Design’s Strategic Plan includes (8) goals, (23) objectives, (51) projects and (133) initiatives measured by (139)
performance indicators to assess performance of the college in accomplishing such objectives over the coming five years.
As part of executing the College of Design strategic plan, each program has been instructed to develop its ‘Operational Plan’ in a way
that contributes to accomplishing the IAU and College of Design goals and objectives. According to the Quality Management System
of the College of Design, the office of Vice Dean for Studies, Development and Community Service monitors the overall progress of
accomplishment of the strategic plan by using the KPI’s and follows up with the concerned departments/units/ committees for the
timely actions.
This Document contains Four chapters that detail the Strategic plan of the College of Design as follows:
Chapter One: introduces an overview on the College of Design and its academic departments.
Chapter Two: identifies the process and stages of the strategic planning.
Chapter Three: presents the components of the Strategic Plan of the College of Design and the Alignment of the College
Strategic Plan with IAU Strategic Plan.
Chapter Four: provides an overview of what should be done to implement the strategic plan

ش
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الفصل األول

1

نظرة عامة عل ى كلية
التصاميم

1
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 1 -1نبذة عن كلية التصاميم
إن كلية التصاميم بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل هي كلية للطالبات تأسست من أجل تنمية المرأة
ً
ً
وفكريا من خالل تزويدها بتعليم متميز في مجال التصميم .وتفخر هذه الكلية بتطوير قدرات
معرفيا
السعودية
طالباتها لتوسيع وتطوير عمليات التفكير اإلبداعي ووسائل التعبير المستنيرة من خالل البحث في مجاالت
ّ
تتعلق بالتصميم تشتمل على أحدث االتجاهات والتقنيات
التصميم والعمل اإلبداعي .تقدم الكلية مقررات
العالمية في مجال التصميم ترمي إلعداد خريجات لها القدرة على تلبية احتياجات سوق العمل .وقد أفادت العالقة
الوثيقة بين المجتمع السعودي وقيمه اإلسالمية وجذوره التقليدية في وضع إطار عام لعملية تعليم التصميم
في الكلية ،وظلت تساعد في إنتاج تصميمات تراعي االحتياجات المحلية واإلقليمية من النّ احية الثقافية.
المكونة لجامعة
بدأت كلية التصاميم كقسم واحد داخل كلية العمارة والتخطيط التي كانت إحدى الكليات األربع
ّ
الملك فيصل عند تأسيسها في عام  ،1975وهي الجامعة الوحيدة في المملكة التي أتاحت الفرصة للفتيات
باالنضمام إلى برنامج الهندسة المعمارية الداخلية .وتم فصل برنامج الهندسة المعمارية الداخلية عن كلية
الهندسة المعمارية والتخطيط وخصص للفتيات في عام  ،2009وهو العام الذي أنشئ فيه برنامج التصميم
الداخلي .انضم القسم إلى قسم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة وأنشئت إثر ذلك كلية جديدة باسم
"كلية التصاميم ".وفي ذات السياق شهدت الجامعة تحوالت حيث صار فرع جامعة الملك فيصل بالدمام جامعة
ً
والحقا غير اسم جامعة الدمام وأطلق عليها اسم "جامعة اإلمام عبد الرحمن
قائمة بذاتها سميت جامعة الدمام،
بن فيصل".
منذ عام  2009صارت كلية التصاميم تضم مجموعة كاملة من التخصصات مثل التصميم الداخلي وتصميم
المطبوعات والوسائط المتعددة ،وفي عام  2015أنشئ قسم التصميم الصناعي بالشراكة مع جامعة كانبرا في
حاليا في طور التخطيط.
أستراليا .وتم اقتراح قسم صناعة األفالم في عام  2020وهو ً
تدعم كلية التصاميم أقسامها األكاديمية بشكل مميز لتضمن تميز األداء في هذه األقسام واستمرار تطورها.
جي ً
دا من مختلف البلدان
مؤهالت
وقد ظهر هذا الدعم بوضوح في استقطاب عضوات هيئة تدريس
ً
تأهيال ّ
ّ
أيضا على تمكين عضوات هيئة التدريس السعوديات ودعمهن حتى يواصلن
والجامعات المعروفة .وتعمل الكلية ً
دراساتهن العليا في الجامعات المعتمدة في جميع أنحاء العالم.
ّ
تسترشد الكلية بممارسات ضمان الجودة في التعليم العالي وتعمل على تطوير برامجها األكاديمية لتتوافق مع
ً
بأن اثنين من برامجها األكاديمية قد حصال على االعتماد األكاديمي
رؤية  2030لتلبية متطلبات سوق العمل،
علما ّ
الكامل من الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي وهما :التصميم الداخلي ،وتصميم المطبوعات والوسائط
المتعددة ،والعمل جار لمواصلة عملية الحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج التصميم الصناعي .وتخطط
أيضا لتطوير برامج الدراسات العليا لقسمي التصميم الداخلي وتصميم المطبوعات.
الكلية ً
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 2 -1رؤية كلية التصاميم ورسالتها وقيمها
تعتبر كلية التصاميم رائدة في تبني تخصصات التصميم للفتيات ،وملتزمة بتأسيس جيل قادم من محترفات
ً
ً
رائدا في المجتمع
رائدا في المجتمع السعودي وخدمته فقط ،ولكن ليكون
التصميم ليس ليكون هذا الجيل
ُ
بأن خريجات هذه الكلية متمكنات من التصميم والتعبير المرئي الذي ال يلبي احتياجات
أيضا،
العالمي وخدمته ً
علما ّ
المجتمع المحلي فحسب ،بل يتعداه إلى األسواق اإلقليمية والدولية.

ال رؤية
" الري ادة ف ي مج ال التصميم عل ى المستو ى الوطن ي واإلقليم ي والدول ي" .

الرس الة
" إعداد كوادر وطني ة مؤهل ة ومبدع ة ف ي مج االت التصميم المختلف ة ق ادرة عل ى الوف اء
بمتطلب ات سوق العمل والبحث العلم ي ومتف اعل ة مع احتي اج ات المجتمع المحي ط" .

القيم

▪

المصداقي ة

▪

االبتك ار واإلبداع

▪

المسؤولي ة

▪

الوع ي االجتم اع ي والثق اف ي

▪

التع اون

▪

االحترافي ة

▪

التعليم المستمر

3

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

 3 -1األقسام األكاديمية لكلية التصاميم
تقع كلية التصاميم في مدينة الدمام وبها ثالثة أقسام أكاديمية ،وقسم رابع في طور التخطيط:
▪
▪
▪
▪

قسم التصميم الداخلي (أنشئ في عام )2009
قسم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة (أنشئ في عام )2009
قسم التصميم الصناعي (أنشئ في عام )2015
قسم صناعة األفالم (في طور التخطيط)

مؤخرا على قبول كلية التصاميم للطالبات الحاصالت على شهادة الثانوية من المسارين العلمي
تمت الموافقة
ً
تسجيلهن في السنة األولى في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ضمن "مسار التصاميم"،
واإلنساني ،ليتم
ّ
تتسلسل الخطط الدراسية لبرامج الكلية لتوفير تعليم منهجي وتعزيز المفاهيم المهمة في نظرية ومهنة
التصميم أثناء فترة دراسة الطالبات في برامج الكلية.
 1 -3 -1قسم التصميم الداخل ي
قسم التصميم الداخلي هو أول قسم أكاديمي يقدم تخصص العمارة الداخلية للطالبات في المملكة ويشتمل
على برنامجين ،برنامج بكالوريوس التصميم الداخلي وبرنامج دبلوم التصميم الداخلي.
برن امج بك الوريو س التصميم الداخل ي
تم إنشاء برنامج البكالوريوس في التصميم الداخلي لدعم التطور المعرفي واإلحساس الثقافي للمرأة السعودية
من خالل الفهم الحقيقي لطرق وأساليب التصميم في الثقافة العربية واإلسالمية ،وباستخدام أحدث التقنيات
والتطورات في مجاالت التصميم بما يتماشى مع التقدم في التعليم العلمي والهندسي ،تمشيا مع قضايا
االستدامة التي تعتبر حاسمة في المجتمع المعاصر .ستساعد خريجات البرنامج في تطوير الذوق االجتماعي
اإلبداعي وتطوير طرق إبداعية للتعبير في التصميم الداخلي مع الحفاظ على جذورنا وتراثنا اإلسالمي ،مما
سيساعد في النهوض بثقافتنا ومجتمعنا.
فعالة ،فإن برنامج
ألن رسالة الجامعة هي تقديم معرفة إبداعية وخدمات بحثية ومهنية بشراكة مجتمعية ّ
نظرا ّ
ً
فعالة على مستوى المنطقة والوطن.
التصميم الداخلي سيعزز الصناعات اإلبداعية بشراكات مجتمعية وصناعية ّ
بقوة عل الجوانب العلمية
وسيركز البرنامج على التصميم اإلبداعي واألعمال وذلك في إطار تركيز الجامعة
ّ
والتقنية.
رس الة برن امج بك الوريو س التصميم الداخل ي
"يلتزم برنامج التصميم الداخلي بإعداد مصممات مبدعات في التصميم الداخلي من خالل التعليم عالي الجودة
والبحث العلمي واإلبداعي والشراكات والخدمات المجتمعية مع مراعاة الجوانب الثقافية والمجتمعية".
وتُ نمح خريجات برنامج التصميم الداخلي درجة "بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي" بعد إكمال جميع
ً
بأن البرنامج يتّ بع نظام الفصول الدراسية ،وقد تمت الموافقة على خطته الدراسية
مقررات البرنامج بنجاح
علما ّ
تدرس خالل
الحالية في عام  ،2019/2018والتي تشتمل على ( )55مقررا  -مجموع ساعاتها المعتمدة ( )168ساعة – ّ
خمس سنوات ،بما في ذلك السنة التحضيرية.
ً
كامال من المركز الوطني للتقييم واالعتماد األكاديمي
اعتمادا
وقد نال برنامج البكالوريوس في التصميم الداخلي
ً
في ( 2021/2020شكل .)1-1
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شكل  1 —1شه ادة اعتم اد برن امج الت صميم الداخل ي من المركز الوطن ي للتقييم واالعتم اد األك اديم ي
NCAAA

برن امج الدبلوم ف ي التصميم الداخل ي
هو برنامج تفاعلي عبر اإلنترنت مدته عام واحد ،وقد تم إنشاؤه في عام  2021لتلبية الحاجة المتزايدة لتخصص
التصميم الداخلي في سوق العمل وتوفير تعليم ومهارات تصميم داخلي أساسية لمجموعة واسعة من
الطالبات في المرحلة الدراسية بعد المرحلة الثانوية .وقد صمم برنامج الدبلوم  -بالتعاون مع عمادة التعليم
يقدم بالكامل
برنامجا برسوم دراسية
اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  -ليكون
ّ
ً
عبر اإلنترنت من خالل محاضرات تفاعلية توجه الطالب نحو التعلم الذاتي ،وهو مقدم باللغة العربية.
رس الة برن امج الدبلوم ف ي التصميم الداخل ي
ّ
تتعلق بالتصميم الداخلي من خالل برنامج تفاعلي عالي الجودة ُيقدم
"تزويد الطالبات بمعارف ومهارات أساسية
عبر اإلنترنت ويتوافق مع متطلبات سوق العمل".
ً
علما بأنّ ه قد تم
تُ منح خريجات البرنامج درجة "دبلوم التصميم الداخلي" بعد إكمال جميع مقررات البرنامج بنجاح
الموافقة على الخطة الدراسية لهذا البرنامج في عام  ،2021والتي تشتمل على عشرة مقررات مجموع ساعاتها
تدرس خالل عام واحد.
المعتمدة ( )30ساعة ّ
 2 -3 -1قسم تصميم المطبوع ات والوس ائ ط المتعددة
بدأ قسم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة عند إنشاء كلية التصاميم في عام  .2009ويعد تصميم
المطبوعات أداة تواصل مرئية مهمة للصناعة والمجتمع والتي تراعي الثقافة السعودية ،حيث تقل األفكار
برنامجا مدته أربع سنوات في إطار
والرسائل المرئية بطريقة فعالة وإبداعية .تمت الموافقة على البرنامج ليكون
ً
5

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

مسار العلوم اإلنسانية لكلية التصاميم في عام  .2021السنة األولى في البرنامج هي سنة تحضيرية ،بينما
السنة الثانية هي سنة مشتركة ،بعدها يتفرع الطالب إلى مسارين في العامين األخيرين من البرنامج ،وهما
مسار تصميم المطبوعات ومسار الوسائط المتحركة .وتمنح جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل خريجات البرنامج
درجة "بكالوريوس اآلداب في تصميم المطبوعات" و"بكالوريوس اآلداب في تصميم الوسائط المتحركة"
رس الة برن امج تصميم المطبوع ات والوس ائط المتعددة
" يلتزم برنامج تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة بإعداد مصممات مبدعات مؤهالت في مجال التواصل
البصري ،من خالل البحوث المبتكرة والتعاون المجتمعي لتلبية االحتياجات الثقافية في أسواق العمل المحلية
والعالمية".
حصل البرنامج على اعتماد كامل من المركز الوطني للتقييم واالعتماد األكاديمي في ( 2021/2020شكل .)2-1

شكل  2 —1شه ادة االعتم اد لبرن امج تصميم المطبوع ا ت والوس ائ ط المتعدد ة من المركز الوطن ي للتقييم
واالعتم اد األك اديم ي NCAAA

 3 -3 -1قسم التصميم الصناع ي
ً
تماشيا مع التقدم في التعليم الهندسي في المملكة العربية
تم إنشاء قسم التصميم الصناعي في عام ،2015
ً
السعودية ،واستجابة للطلب المتزايد على مشاريع "التصميم الصناعي" األكثر تناغما مع السياق الثقافي الذي
يجمع بين المنظور المحلي والمنظور العالمي .برنامج التصميم الصناعي هو عبارة عن شراكة بين جامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل وجامعة كانبرا في أستراليا ،ومدته خمس سنوات  -بما في ذلك السنة التحضيرية -
دراسيا عدد ساعاتها ( )161ساعة معتمدة ،وإثر إكمال البرنامج يمنح الخريجات
مقررا
ويشتمل على ()55
ً
ً
حاليا للخضوع
أن برنامج التصميم الصناعي يستعد ً
"بكالوريوس العلوم في التصميم الصناعي ".والجدير بالذكر ّ
لعملية االعتماد األكاديمي الوطني

6
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رس الة برن امج التصميم الصن اع ي
"يلتزم برنامج التصميم الصناعي بإعداد وتأهيل مهندسات تصميم صناعي على درجة عالية من االبتكار
واالحترافية من خالل التعليم عالي الجودة والبحث العلمي والشراكات والخدمات المجتمعية مع مراعاة احتياجات
سوق العمل المحلية والعالمية".

 4 -1الهيكل التنظيمي لكلية التصاميم
يتكون الهيكل التنظيمي لكلية التصاميم من عدد من األقسام والوكاالت والوحدات ،كما هو موضح في شكل .3-1

شكل  3 —1الهيكل اإلدار ي لكلي ة الت ص ا ميم

 5 -1المقارنة المرجعية واالتفاقيات والشراكات
تقوم وكالة كلية التصاميم للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بمراقبة وتقييم جودة األداء في الكلية مسترشدة
بمؤشرات أداء الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء التي حددها ويطلبها المركز الوطني للتقويم واالعتماد
األكاديمي.
وقياس األداء له منهجية تقوم على ما يلي:
المعيار الفعلي  -أحدث قيمة فعلية تم اإلبالغ عنها للمؤشر.
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وفقا ألهداف وغايات البرنامج ،التي تقررها لجنة
ً
الهدف المعياري  -قيمة مؤشر األداء التي سيتم تحقيقها
مؤشرات أداء الكلية.
المعيار الداخلي  -قيمة مؤشر رئيسي مأخوذ من أداء السنوات الماضية.
المعيار الخارجي – قيمة مؤشر مأخوذ من مؤسسة أخرى مماثلة .وتعمل إدارة كلية التّ صاميم على وضع اللمسات
األخيرة التفاقيات يتم بموجبها تبادل مؤشرات األداء الرئيسية مع المؤسسات المماثلة في المملكة.
تحليل مؤشرات األداء الرئيسية  -يعتمد تحليل مؤشرات األداء الرئيسة وإعداد التقارير عنها على مقارنة النقطة
المرجعية الفعلية مع النقطة المرجعية المستهدفة والنقطة المرجعية الداخلية؛ للوقوف على نقاط القوة ونقاط
الضعف في مؤشرات األداء الرئيسية ،ووضع استراتيجيات وخطة عمل للسنوات القادمة .وعندما يتيح الشريك
الخارجي بيانات أدائه للكلية تجرى مقارنة بين أداء الكلية وأداء الشريك الخارجي لجمع الممارسات الجيدة لدى
الشريك الخارجي واالستفادة منها في تحسين الجودة.
ً
حاليا على إعداد مذكرات تفاهم ليتم توقيعها مع مؤسسات مرموقة ومماثلة في
وتعكف إدارة كلية التّ صاميم
المملكة العربية السعودية بهدف تبادل البيانات والمعايير؛ والمؤسسات التي سيتم توقيع هذه المذكرات ت
معها هي:
▪ برنامج التصميم الداخلي واألثاث ،كلية العلوم اإلنسانية والتصميم ،جامعة الملك عبد العزيز.
▪ برنامج االتصال المرئي ،مسار تصميم المطبوعات ،كلية التصميم والعمارة ،جامعة دار الحكمة.
عفت.
▪ تصميم المنتجات ،كلية العمارة والتصميم ،جامعة ّ
تشمل االتفاقيات على البنود التالية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تبادل الخبرات في تطوير البرامج وتحقيق معايير الجودة.
تبادل مؤشرات األداء الرئيسية بهدف إجراء لمقارنة المرجعية الخارجية.
تبادل الطالب واألساتذة الزائرين.
دعوة المراجعين لتقييم مشاريع التصميم.
إقامة مسابقات وأنشطة طالبية.
إقامة الندوات العلمية وورش العمل.
إجراء بحوث مشتركة متعددة التخصصات.

كما تسعى كلية التصاميم إلى أشكال أخرى من الشراكات والرعاية مع الشركات والمعاهد والمؤسسات األخرى
لتحقيق أهدافها ،وتشمل هذه الشراكات التدريب على الخبرة الميدانية ،ورعاية المعارض ،والخدمات والشراكات
المجتمعية.
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الفصل الث ان ي

2

عملية التخطيط
االستراتيج ي
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 1 -2تقديم
عملية التخطيط االستراتيجي هي عملية منهجية تشارك فيها عضوات هيئة التدريس ومنسوبات كلية التصاميم
في القرارات المتعلقة بمستقبل الكلية وتطورها ،ويقررن اإلجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل المنشود
من خالل تحديد األهداف والغايات ومؤشرات األداء التي تضمن النجاح.

 2 -2الهدف من تحديث الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم
أول خطة استراتيجية لها للسنوات
اعتمدت كلية التصاميم نهج التخطيط االستراتيجي منذ عام  ،2017حيث نشرت ّ
( )2022-2018في عام  2018بهدف تطوير العملية التعليمية بالكلية وتحسينها وتطوير العملية البحثية وتعزيز
الخدمة المقدمة للمجتمع.
عند إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة ( ،)2025/2018أصبح من الضروري تحديث الخطة اإلستراتيجية لكلية
التصاميم ( )2022-2018للتأكد من أن األهداف اإلستراتيجية للكلية متوائمة مع األهداف اإلستراتيجية للجامعة.
عالوة على ذلك ،تعد جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من واحدة من ثالث جامعات رائدة سيتم خصخصتها
في إطار التطلع للتطوير الذاتي واعتماد أساليب مبتكرة لتقديم تعليم عالي الجودة وبحث علمي وخدمة مجتمع
تقود االتجاه االستراتيجي الحالي والمستقبلي .ومن هنا بدأت عملية التخطيط ،وكان هدفها األساسي هو تحديد
نقاط القوة ونقاط الضعف في الكلية ،وتحديد القضايا الحاسمة ،واألولويات االستراتيجية ،واالستفادة من
تتميز بها الكلية لالرتقاء ببرامجها إلى مستويات عليا من التّ ميز.
الخصائص التي
ّ

 3 -2فلسفة وهيكل التخطيط االستراتيج ي لكلية التصاميم
كلية التصاميم هي واحدة من كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وتشتمل على ثالث مكونات :بشرية
ومادية وتنظيمية تهدف إلى خدمة المستفيدين من خالل ثالث وظائف أساسية هي :التعليم ،البحث العلمي
وخدمة المجتمع ،وخمس وظائف تكميلية تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات الذاتية للكلية :الموارد البشرية،
والبيئية ،والمؤسسية ،والمالية ،والتقنية.
تتمثل اآلليات المقترحة في الخطة اإلستراتيجية للكلية في المساهمة في تطوير قدرة الكلية على أداء وتحسين
وظائفها الثمانية المذكورة أعاله ،ومن ثم زيادة كفاءتها وفعاليتها وتميزها في أداء هذه الوظائف في ظل مراقبة
مستمرة ألدائها وإخضاعه للقياس بصورة منتظمة.
استقيت الفلسفة التي تشكل الهيكل االستراتيجي لكلية التصاميم من اإلطار االستراتيجي لجامعة اإلمام عبد
مطبقة في جميع أنحاء العالم وهي كما يلي:
الرحمن بن فيصل ،والنّ ابع من منهجيات التخطيط ال
ّ
▪

▪
▪

▪
▪
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منهجية التحليل التقليدية :هي عملية تحليل لبيئة المنظمة ( )SWOTتهدف إلى تحديد نقاط قوة
المنظمة التي يجب الحفاظ عليها وتعزيزها ،ونقاط ضعفها التي يجب معالجتها وتصحيحها ،والفرص التي
يمكن االستثمار فيها والتحديات التي يجب مواجهتها وتقليل تأثيرها.
منهجية التصحيح الذاتي :وهي موجهة لتقييم عمليات التخطيط االستراتيجي السابقة لالستفادة من
إيجابياتها وتصحيح عيوبها (في الشكل والمحتوى).
منهجية إرضاء أصحاب المصلحة :تركز هذه اإلستراتيجية على فكرة أن الهدف الرئيسي للكلية هو خدمة
مختلف قطاعات أصحاب المصلحة (الطالب والمجتمع) مع األخذ في االعتبار أن تحقيق رضا أصحاب
المصلحة هو مقياس النجاح.
منهجية النموذج األوروبي للتميز ) )EFQMهذه المنهجية هي نموذج إلدارة الجودة من خالل تتبع
"األسباب والتأثيرات".
المنهجية الوظيفية (وظائف المؤسسة هي المنطلق لبناء الخطة االستراتيجية).
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شامال في تخطيطها االستراتيجي يسترشد بالمنهجيات المذكورة أعاله  ،وتهدف خطتها
نهجا
ً
تبنت كلية التّ صاميم ً
االستراتيجية إلى تسهيل إيجاد طرق إبداعية لزيادة كفاءة الخدمات األكاديمية والبحثية والمجتمعية المقدمة
ألصحاب المصلحة (داخل الجامعة وخارجها) من خالل االستخدام األمثل لموارد الجامعة (البشرية والمادية
والمؤسسية والمالية والتقنية) في تقديم تلك الخدمات والقيام بوظائف الكلية بصورة تلبي احتياجات أصحاب
المصلحة وتضمن رضاهم (كم ًا ونوع ًا) عما يقدم لهم ،على أن يراعى في كل ذلك توفير الوقت والجهد وتقليل
التكلفة.
لذلك ،فيمكن تلخيص فلسفة التخطيط االستراتيجي الذي انتهجته كلية التّ صاميم فيما يلي:
مكون من مكونات الكلية (كمورد) على النحو األمثل لتحقيق رضا أصحاب المصلحة مع الحفاظ
يجب أن يعمل كل
ّ
على الجودة القياسية للخدمة المقدمة.

 4 -2مصادر ومرجعية الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم
▪
▪
▪
▪
▪
▪

رؤية المملكة العربية السعودية 2030
برنامج التحول الوطني 2020
الخطة اإلستراتيجية لوزارة لتعليم العالي ()2028 -2005
الخطة اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ()2025 -2018
الخطة اإلستراتيجية الحالية لكلية التصاميم (.)2022 -2018
نماذج من الخطط اإلستراتيجية لكليات محلية ودولية مماثلة.

 5 -2الشركاء االستراتيجيين وأصحاب المصلحة لكلية التصاميم
تهتم كلية التصاميم بمساهمات جميع أصحاب المصلحة الذين يعنيهم تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية ،وهم
عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات وأرباب العمل والخريجات وإدارة الجامعة والعمادات والمراكز
المساندة ومؤسسات التدريب .وقد أدرجت احتياجات وتوقعات جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام
والخاص في الخطة االستراتيجية للكلية ،وهم يشملون الفئات التّ الية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات
أرباب العمل والخريجات
إدارة الجامعة
العمادات المساندة
مؤسسات التدريب
القطاع العام
القطاع الخاص

 6 -2أعضاء لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم
شكّلت عميدة كلية التّ صاميم لجنة التخطيط االستراتيجي في مارس  2021بهدف تحديث الخطة اإلستراتيجية
الحالية لكلية التّ صاميم وصياغة الخطة اإلستراتيجية الجديدة للكلية لتغطي الفترة  ،2025-2021وتكون مواءمة تماما
مع خطة الجامعة االستراتيجية الحالية ،وقد ركزت اللجنة على ما يلي:
 )1ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في تحليل بيئة الكلية وتحديد الموقع الذي يجب أن
ترتقي إليه الكلية في ضوء رسالتها وأهدافها وغاياتها.
 )2مواءمة الخطة اإلستراتيجية للكلية مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة واعتماد المنهجية التي اتبعتها الجامعة في
خطتها االستراتيجية.
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 )3إنشاء خطة إستراتيجية واقعية تتكامل مع عمليات الجودة والتخطيط وما يتم تخصيصه من موارد بالكلية.
وقد اضطلع مستشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بدور حيوي في مساعدة اللجنة في أداء
ّ
يتعلق بصياغة الخطة وتنفيذها.
وقدم لها الدعم والتّ وجيه فيما
مهمتها بكفاءة
ّ
همة على عملية تحديث الخطة االستراتيجية للكلية ومواءمتها مع خطة
عملت لجنة التخطيط االستراتيجي بكل ّ
الجامعة .وقد استغرقت هذه العملية خمسة أشهر امتدت من مارس  2021إلى يوليو  ،2021ثم ترجمت الخطة
وخضعت لمراجعة وتدقيق حتى تم تقديمها للموافقة واالعتماد النهائي في نوفمبر  .2021و ّ
الخطة
تمثل هذه
ّ
كلية التصاميم؛ والتي تشتمل على أهداف ومشاريع ومبادرات كفيلة بتحقيقها.
المحدثة األفكار الجماعية لمجتمع ّ
ّ
ويوضح جدول  1-2أعضاء لجنة التخطيط االستراتيجي لكلية التصاميم.
جدول  1 -2أعض اء لجن ة الخط ة االستراتيجي ة لكلي ة التص اميم

أعض اء فري ق الخطة االستراتيجية ف ي كلية التص اميم
د .مي إبراهيم شكري

عميدة كلية التصاميم

د .داليا حسين الدرديري

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

د .هالة عبد المنعم الوكيل

وكيلة الكلية للبحث العلمي والدراسات العليا

د .ريهام محمود عبد اللطيف

وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

د .ديمه الفيصل

رئيسة قسم التصميم الداخلي

األستاذة ميسان أشقر

رئيسة قسم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

األستاذة نجالء الرميحي

رئيسة قسم التصميم الصناعي

د .عبير اللحام

منسقة لجنة مناهج كلية التّ صاميم

د .سارة الغامدي

مديرة وحدة التوعية وخدمة المجتمع

األستاذة أروى العمير

مديرة وحدة تقنية المعلومات

األستاذة ابتسام الجندان

مديرة الشؤون اإلدارية والمالية

األستاذة سحر السعدي

نائبة مديرة الشؤون اإلدارية والمالية

األستاذة هند الشمري

سكرتيرة بمكتب عميدة كلية التصاميم

األستاذة نوف المقرن

سكرتيرة لجنة التخطيط االستراتيجي

أعض اء من وك الة الج امعة للدراس ات والتطوير وخدمة المجتمع
األستاذ الدكتور عبد الله بن حسين القاضي

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

األستاذ الدكتور محمود أحمد عبد اللطيف

مستشار وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

المهندس محمد عبد الرحيم أحمد

المشرف على مكتب إدارة المشاريع
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 7 -2عملية التخطيط االستراتيجي ل كلية التصاميم
ب دأت الخطوة األولى في عملية التخطيط االستراتيجي بتشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي على مستوى الكلية
ووفقا لنموذج التخطيط االستراتيجي للجامعة المشار إليه في شكل  ،1-2حرصت اللجنة على
ً
(انظر الملحق ،)1
مواءمة رسالة الكلية ورؤيتها مع رسالة الجامعة ورؤيتها وأن تسترشد بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي من
شأنها أن توفر أساس ًا للخطة االستراتيجية ،وتكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذها.
الرؤية والرس الة
مواءمة رؤية الكلية ورس التها مع رؤية
ورس الة الج امعة

التحليل البيئ ي لتحديد نق اط القوة ونق اط
ال ضعف والفر ص والتهديدات

 /المق ارنة المرجعية

تركيز استراتيج ي/ق ضاي ا استراتيجية
(البرامج األك اديمية ،والبحث العلم ي،

المعي ار

والخدم ات المجتمعية وغيره ا)

قي اس ات مؤشرات

التشكيل االستراتيج ي

األ داء

تحليل الفجوات

أهداف استراتيجية
أهداف فرعية

مش اريع ومبادرات
مت ابعة التنفيذ

كت ابة تق ارير عن التحسين الذ ي تحق ق

شكل  1 -2نموذج التخطي ط االستراتيج ي لج امع ة اإلم ام عبد الرحمن بن فيصل

ضمت لجنة التخطيط االستراتيجي في عضويتها لفيف من عضوات هيئة التدريس واإلداريات ،حيث استندت
على التغذية الراجعة من عضوات هيئة الدريس والطالبات والخريجات وأرباب العمل واللجان االستشارية ولجان
االعتماد األكاديمي ،وذلك ألخذ األفكار والمقترحات من جميع الشرائح في الكلية وأصحاب المصلحة من خارجها،
وإدراجها في الخطة االستراتيجية .ابتدرت عميدة كلية التصاميم ووكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
عملية تطوير الخطة اإلستراتيجية الثانية لتكون متوائمة مع كل من رؤية المملكة 2030 -والخطة اإلستراتيجية
للجامعة .تضمنت السمات الرئيسية لعملية التخطيط االستراتيجي ما يلي:
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 1 -7 -2إعداد اإلط ار الع ام للخطة االستراتيجية
▪ تشكيل لجنة على مستوى الكلية (لجنة الخطة اإلستراتيجية) تتكون من عميدة الكلية وكيالت الكلية
وعضوات هيئة التدريس وعدد من اإلداريات حيث قدمت هذه اللجنة اقتراحات وتوصيات إلى عميدة
الكلية بشأن جميع مراحل العملية واضطلعت بدور محوري في مراجعة الخطة االستراتيجية.
ّ
المتعلقة بها.
▪ إعداد منهجية للخطة اإلستراتيجية وأهدافها والمشاريع التنفيذية
▪ وضع إطار زمني إلعداد الخطة اإلستراتيجية.
 2 -7 -2ضم ان ال مواءمة بين كلية التص اميم وا لج امعة
▪ ضمان تواؤم رؤية الكلية ورسالتها وقيمها مع رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها.
▪ ضمان تواؤم غايات الكلية وأهدافها اإلستراتيجية مع غايات الجامعة وأهدافها االستراتيجية.
▪ ضمان تواؤم المشاريع التطويرية للكلية مع مشاريع الجامعة وخدمة األغراض المشتركة.
 3 -7 -2االستف ادة من الخطة االستراتيجية السابقة ل كلية التص اميم ( ) 2022 -2018
▪ تحديد التوجهات التنموية للخطة اإلستراتيجية السابقة للكلية.
▪ تحديد التوصيات واالقتراحات المتعلقة بتحسين الخطة اإلستراتيجية السابقة.
▪ توسيع أهداف وغايات الخطة االستراتيجية السابقة لتشمل رؤية أوسع تستند إلى المنهجية التي
اعتمدتها جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل لعملية التخطيط االستراتيجي.
 4 -7 -2ا ل تحليل البيئ ي S WOT
أجري التحليل البيئي لكلية التصاميم لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات بناء على مجموعة
الخاصة بالتخطيط االستراتيجي ،ونتائج
متنوعة مثل مجموعات التركيز
من البيانات التي استقيت من مصادر
ّ
ّ
استقصاءات آراء أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم لألعوام الثالثة السابقة .وبعد ذلك حددت لجنة التخطيط
االستراتيجي مستويات األولوية لكل نقطة ،مما ساعد في صياغة الجوانب التنموية وتحديد اإلطار الزمني للخطة
االستراتيجية.
ويوضح الجدوالن  2-2و ،3-2التحليل البيئي  SWOTلكلية التصاميم:
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جدول  2 -2التحليل البيئ ي  S WOTلكلي ة الت ص اميم

نق اط القوة
-

حصول برنامجين في الكلية على االعتماد

نق اط الضعف
-

األكاديمي الوطني الكامل حتى عام .2028
-

معايير القبول ال تضمن اشتراط االبداع عند اختيار
الطالبات.

التطوير المستمر والمراجعة المنتظمة للبرامج

-

ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية لدى الطالبات.

والمناهج حسب مدخالت أصحاب المصلحة

-

ضرورة تطوير مكتبة المواد بالكلية.

والتطورات في هذا المجال.

-

عدم تناسب عدد الطالبات إلى المدرسات في بعض

-

تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية.

-

مواءمة سمات خريجات الكلية مع مخرجات التعلم

البرامج( .الطالب :األستاذ)
-

لبرامج الكلية.

ارتفاع العبء الدراسي مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت
االنسحاب على مستوى المقرر.

-

توفير مصادر تعليمية عالية الجودة.

-

عدم التوافق بين تخصصات االبتعاث واحتياجات الكلية.

-

ارتفاع نسبة حامالت براءات االختراع في الكلية

-

عدم وجود برامج للدراسات العليا بالكلية.

من أساتذة والطالبات.

-

انخفاض معدل األبحاث المنشورة واالقتباسات

-

منح عدد من عضوات هيئة التدريس مكافآت
النشر العلمي للبحوث عالية الجودة.

-

لعضوات هيئة التدريس.
-

مشاركة عضوات هيئة التدريس في مجالس

العوامل الداخلية

تحرير مجالت رفيعة المستوى وتحكيم لألوراق

منتسبات الكلية.
-

ّ
المجالت.
العلمية التي تنشرها تلك
-

-

عدم تنظيم آلية لتوفير فرص خدمة المجتمع
لمنتسبات الكلية.

حصول عضوات هيئة تدريس وطالباتها على

-

عدم وجود شراكات مستدامة مع أصحاب العمل.

جوائز في مسابقات التصميم.

-

ضعف الروابط مع الخريجات.

الحصاد المتميز لعضوات هيئة التدريس

-

ضعف الخبرة المهنية في السوق بين عضوات هيئة

والطالبات لعدد الساعات المقدمة لخدمة
المجتمع والتطوع.
-

عدم وجود برنامج إرشادي وأبحاث مشتركة بين

التدريس.
-

السمعة الممتازة للكلية في سوق العمل
المحلي.

-

عضوات هيئة التدريس متحمسات للغاية.

-

توافر المرافق التعليمية واألجهزة والبرامج.

-

االلتزام بالقيادة وروح الفريق.

-

وجود نقص في عضوات هيئة التدريس ذوات الرتب
العلمية العليا ببعض البرامج.

-

افتقار السكرتيرات للمهارات اللغوية والقدرات
المهنية.

-

التوزيع غير المتوازن للعمل والعبء التدريسي الزائد
لعضوات هيئة التدريس.

التنفيذ المنتظم لعمليات إدارة الجودة وتحديث

-

قلة التنسيق بين الهيئتين اإلدارية واألكاديمية بالكلية.

مؤشرات األداء الرئيسية.

-

الحاجة إلعادة هيكلة إدارة الكلية.

-

تحلي المنتسبات للكلية بثقافة جودة قوية.

-

ً
عائدا
عدم االستفادة من مساحات الكلية بما يدر عليها

-

تنفيذ ومتابعة التخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر.

-

تنفيذ استراتيجيات التعلم اإللكتروني في مقررات

ً
ماليا.
-

الكلية.
-

ً
إلكترونيا.
تنفيذ جميع المعامالت اإلدارية

عدم وجود وحدة مركزية للمعلومات واإلحصاء وقاعدة
بيانات خاصة بالكلية.

-

نقص المعدات المتخصصة والبرامج الحاسوبية الالزمة
لبعض البرامج.
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جدول  3 -2ت ابع التحليل البيئ ي  S WOTلكلي ة التص اميم

الفر ص
•

وجود فرص لريادة األعمال واالبتكار في تخصصات
التصميم حسب رؤية المملكة العربية السعودية .2030

التهديدات
• عدم االعتراف بشهادة الخريجات الكلية أن يوظفن في
الوظائف الهندسية.

• إنشاء هيئات عليا في وزارة الثقافة تقدم فرص

• ضعف المواءمة بين الخطط الدراسية وعناوين البرامج.

عمل ذات صلة بالتصميم والتعاون والشراكات.

• عدم تناسب أعداد الطالبات المقبوالت مقارنة بالمتاح

• تزايد الطلب على تخصصات الكلية في سوق العمل
والصناعة.
• إمكانية التوسع في البرامج األكاديمية الجامعية.
• بدء مسار منفصل خاص بالكلية في السنة
التحضيرية.
• برامج الكلية تتيح الفرص لقبول طالبات درسن
مساقات مختلفة في المرحلة الثانوية.
• تمتع عضوات هيئة تدريس بمهارات عالية في إجراء
البحوث العلمية.
• إمكانية التوسع في برامج الدراسات العليا.

العوامل الخ ارجية

• زيادة فرص الشراكات األكاديمية والبحثية متعددة
التخصصات.
• زيادة فرص الخدمة المجتمعية.
• إمكانية زيادة الحضور اإلعالمي للكلية من خالل
منصات التواصل االجتماعي.
• توفر فرص لعضوات هيئة التدريس لتلقي تدريب
مختص بالتطوير األكاديمي.
• وعي منتسبات الكلية بأهمية الحفاظ على بيئة عمل
مستدامة في الكلية.
• مواءمة الخطة اإلستراتيجية للكلية مع الخطة
اإلستراتيجية للجامعة.
• إمكانية توسيع فرص التمويل الذاتي من خالل
االستفادة من الخبرات والمرافق والخدمات التي تذخر
بها الكلية.
• إمكانية توسيع التمويل الخارجي وفرص الرعاية من
الشراكات.

من أعضاء هيئة تدريس ومرافق.
التغير المستمر في سياسات التعليم العالي التي
•
ّ
تضعها وزارة التربية والتعليم والخاصة بجامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل.
• وجود منافسة عالية من قطاع التعليم الخاص.
• التطور السريع في التصميم األكاديمي والبحث
والمهن.
• محدودية المجالت ذات الصلة بمجال التصميم في
قائمة المجالت التي اعتمدتها الجامعة للترقية
والمكافآت.
• تركيز سياسات الجامعة على المنشورات القائمة على
األبحاث العلمية وليس النتائج القائمة على المشاريع
لترقية أعضاء هيئة التدريس.
• فرص التمويل التي أقرتها الجامعة للمؤتمرات وورش
العمل البحثية محدودة.
• انحسار مجاالت المعرفة من خالل االبتعاث الداخلي
لجهات محدودة.
• الخدمات البحثية ووظائف مساعد باحث المتوفرة
بالجامعة والكلية محدودة.
• فرص توظيف الخريجات محدودة.
ّ
يتعلق بالتدابير الجزائية
• سياسة الجامعة غير واضحة فيما
(الحوافز أو العقوبات) لعضوات هيئة التدريس
والموظفات.
• بطء تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية.
• وجود عجز في ميزانية الكلية بسبب تخفيض التمويل
العام من الجامعة.
• ارتفاع النسبة التي تخصصها الكلية من دخلها للجامعة.
التغير السريع في التطور التقني في جميع أنحاء العالم.
•
ّ

• إمكانية تحويل عدد كبير من المقررات إلى مقررات

• ارتفاع تكلفة حزم البرامج والمعدات واألجهزة الالزمة

تعلم إلكتروني.

للطالبات وعضوات هيئة التدريس.
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5 -7 - 2

مدخالت أصحاب المصلحة

استخدمت لجنة الخطة االستراتيجية العديد من مصادر البيانات ذات الصلة بأصحاب المصلحة في الكلية ،وهم
عضوات هيئة التدريس والطالبات والموظفات والخريجات وأرباب العمل في مختلف القطاعات .تضمنت تلك
المصادر التي ساعدت في صياغة الخطة االستراتيجية ما يلي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

مناقشات مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين.
نتائج استطالعات رضا الطالب عن المقررات والبرامج والخدمات من األعوام الثالثة الماضية.
نتائج استطالعات الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في األعوام الثالثة الماضية.
تخرجن في العامين الماضيين.
نتائج استبيانات الخريجات الالئي ّ
نتائج استبيانات أراء أرباب العمل في العامين الماضيين.
توصيات المجلس االستشاري الخارجي للبرامج في العامين الماضيين.
توصيات لجنة مراجعة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ) (NCAAAلبرنامجي التصميم الداخلي
وتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة.
المناقشات غير رسمية مع أصحاب العمل خالل لجان التحكيم والمعارض داخل وخارج الكلية.
مناقشات مع أصحاب المصلحة والشركاء.

 6 -7 -2تحديد القض اي ا الحرجة وتحدي ات التنمية
أيضا .وفيما يلي
حدد التحليل البيئي نقاط التميز التي تمتلكها الكلية كما حدد المشكالت الحرجة التي تواجهها ً
نورد التحديات الرئيسة التي تواجه الكلية:
سنويا ،والطلب المتزايد على أحدث األبحاث العلمية والخدمات
 .1إن تزايد أعداد الطالبات المقبوالت
ً
فضال عن الحاجة إلى الحفاظ على القدرة اإلدارية أدى إلى الضغط على كلية
المجتمعية الهادفة،
ً
التصاميم لتحقيق سعة إنتاجية ونسب قياسية لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من أصحاب المصلحة.
 .2إن التطورات الحالية في مهنة التصميم والبحث العلمي ،والتطلعات المتزايدة لنظام التعليم العالي في
المملكة ،والمسؤولية تجاه البيئة ،والتطور التقني السريع في االتصال والتعليم والتعلم ،كلها عوامل
تساهم في الضغط على كلية التّ صاميم إلنتاج خريجات ذوات جودة عالية ،وتقديم برامج أكاديمية حديثة،
وتحقيق التميز في مجال تعليم التصميم.
 .3تمر كلية التّ صاميم -باعتبارها كلية رائدة في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل -بمرحلة انتقالية نحو
الخصخصة؛ وفي هذه المرحلة تواجه الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الكلية انخفاض ًا في اإليرادات
فإن الكلية تواجه
المالية العامة ،في الوقت الذي تشهد فيه تكلفة هذه الخدمات ازدياد ًا بشكل عام؛ لذلك ّ
ّ
تحد ً
يتمثل في محاولة زيادة الدخل وخفض اإلنفاق في الوقت ذاته.
يا
من هنا نستنتج أن هناك حاجة للتوسع األفقي (الكمي) والرأسي (النوعي) وكذلك الحاجة إلى تطوير مصادر
الدخل لتمويل هذه التوسعات بغرض مواكبة تطلعات أصحاب المصلحة بالكلية.
 7 -7 -2بن اء الخطة االستراتيجية لكلية التص اميم
▪
▪
▪
▪
20

تحديد مجاالت التميز التنافسي التي تتوقع الكلية استمرارها في الخطة الجديدة كمشاريع ومبادرات
تنموية مستمرة.
اقتراح الحلول للتعامل مع أهم القضايا الحاسمة التي تواجه الكلية كمشاريع ومبادرات تنموية
مستقبلية ،من خالل تشكيل وحدة توليد اإليرادات ،ووحدة دعم االبتكار.
اقتراح المشاريع التنموية المنبثقة عن األهداف اإلستراتيجية.
صياغة آلية لتنفيذ المشاريع التنموية من خالل عدد من المبادرات.
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▪ تحديد مسؤوليات إدارة الخطة اإلستراتيجية.
▪ بيان مؤشرات األداء ) (KPI'sالمتوافقة مع مبادرات ومؤشرات تحقيق أهداف الكلية.
▪ وضع المسودة النهائية لألهداف والغايات اإلستراتيجية للكلية باستخدام مدخالت جميع أصحاب
المصلحة.
 8 -7 -2عر ض الخطة االستراتيجية
وبعد االعتماد النهائي للخطة االستراتيجية لكلي التصاميم يتم عرضها باتباع اآلتي:
▪ نشر الخطة االستراتيجية للكلية على الموقع اإللكتروني للجامعة.
▪ توزيع نسخة من الخطة االستراتيجية على جميع الجهات المعنية من داخل الجامعة وخارجها.
▪ توزيع االستبانات لتعريف المستفيدين بالخطة وأهدافها وبرامجها ومشاريعها ،ومراعاة اقتراحاتهم بشأن
التحسين والتطوير المستمرين.
▪ تغطية األنشطة االستراتيجية المتعلقة بالخطة باستخدام جميع قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية
المتاحة في الجامعة (البريد اإللكتروني ،موقع الجامعة ،حساب تويتر.)...
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ال خطة االستراتيجية
ودراسة المواءمة
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 1 -3األهداف االستراتيجية لكلية التصاميم
عقدت لجنة التخطيط االستراتيجي بكلية التصاميم عدة اجتماعات للعصف الذهني والتي ناقشت فيها أهداف ومشاريع
ً
فرعيا و()51
هدفا
ً
ومبادرات كلية التصاميم؛ وأسفرت هذه المناقشات عن التوصل إلى ( )8أهداف استراتيجية و()23

مشروعا و( )135مبادرة تقاس بـ ( )141مؤشر أداء .ويلخص الجدول  1-3مكونات وأهداف الخطة اإلستراتيجية للكلية
ً
ويوضح عدد المشاريع التنموية المقترحة والمبادرات ومؤشرات األداء.
جدول  1 —3ملخ ص الخط ة اال ستراتيجي ة ل كلي ة الت ص اميم

عالي الجودة في مجال
التصميم

▪ تخطيط وإدارة أعداد الطالبات وتقدمهن األكاديمي
▪ تطوير البرامج والمناهج األكاديمية
ّ
والتعلم وطرق التقييم
▪ تحسين استراتيجيات التعليم

8

21

22

▪ توفير مصادر تعليمية عالية الجودة

 -2ترسيخ ثقافة البحث
خدمة بحثية العلمي وتعزيز أعمال
االبتكار واإلبداع

خدمة
مجتمعية

المش اريع

 -1تقديم وتطوير تعليم

المب ادرات

المكون
ّ
البشري

خدمة
معرفية

االستراتيجية

مؤشرات األداء

المكون ات

الوظ ائف

األهداف

األهداف الفرعية

▪ تطوير البحث العلمي ذي الجودة العالية
▪ وضع وتطوير استراتيجية للدراسات العليا وبرامجها
▪ تعزيز ثقافة االبتكار داخل الكلية

 -3تعزيز المسؤولية

▪ تعزيز هوية الكلية وحضورها اإلعالمي

االجتماعية والشراكات

▪ التوسع في تقديم خدمة المجتمع

المجتمعية

▪

إقامة شراكات استراتيجية

8

6

24

19

27

19

 -4تنمية مهارات وقدرات ▪ التطوير الكادر األكاديمي بالكلية وتحقيق رفاهيتهم

تنمية
بشرية

منسوبي الكلية وتعزيز

▪ تطوير الكادر الفني واإلداري بالكلية

قيمهم وتحقيق

▪ تنمية مهارات طلبة الكلية وتعزيز قيمهم

7

19

20

رفاهيتهم

المكون
ّ
المادي
ّ
المكون
ّ
االعتباري

تنمية بيئية

تنمية
مؤسسية والنظم اإلدارية بالكلية

تنمية
تقنية

26

بالكلية

▪ استدامة مرافق الكلية وبنيتها التحتية وخدماتها

 -6تعزيز إدارة الجودة

تنمية مالية

3

 -5تحقيق بيئة مستدامة

▪ تبني استراتيجية بيئية مستدامة داخل حرم الكلية

8

▪ تطوير نظام إدارة الكلية
▪ تطوير نظم التخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر

 -7تنويع مصادر التمويل
واستدامة الدعم المالي

▪ ترشيد اإلنفاق

المعلومات واالتصاالت

8

7

15

16

▪ تطوير نظام إدارة الجودة
▪ البحث عن موارد مالية كافية والحفاظ عليها

 -8تعزيز نظم تكنولوجيا

4

9

9

4

11

11

▪ تطوير المعامالت اإللكترونية
▪ تعزيز نظام دعم تقنية المعلومات واالتصاالت

7

16

16

▪ تطوير التعلم اإللكتروني بالكلية

23

51
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الهدف االستراتيج ي األول  :تقديم وتطوير تعليم ع ال ي الجودة ف ي مج ال التصميم
#

ال هد ف
الفرع ي

تخطيط
وإدارة أعداد
 1 -1الطلبة
وتقدمهم
األكاديمي

المشاريع

1-1-1

تحقيق السعة
القياسية
للبرامج

2-1-1

تحقيق التدفق
القياسي
للطلبة على
مستوى
المقرر
والبرنامج

1-2-1

تحسين جودة
البرامج
األكاديمية

تطوير
البرامج
 2 -1والمناهج
األكاديمية

تحسين
استراتيجيات
التعليم
3 -1
والتعلّ م
وطرق
التقييم

المب ادرا ت
1-1-1-1

تحقيق التوازن بين أعداد الملتحقين
بالبرنامج وسعته القياسية

1-1-1-1

2-1-1-1

تحقيق المعدل القياسي للقوة
التدريسية في جميع التخصصات

2-1-1-1

1-2-1-1

2-2-1-1

1-1-2-1

مواءمة البرامج األكاديمية مع متطلبات
سوق العمل

3-2-1-1
-1-1-2-1أ

-1-1-2-1ب

3-1-2-1

تعزيز التكامل األكاديمي بين برامج
الكلية

3-1-2-1

4-1-2-1

إجراء مراجعة دورية لكل برنامج
بمشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة

4-1-2-1

5-1-2-1

ضمان تحصيل الطالبة لنواتج تعلم
البرنامج بشكل كاف

5-1-2-1

1-2-2-1

تحسين جودة نواتج تعلم المقرر في
وصف المقررات

1-2-2-1

2-2-2-1

تحقيق التوازن بين مجموعات المقررات
المختلفة لمناهج البرامج

2-2-2-1

3-2-2-1

ضمان تحصيل الطالبة لنواتج تعلم
المقررات بشكل كاف

3-2-2-1

1-1-3-1

تشجيع ورش عمل تطوير أساليب
التدريس

1-1-3-1

تطبيق أساليب التدريس الحديثة في
جميع المقررات

2-1-3-1

مواءمة طرق تقييم المقرر مع نواتج
التعلم

1-2-3-1

2-1-2-1

1-3-1

2-1-3-1

تعزيز طرق
تقييم المقرر

1-2-3-1

2-3-1

2-4-1

2-2-1-1

مواءمة البرامج األكاديمية مع أحدث
متطلبات مهنة التصميم

تطوير
استراتيجيات
التعليم
والتعلّ م

تطوير مكتبة
المواد بالكلية

1-2-1-1

2-1-2-1

2-2-3-1

توفير
مصادر
 4 -1تعلمية عالية
الجودة

رفع نسبة إكمال الطلبة للدراسة في
الوقت المحدد في البرامج األكاديمية

3-2-1-1

2-2-1

1-4-1

تقليل معدل االنسحاب من المقررات

ضمان التحاق الطلبة المتميزين من
خالل تحديد معايير القبول المناسبة

تعزيز جودة
المناهج

تعزيز مصادر
التعلم
المطلوبة لكل
المقررات

مؤشرا ت األداء

1-1-4-1

2-1-4-1

1-2-4-1

2-2-4-1

ضمان التحقق المستقل من طرق
تقييم المقرر الدراسي (االختبارات)
ونتائج الطلبة
توسيع المصادر المختصة بالتصميم
في مكتبات الجامعة لتلبي االحتياجات
الفعلية لجميع البرامج
توسيع المصادر اإللكترونية المختصة
بالتصميم في المكتبة اإللكترونية
بالجامعة لتلبي االحتياجات الفعلية
لجميع البرامج

2-2-3-1

1-1-4-1

2-1-4-1

تطوير مكتبة المواد بالكلية لتلبي
االحتياجات الفعلية لجميع البرامج

1-2-4-1

إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمكتبة
المواد بالكلية

2-2-4-1

الوحدة

معدل تسجيل الطلبة  /السعة القياسية
(لقاعة الدراسة ،والمكتبة ،والمختبرات،
وما إلى ذلك)
(بناء على أعداد
معدل الطالب  /المعلم
ً
أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون
بدوام كامل)
معدل االنسحاب من المقررات في
الفصل الدراسي الواحد

معدل

معدالت االنسحاب  /التسرب من
الدراسة على مستوى برامج الكلية

معدل

مقارنة مستويات الطلبة قبل وبعد تغيير
معايير القبول
تقييم نتائج استبيانات أرباب العمل
والخريجين

ال مسؤولي ة

معدل

وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية

معدل

وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية

معدل
معدل

وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية  +وحدة
اإلرشاد األكاديمي
وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية  +وحدة
اإلرشاد األكاديمي
وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية
لجنة المناهج بالبرامج+
رئيسات البرامج

النسبة المئوية إلكمال دراسة مواءمة
البرامج مع سوق العمل

مئوية

لجنة المناهج بالبرامج +
رئيسات البرامج

تقييم أصحاب المصلحة والمجالس
االستشارية الخارجية للبرامج

معدل

لجنة المناهج بالبرامج +
رئيسات البرامج

عدد المقررات المشتركة بين برامج الكلية

نسبة

عدد

تقييم أصحاب المصلحة للبرامج
األكاديمية

معدل

مستوى تحقيق نواتج تعلم البرنامج

نسبة

تقييم أصحاب المصلحة لوصف
المقررات (المقيم المستقل والمجلس
االستشاري)
تقييم أصحاب المصلحة للمناهج
الدراسية (المقيم المستقل والمجلس
االستشاري)
مستوى تحقيق نواتج تعلم المقررات

مئوية
معدل

معدل

نسبة

مئوية

عدد ورش العمل التطويرية األكاديمية
التي حضرها أعضاء هيئة التدريس في
كل عام دراسي
معدل رضا الطلبة عن استراتيجيات
التدريس
نسبة االنتهاء من مواءمة طرق تقييم
المقرر مع نواتج التعلم
نسبة االنتهاء من التحقق المستقل من
طرق تقييم المقرر والنتائج الطلبة.

وكيلة الكلية للشؤون
األكاديمية  +رئيسات
البرامج
لجنة المناهج بالكلية
منسقو الجودة بالبرامج+
رئيسات البرامج
لجنة المناهج بالبرامج+
منسقو الجودة بالبرامج+
رئيسات البرامج
لجنة المناهج بالبرامج +
منسقو الجودة بالبرامج+
رئيسات البرامج
منسقو الجودة بالبرامج+
رئيسات البرامج

عدد

وحدة التطوير المهني+
رئيسات البرامج

معدل

لجنة المناهج بالبرامج

نسبة

مئوية
سبة

مئوية

لجنة المناهج بالبرامج
وحدة التقويم
واالختبارات  +رئيسات
البرامج
منسقو المكتبة  /إدارتها

رضا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن
المصادر المختصة بالتصميم في مكتبة
الجامعة

معدل

رضا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن
المصادر اإللكترونية المختصة بالتصميم
في المكتبة الرقمية بالجامعة

معدل

منسقو المكتبة  /إدارتها

رضا لطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن
مكتبة المواد بالكلية

معدل

رضا لطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن
مكتبة المواد الرقمية بالكلية

معدل

لجنة مكتبة المواد
بالكلية
لجنة مكتبة المواد
بالكلية
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الهدف االستراتيج ي الث ان ي  :ت رسيخ ثق افة البحث العلم ي وتعزيز أعم ال االبتك ار واإلبداع
#

ال هد ف
الفرع ي

المشاريع

المب ادرا ت
1-1-1-2
2-1-1-2

1-1-2

اعتماد خطة
بحثية
استراتيجية
لزيادة جودة
البحث العلمي

3-1-1-2

4-1-1-2

5-1-1-2
1-2-1-2

تطوير
البحث
1 -2
العلمي ذي
الجودة
العالية

2-2-1-2

2-1-2

تشجيع النشر
العلمي
ألعضاء هيئة
التدريس
والباحثين
المبتدئين

3-1-2

تسهيل
مشاركة طلبة
الكلية في
البحوث
العلمية

4-1-2

وضع
وتطوير
استراتيجية
2 -2
للدراسات
العليا
وبرامجها

تحسين فرص
تمويل البحث
العلمي

1-2-2

التخطيط لمنح
الدراسات
العليا

2-2-2

تأسيس برامج
للدراسات
العليا

1-3-2

تعزيز
المشاركة
النشطة في
العمل
اإلبداعي
والمسابقات

3-2-1-2

تعزيز ثقافة
 3 -2االبتكار
داخل الكلية

2-3-2

2-1-1-2
3-1-1-2

4-1-1-2

5-1-1-2
1-2-1-2

2-2-1-2

3-2-1-2

4-2-1-2

تفعيل برنامج اإلرشاد البحثي بالكلية

5-2-1-2

تشجيع النشر العلمي ألعضاء الكلية
في المجالت المفهرسة والمؤتمرات
العلمية ذات المرتبة العالية وفقا
لسياسة الجامعة للبحث العلمي.

-5-2-1-2أ

1-3-1-2

2-3-1-2
1-4-1-2
2-4-1-2

تضمين طرق وعناصر البحث الرئيسية
في مقررات مرحلة البكالوريوس
بالكلية
تشجيع البحوث المنشورة التي
يشارك فيها طلبة مرحلة البكالوريوس
الترويج للتقدم للمشاريع البحثية التي
تمولها الجامعة
البحث عن فرص تمويل بحثي من
جهات مختلفة
تطوير سياسات وإجراءات البعثات
الدراسية

-5-2-1-2ب
-5-2-1-2ج
1-3-1-2

2-3-1-2
1-4-1-2
2-4-1-2

تقييم خطة الكلية للبحث العلمي من
قبل أصحاب المصلحة
عدد األبحاث العلمية الجارية
عدد المعامالت التي أعلنت ألصحاب
المصلحة لنشر خبرة أعضاء الكلية
بالسنة
عدد المجالت المضافة إلى القائمة
المعتمدة من الجامعة في تخصصات
التصميم

معدل
عدد
عدد

عدد

معدل إنجاز خطة البحث العلمي

نسبة

عدد ورش العمل التدريبية المقدمة
من الكلية والجامعة التي حضرها
أعضاء الكلية حول البحث العلمي
رضا أعضاء هيئة التدريس عما ُيقدم
من خدمات ودعم للبحث العلمي

عدد

مئوية

معدل

عدد البحوث المشتركة المنشورة على
مستوى الكلية بالسنة

عدد

عدد األنشطة المقدمة من برنامج
اإلرشاد البحثي بالسنة
عدد البحوث العلمية المنشورة للعضو
الواحد في السنة
عدد االستشهادات باألعمال العلمية
لعضو هيئة التدريس بالسنة
عدد مكافآت النشر العلمي ألعضاء
هيئة التدريس المتميزين
عدد المقررات التي يكون البحث
العلمي أحد مكوناتها في كل برنامج

عدد

نسبة البحوث المنشورة التي شارك
فيها طلبة البكالوريوس
عدد طلبات الحصول على تمويل
للبحث العلمي من الجامعة
عدد البحوث الممولة المعتمدة سنويا

معدل
معدل
نسبة

مئوية
نسبة
مئوية
عدد
عدد

1-1-2-2

نسبة إنجاز خطة تطوير سياسات
وإجراءات البعثات الدراسية

مئوية

2-1-2-2

مواءمة موضوعات االبتعاث مع
الخطط البحثية للبرامج وتخصصاتها

2-1-2-2

نسبة استكمال تقرير المواءمة

سبة

1-2-2-2

إنشاء برامج للماجستير في الكلية

1-2-2-2

2-2-2-2

إنشاء برنامج اإلشراف الخارجي
المشترك
توجيه المقررات نحو االبتكار
والمشاركة في المسابقات

2-2-2-2

تقييم المراجع المستقل لبرنامج
الماجستير المقترح
تقييم المراجع المستقل لبرنامج
اإلشراف الخارجي المشترك المقترح
عدد المقررات التي تشارك في
مسابقات التصميم سنويا
عدد المشاركات في المسابقات من
طلبة وأعضاء الكلية
عدد جوائز المسابقات الحاصل عليها
طلبة وأعضاء الكلية
عدد األنشطة الالمنهجية القائمة على
اإلبداع

1-1-2-2

1-1-3-2

2-1-3-2

1-2-3-2

2-2-3-2

زيادة مشاركة أعضاء وعضوات هيئة
التدريس والطالبات في مسابقات
التصميم المحلية والدولية

1-1-3-2
-2-1-3-2أ
-2-1-3-2ب

مئوية
معدل
معدل
عدد
عدد
عدد

تأسيس نادي لكلية التصاميم لتعزيز
األنشطة الالمنهجية القائمة على
اإلبداع
توجيه مقررات مرحلة البكالوريوس نحو
إنتاج االختراعات أو مشاريع األعمال

1-2-3-2

عدد المقررات المؤهلة إلنتاج اختراعات
أو مشاريع األعمال في السنة

عدد

دعوة المبتكرين ورواد األعمال لنقل
خبراتهم في المقررات أو الندوات

2-2-3-2

عدد المحاضرات الموجهة لالبتكار
وريادة األعمال والمقامة في السنة

عدد

3-2-3-2

عدد براءات االختراع المسجلة بالكلية
سنويا

عدد

تسجيل اختراعات أعضاء هيئة
التدريس والطلبة كبراءات اختراع
محمية

3-1-3-2

وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي

معدل

نسبة

3-2-3-2
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1-1-1-2

4-2-1-2

3-1-3-2

تشجيع
الحصول على
براءات اختراع
ومشاريع
تجارية

وضع خطة بحث علمي تتواءم مع احتياجات
المجتمع والتطورات في مجاالت التصميم
ترسيخ ثقافة البحث العلمي داخل
الكلية
نشر وإعالن الخبرة البحثية للكلية بين
المؤسسات ذات الصلة والصناعة
وأصحاب المصلحة
توسيع نطاق قوائم المجالت
المعتمدة من الجامعة لتشمل
تخصصات التصميم واالعتراف
بمخرجات مشاريع التصميم
تنفيذ خطة البحث العلمي في جميع
برامج الكلية
تنسيق ورش العمل البحثية العلمية
ألعضاء هيئة التدريس والباحثين
المبتدئين
تقديم خدمات دعم البحث العلمي
(مساعدة بالبحوث وتحليل إحصائي
وتدقيق لغوي وغيرها)
تشجيع البحوث المشتركة بين أعضاء
هيئة التدريس والباحثين المبتدئين
على مستوى الكلية

مؤشرا ت األداء

ال وحدة

ال مسؤولي ة

عدد

وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي

وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
رئيسات البرامج
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
رئيسات البرامج
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
رئيسات البرامج
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
رئيسات البرامج
لجنة مناهج الكلية
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي
رئيسات البرامج +وحدة
االبتكار
رئيسات البرامج +وحدة
االبتكار
رئيسات البرامج +
المجلس الطالبي
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
رئيسات البرامج
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
وحدة االبتكار
وكيلة الدراسات العليا
والبحث العلمي +
وحدة االبتكار

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

الهدف االستراتيج ي الث الث :تعزيز المسؤولية اال جتم اعية والشراك ات المجتمعية
#

ال هد ف
الفرع ي

المشاريع

1-1-3

تعزيز هوية
الكلية
1 -3
وحضورها
اإلعالمي

تقوية هوية
الكلية لتعزيز
صورتها
الذهنية

المب ادرا ت

1-1-1-3

2-1-1-3

2-1-3

1-2-3

تطوير
الحضور
اإلعالمي
للكلية

تطوير وتنفيذ
خطط خدمة
المجتمع

1-2-1-3

1-3-3

زيادة
الشراكات مع
أصحاب
المصلحة
االستراتيجيين

2-3-3

تطوير
وتقوية
الروابط مع
خريجات الكلية

عدد التحديثات المقامة لموقع الكلية
سنويا

عدد

لجنة العالقات
العامة  +لجنة
الهوية

عدد تفاعالت المستخدم بمنصات
التواصل االجتماعي للكلية سنويا

عدد

لجنة العالقات
العامة

معدل

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة خدمة
المجتمع

مئوية

1-1-2-3

وفقا
ً
تطوير خطة خدمة مجتمع
لالحتياجات المجتمعية الفعلية

1-1-2-3

تقييم أصحاب المصلحة لخطة خدمة
المجتمع

2-1-2-3

عقد ورش عمل توعوية وتدريبية
لخدمة المجتمع لمنسوبي الكلية

2-1-2-3

تقييم منسوبي الكلية لبرامج التدريب
والتوعية بخدمة المجتمع

معدل

عدد األنشطة الترويجية المنفذة بالسنة

عدد

3-1-2-3

الترويج للخدمات التي يقدمها
منسوبي الكلية للمستفيدين من
المجتمع المحلي
توفير فرص خدمة مجتمع لمنسوبي
الكلية
االستفادة من مرافق وأجهزة الكلية
في أنشطة خدمة المجتمع
توسيع الخدمات االستشارية ألعضاء
هيئة التدريس من خالل معهد
الدراسات واالستشارات بالجامعة

3-1-2-3

4-1-2-3

1-2-2-3

2-2-2-3

عدد الفرص المتاحة لمنسوبي الكلية
في السنة

عدد

عدد الخدمات المجتمعية المقدمة داخل
الكلية في السنة

عدد

عدد االستشارات المقدمة من أعضاء
هيئة التدريس للمجتمع بالسنة

وحدة خدمة
المجتمع
وحدة خدمة
المجتمع

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية

عدد

العميدة

3-2-2-3

تقديم ورش عمل للمستفيدين من
المجتمع

3-2-2-3

عدد ورش العمل المقدمة من أعضاء
هيئة التدريس في السنة

عدد

وحدة التطوير
المهني

4-2-2-3

زيادة عدد المقررات الدراسية التي
تشتمل على فرص لخدمة المجتمع

4-2-2-3

عدد األنشطة المنهجية التي تشمل
خدمات مجتمعية في السنة

عدد

عدد األنشطة الالمنهجية التي تشمل
خدمات مجتمعية في السنة

عدد

وحدة خدمة
المجتمع  +رئيسات
البرامج
وحدة خدمة
المجتمع

عدد

وكيلة الكلية
للدراسات العليا +
وحدة خدمة
المجتمع
العميدة  +رئيسات
البرامج

عدد

العميدة  +رئيسات
البرامج

عدد

وحدة التدريب
الميداني

5-2-2-3

6-2-2-3

1-1-3-3

إقامة
 3 -3شراكات
استراتيجية

1-2-1-3

رأي أصحاب المصلحة حول حضور الكلية
في المنصات اإلعالمية

نسبة

لجنة العالقات
العامة

2-2-1-3

2-2-2-3

2-2-3

زيادة الحضور اإلعالمي لكلية
التصاميم عبر موقع الكلية اإللكتروني

2-1-1-3

عدد األنشطة التي تعزز هوية الكلية
في السنة

2-2-1-3

1-2-2-3

تحسين خدمة
المجتمع
المقدمة من
منسوبي
الكلية

تحسين جودة العالقات العامة
والتواصل الداخلي والخارجي للكلية

1-1-1-3

عدد

لجنة الهوية  +لجنة
المعارض

زيادة الحضور اإلعالمي للكلية على
جميع منصات التواصل االجتماعي

4-1-2-3

التوسع في
 2 -3تقديم خدمة
المجتمع

تعزيز الصورة الذهنية للكلية من خالل
أنشطة داخلية وخارجية (منشورات
ومعارض وأنشطة وندوات ،إلخ)

مؤشرا ت األداء

الوحدة

ال مسؤولي ة

2-1-3-3

3-1-3-3

زيادة عدد أنشطة خدمة المجتمع
الالمنهجية المقدمة من منسوبي
الكلية
تضمين خدمات مجتمعية في البحث
العلمي واألعمال اإلبداعية المقدمة
من منسوبي الكلية
تطوير شراكات مع جهات من القطاع
العام (منظمات مهنية وهيئات عامة
ووزارات وبلديات وغيرها)
تطوير شراكات مع جهات من القطاع
الخاص (منظمات غير حكومية ،مكاتب
استشارية ،شركات تصميم وبناء
وغيرها)
زيادة فرص التدريب الميداني مع
شركاء من مختلف المعاهد والمكاتب
والشركات والصناعة

5-2-2-3

6-2-2-3

1-1-3-3

2-1-3-3

3-1-3-3

عدد األعمال البحثية  /اإلبداعية التي
تشمل خدمات للمجتمع في السنة
عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء من
القطاع العام في السنة
عدد االتفاقيات الموقعة مع شركاء من
القطاع الخاص في السنة
عدد اتفاقيات فرص التدريب الميداني
مع الشركاء المختلفين في السنة

عدد

1-2-3-3

توسيع وتعزيز التعاون مع خريجات
الكلية من خالل وحدة الخريجات

1-2-3-3

رضا الخريجات عن خدمات وحدة الخريجات

معدل

2-2-3-3

زيادة أنشطة التطوير المهني التي
تديرها وحدة الخريجات

2-2-3-3

عدد أنشطة التطوير المهني التي
تديرها وحدة الخريجات

عدد

وحدة الخريجات

وحدة الخريجات
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الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

الهدف االستراتيج ي الرابع  :تنمية مه ارات وقدرات منسوب ي الكلية وتعزيز قيم هم وتحقي ق رف اهي تهم
#

ال هد ف
الفرع ي

تطوير الكادر
األكاديمي
بالكلية
وتحقيق
رفاهيتهم

1-1-4

1 -4
2-1-4

تطوير الكادر
الفني
واإلداري
بالكلية

1-2-4

المشاريع

المب ادرا ت

تنسيق برامج
التطوير
المهني
ألعضاء هيئة
التدريس

تحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس
للتطوير المهني
تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس
في أنشطة التطوير المهني
والندوات العلمية
تطوير نظام تحفيزي ألعضاء هيئة
التدريس المتميزين
تحسين الرفاهية والرضا الوظيفي
ألعضاء وعضوات هيئة التدريس

الحفاظ على
رفاهية أعضاء
هيئة
التدريس

تقديم دورات
تدريبية
وورش عمل
للكادر اإلداري

1-1-1-4
2-1-1-4
1-2-1-4

2-2-1-4

1-1-2-4

2-1-2-4

2 -4

2-2-4

الحفاظ على
رفاهية الكادر
اإلداري
بالكلية

1-2-2-4

2-2-2-4

1-1-3-4

2-1-3-4

1-3-4

التطوير
المهني
لطلبة الكلية

3-1-3-4

4-1-3-4

تطوير
مهارات
 3 -4طلبة الكلية
وتعزيز
وقيمهم

5-1-3-4

ضمان مشاركة أعضاء الكادر اإلداري
في أنشطة التطوير المهني.
تطوير نظام تحفيزي للمتميزين من
أعضاء الكادر اإلداري
تحسين الرفاهية والتوازن بين العمل
والحياة والرضا الوظيفي ألعضاء
الكادر اإلداري
تنسيق الدورات التدريبية وورش
العمل المقدمة لطلبة الكلية (مهارات
متعلقة بالتصميم ،المهارات
الشخصية ،مهارات االتصال ،تقنية
المعلومات واالتصاالت ،إلخ).
ضمان إتقان طلبة الكلية للغة
اإلنجليزية كتابة وتحدثاً في المقررات
المختلفة
تنظيم أنشطة مهنية متخصصة في
مجاالت التصميم لطلبة الكلية
(محاضرات أو دورات تدريبية أو
معارض)
استدامة اإلرشاد المهني الفعال
وربط طلبة المرحلة النهائية بالشبكات
المهنية المتخصصة في مجاالت
التصميم وسوق العمل
ضمان اكتساب المهارات العملية من
مقررات التدريب الميداني

1-1-1-4
2-1-1-4
1-2-1-4

2-2-1-4

1-1-2-4

2-1-2-4

1-2-2-4

2-2-2-4

1-1-3-4

2-1-3-4

3-1-3-4

4-1-3-4

1-5-1-3-4
2-5-1-3-4

2-3-4

ضمان تحقيق
قيم
وخصائص
الخريجين

1-2-3-4

2-2-3-4
3-2-3-4

3-3-4
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تحديد احتياجات أعضاء الكادر اإلداري
للتطوير المهني تبعاً للوصف
الوظيفي ومتطلبات الكلية

مؤشرا ت األداء

تحسين
الدعم
األكاديمي
للطالبات
وتعزيز جودة
حياتهم

1-3-3-4

رفع مستوى الوعي بقيم الجامعة
والكلية ،وخصائص الخريجين الخاصة
بالبرامج
ربط خصائص الخريجين بنواتج التعلم
الخاصة بالبرامج وبخصائص خريجي
الجامعة
ضمان تحصيل خصائص الخريجين
في جميع البرامج
تعزيز الخدمات التي تقدمها وحدة
اإلرشاد والتوجيه األكاديمي في
الكلية

1-2-3-4

2-2-3-4
3-2-3-4
4-3-3-4

2-3-3-4

دعم المجلس الطالبي وأنشطته
الالصفية (الترفيهية والرياضية
وغيرها) داخل الجامعة وخارجها

5-3-3-4

3-3-3-4

زيادة مستوى االنتماء والوالء للكلية
بين طلبة وخريجي الكلية

6-3-3-4

نسبة إنجاز دراسة احتياجات التطوير
المهني ألعضاء هيئة التدريس
عدد ورش العمل والتي حضرتها أعضاء
هيئة التدريس من الكلية في السنة
تقييم أعضاء هيئة التدريس للنظام
التحفيزي المقترح
معدل الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس سنويا

إنجاز تقرير احتياجات التطوير المهني
للكادر اإلداري

عدد ورش العمل التي يحضرها الكادر
اإلداري في السنة
تقييم أعضاء الكادر اإلداري للنظام
التحفيزي المقترح

الوحدة
نسبة

مئوية
عدد

معدل
معدل

نسبة

مئوية

عدد

معدل

ال مسؤولي ة

وحدة التطوير
المهني
وحدة التطوير
المهني +
رئيسات البرامج
العميدة  +رئيسات
البرامج
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع +
رئيسات البرامج
وحدة التطوير
المهني +رئيسات
البرامج  +مديرة
الشؤون المالية
واإلدارية
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
وحدة التطوير
المهني
رئيسات البرامج
البرنامج  +مديرة
الشؤون المالية
واإلدارية

معدل الرضا الوظيفي ألعضاء الكادر
اإلداري سنوياً

معدل

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية

عدد الدورات التدريبية والورش المعنية
التي يحضرها طلبة الكلية في السنة

عدد

وحدة اإلرشاد
والتوجيه
األكاديمي  +وحدة
التطوير المهني

مستوى الطلبة في التكليفات المقدمة
باللغة اإلنجليزية بالمقررات

نسبة

عدد األنشطة المهنية المتخصصة
والمقدمة من متخصصين في المجال
في السنة

عدد

عدد فعاليات اإلرشاد المهني والروابط
مع سوق العمل المنظمة من قبل
وحدة الخريجات لطلبة المرحلة النهائية
في السنة
نتائج تقارير منسقي التدريب الميداني
من الكلية وجهة التدريب
رضا الطلبة عن مقررات التدريب
الميداني
عدد حمالت األنشطة التوعوية وقيم
وخصائص الخريجين في السنة

مئوية

وحدة الخريجات
معدل
معدل
عدد

استكمال دراسة مواءمة خصائص
الخريجين مع نواتج تعلّ م البرامج
تقييم أرباب العمل لمستوى إنجاز
خصائص الخريجين.
رضا الطلبة عن جودة خدمات اإلرشاد
األكاديمي

معدل

مستوى والء وانتماء طلبة وخريجي
الكلية

وحدة التطوير
المهني +
رئيسات البرامج

عدد

نسبة

عدد األنشطة الالصفية المقدمة من
المجلس الطالبي أو لجنة األنشطة
الطالبية بغرض الترفيه في السنة

العميدة  +رئيسات
البرامج

مئوية

معدل

عدد

معدل

وحدة التدريب
الميداني
لجنة المنهج
بالكلية  +لجنة
العالقات العامة
لجنة المنهج
بالكلية
لجنة المنهج
بالكلية
وحدة اإلرشاد
والتوجيه
األكاديمي
العميدة  +منسقة
األنشطة الطالبية
 +المجلس
الطالبي
منسقو الجودة +
وحدة الخريجات

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

الهدف االستراتيج ي الخ ام س  :تحقي ق بيئة مستدامة ب الكلية
#

ال هد ف
الفرع ي

المشاريع

1-1-5

الشروع في
التحول نحو
كلية تصاميم
خضراء

2-1-5

تعزيز مبادئ
االستدامة
في المقررات
واألعمال
البحثية

1-2-5

رفع كفاءة
المرافق
والبنية التحتية
للكلية

2-2-5

استدامة
الخدمات
المقدمة
لمنسوبي
الكلية

تبني
استراتيجية
بيئية
1 -5
مستدامة
داخل حرم
الكلية

المب ادرا ت

إعداد خطة لتوعية وتنفيذ تحول كلية
التصاميم إلى كلية خضراء

1-1-1-5

2-1-1-5

1-2-1-5

1-1-1-5

2-2-1-5

1-1-2-5

استدامة
مرافق
الكلية
2 -5
وبنيتها
التحتية
وخدماتها

مؤشرا ت األداء

2-1-2-5

النسبة المئوية إلنجاز خطة التحول لكلية
خضراء

ال وحدة

نسبة

مئوية

ال مسؤولي ة

وحدة خدمة
المجتمع +
المجلس الطالبي

تنفيذ أنشطة ومبادرات تتعلّ ق
بالتوعية والتحول لكلية خضراء (تقليل
استهالك الطاقة والمياه وإعادة
استخدام الموارد المادية وتدويرها
وغير ذلك)

2-1-1-5

المروجة والموجهة نحو
عدد األنشطة
ُ
التحول لكلية خضراء

عدد

وحدة خدمة
المجتمع +
المجلس الطالبي

زيادة عدد المقررات الدراسية المعنية
باالستدامة

1-2-1-5

عدد المقررات الدراسية المعنية
باالستدامة

عدد

لجنة المنهج+
رئيسات األقسام

تضمين موضوعات االستدامة في
البحث العلمي والعمل اإلبداعي

ضمان إدارة وتخصيص مرافق الكلية
وبنيتها التحتية بكفاءة.

ضمان التشغيل والصيانة الكافية
لمرافق الكلية وبنيتها التحتية

2-2-1-5

عدد األبحاث العلمية واألعمال اإلبداعية
المعنية باالستدامة

عدد

وكيلة الكلية
للدراسات العليا
والبحث العلمي+
عضوات هيئة
التدريس

1-1-2-5

تقييم أصحاب المصلحة لكفاءة اإلدارة
وتخصيص مرافق الكلية وبنيتها التحتية

معدل

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
لجنة إدارة المرافق

2-1-2-5

تقييم أصحاب المصلحة لكفاءة تشغيل
وصيانة مرافق الكلية وبنيتها التحتية

معدل

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
لجنة إدارة المرافق

3-1-2-5

التخطيط لتأثيث واستغالل جميع
مساحات الكلية بكفاءة

3-1-2-5

النسبة المئوية للمساحات المستغلة
بكفاءة

1-2-2-5

ضمان كفاءة إدارة وتشغيل الخدمات
المقدمة لطلبة الكلية (خدمة توريد
المواد ،المقهى ،متجر الكلية ،مركز
الطباعة وغيرها)

1-2-2-5

تقييم الطلبة لكفاءة وجودة الخدمات
المقدمة لهم بالكلية

2-2-2-5

ضمان كفاءة إدارة وتشغيل الخدمات
المقدمة ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة اإلدارية بالكلية (االستراحات
والمقهى وغيرها)

2-2-2-5

تقييم أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
لكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم
بالكلية

نسبة

مئوية

معدل

معدل

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
لجنة إدارة المرافق
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
لجنة إدارة المرافق
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
لجنة إدارة المرافق
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الهدف االستراتيج ي الساد س  :تعزيز إدارة الجودة و ال نظم اإلداري ة بالكلية
#

ال هد ف
الفرع ي

تطوير
النظام
اإلداري
للكلية

المشاريع

تطوير األدوار
اإلدارية
1-1-6

2-1-6

1 -6

المب ادرا ت
1-1-1-6

2-1-1-6

تعيين كادر
أكاديمي
وإداري عالي
الكفاءة
والتميز
ضمان جودة
األداء للكادر
األكاديمي
واإلداري

1-2-1-6

2-2-1-6

1-2-6

تحديث استراتيجية التوظيف بالكلية
لجذب أعضاء هيئة تدريس من ذوي
الكفاءة العالية في التدريس والبحث
العلمي
وضع سياسات لتخصيص كادر إداري
مؤهل بالكلية

1-3-1-6

2-3-1-6

تطوير نظم
التخطيط
االستراتيجي
وإدارة
المخاطر

تحديث ونشر السياسات واإلجراءات
والوصف الوظيفي لجميع موظفي
الكلية

1-1-1-6

2-1-1-6

1-2-1-6

2-2-1-6

-1-3-1-6أ

تطوير وتنفيذ نظام تقييم فعال مع
اإلجراءات مصاحبة (حوافز وجزاءات)
لضمان جودة أداء أعضاء هيئة
التدريس

3-1-6

تنفيذ الخطة
االستراتيجية
للكلية

إصالح الهيكل التنظيمي واألدوار
اإلدارية لتحقيق أهداف الكلية

مؤشرا ت األداء

تطوير وتنفيذ نظام تقييم فعال مع
اإلجراءات مصاحبة (حوافز وجزاءات)
لضمان جودة أداء الكادر اإلداري

-1-3-1-6ب

2-3-1-6

نسبة التحسين والتحديث في الهيكل
واألدوار اإلدارية بالكلية

الوحدة

عدد

تقييم أصحاب المصلحة للسياسات
واإلجراءات والوصف الوظيفي

معدل

عدد أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة
العالية المستقطبين للتدريس والبحث
سنويا
العلمي
ً

عدد

متوسط تقييمات األقران ألعضاء هيئة
التدريس سنويا

معدل

رئيسات البرامج

متوسط تقييم أعضاء هيئة التدريس
في تقارير األداء السنوية

نسبة

رئيسات البرامج

متوسط تقييم أعضاء هيئة التدريس
في تقارير األداء السنوية

نسبة

مئوية

مئوية

1-1-2-6

2-1-2-6

قياس مدى تحقيق أهداف الخطة
اإلستراتيجية

2-1-2-6

نسبة إنجاز مؤشرات األداء الخاصة
بأهداف الخطة اإلستراتيجية

نسبة

تقييم وتحسين جودة عملية التخطيط
االستراتيجي

3-1-2-6

استكمال تنفيذ خطط العمل لمبادرات
الخطة اإلستراتيجية وإغالق الحلقة

نسبة

نسبة

مئوية

مئوية

2 -6

2-2-6

تعزيز نظام
إدارة المخاطر
بالكلية
ضمان كفاءة
عمليات إدارة
الجودة

تطوير نظام
إدارة الجودة

1-2-2-6
2-2-2-6

1-1-3-6

ضمان التنفيذ الدوري لعمليات إدارة
جودة البرامج

2-1-3-6

ضمان المراقبة الدورية لألداء
األكاديمي ()MAP

1-3-6

3 -6

2-3-6

الحفاظ على
االعتماد
األكاديمي
لبرامج الكلية

1-2-3-6

2-2-3-6
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2-2-2-6

رضا أصحاب المصلحة عن خطة إدارة
المخاطر بالكلية
رضا أصحاب المصلحة عن مدى كفاية
وكفاءة عمليات األمن والسالمة

1-1-3-6

إتمام عمليات إدارة الجودة بشكل
سنوي

2-1-3-6

إنجاز التقارير السنوية لمراقبة األداء
األكاديمي

الحصول على االعتماد األكاديمي
الوطني والحفاظ عليه بجميع البرامج

1-2-3-6

السعي للحصول على اعتماد
أكاديمي دولي لجميع البرامج

2-2-3-6

لجنة التوظيف
بالكلية

تقييم أصحاب المصلحة لسياسات
تعيين /تخصيص الكادر اإلداري

إدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع
ومبادرات الخطة االستراتيجية للكلية

تحديث وتنفيذ خطة إدارة المخاطر
بالكلية
تعزيز كفاية وكفاءة عمليات األمن
والسالمة داخل الكلية

العميدة

معدل

1-1-2-6

1-2-2-6

العميدة

العميدة

نسبة استكمال مشاريع ومبادرات
الخطة اإلستراتيجية حسب الجدول
الزمني

3-1-2-6

ال مسؤولي ة

نسبة البرامج التي حصلت على
االعتماد األكاديمي الوطني
نسبة البرامج التي حصلت على اعتماد
أكاديمي دولي

مئوية

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع

معدل

وحدة إدارة المخاطر

معدل

وحدة إدارة المخاطر

نسبة
مئوية

نسبة

مئوية
نسبة
مئوية

نسبة

مئوية

وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع  +منسقو
الجودة بالبرامج
وكيلة الكلية
للشؤون
األكاديمية
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

الهدف االستراتيج ي السابع  :تنويع مص ادر التمويل واستدامة الدعم الم ال ي
#

ال هد ف
الفرع ي

المشاريع

المب ادرا ت

توسيع
وتنويع مصادر
التمويل
الذاتي

1-1-1-7

1-1-7

البحث عن
موارد مالية
1 -7
كافية
والحفاظ
عليها

2-1-7

توسيع
وتنويع مصادر
التّ مويل من
منظمات غير
حكومية
خارجية

وضع خطة لتحديد وتنويع واستدامة
موارد التمويل الذاتي للكلية من
خالل توليد اإليرادات

1-1-1-7

استكمال خطة التمويل الذاتي للكلية

نسبة

مئوية

2-1-1-7

تقديم خدمات تعليمية برسوم مالية
في تخصصات متعددة (برامج
أكاديمية ،دورات تدريبية ،مؤتمرات،
إلخ)

2-1-1-7

العائد المالي السنوي من البرامج
والدورات واألنشطة المقامة برسوم
مالية

عدد

3-1-1-7

إنشاء خدمات بحثية برسوم مالية
تجاريا
وتسويق حقوق براءات االختراع
ً
للحفاظ على التمويل الذاتي

3-1-1-7

عدد حقوق براءات االختراع التجارية
والخدمات البحثية برسوم مالية في
السنة

عدد

وكيلة الكلية
للدراسات العليا
والبحث العلمي +
وحدة االبتكار

4-1-1-7

الترويج لخدمات االستشارات المهنية
التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس
بالتعاون مع معهد الدراسات
واالستشارات بالجامعة

4-1-1-7

عدد االستشارات التي يقدمها أعضاء
وعضوات هيئة التدريس في السنة

عدد

العميدة

5-1-1-7

االستخدام المربح لمساحات الكلية
ومرافقها (مركز مبيعات الطالبات،
المقهى ،إلخ)

5-1-1-7

العائد السنوي من األماكن المؤجرة

عدد

مديرة الشؤون
المالية واإلدارية
ونائبتها

توسيع فرص التمويل والرعاية من
الشركاء في المجال األكاديمي
والبحثي والصناعي والمهني

1-2-1-7

بدء استثمارات لتمويل أماكن في
الكلية مثل معمل نتاج ومكتبة
المواد ،والمعرض الدائم ،وغيرها)

2-2-1-7

1-2-1-7

1-1-2-7

إعداد خطة ميزانية سنوية عملية
توائم جميع مصادر التمويل

1-1-2-7

عدد فرص التمويل المتاحة من مختلف
الشركاء

عدد االستثمارات في العام الواحد

تقييم أصحاب المصلحة لجودة خطة
الميزانية السنوية

عدد

عدد

معدل
ّ

1-2-7

2-1-2-7

ترشيد
2 -7
اإلنفاق

تعزيز الدقة
والشفافية
المالية

العميدة

العميدة  +رئيسات
البرامج

2-2-1-7

تطوير نظام
فعال إلدارة
المصروفات

مؤشرا ت األداء

الوحدة

ال مسؤولي ة

1-2-2-7

تنفيذ خطة الميزانية السنوية وإدارة
وفقا لذلك
ً
النفقات

تحسين كفاءة المعايير واإلجراءات
المحاسبية بالكلية

2-1-2-7

1-2-2-7

استكمال خطة ميزانية الكلية

تقييم أصحاب المصلحة لكفاءة المعايير
المحاسبية

نسبة

مئوية

معدل
ّ

العميدة  +رئيسات
البرامج

العميدة  +رئيسات
البرامج

العميدة  +نائبة
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية
العميدة  +نائبة
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية
نائبة مديرة
الشؤون المالية
واإلدارية

2-2-7

2-2-2-7

ضمان شفافية التقارير السنوية عن
نفقات الكلية

2-2-2-7

استكمال التقرير المالي السنوي للكلية

نسبة

مئوية

نائبة مديرة
الشؤون المالية
واإلدارية
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الهدف االستراتيج ي الث امن  :تعزيز نظم تكنولوجي ا المعلوم ات واالتصاالت
#

ال هد ف
الفرع ي

المشاريع

المب ادرا ت
1-1-1-8

1-1-8

تطوير
 1 -8المعامالت
اإللكترونية

3-1-1-8

2-1-8

1-2-8

تعزيز نظام
دعم تقنية
2 -8
المعلومات
واالتصاالت

2-2-8

3-2-8

1-3-8

تطوير
التعليم
3 -8
اإللكتروني
بالكلية
2-3-8

34

تحسين
المعامالت
اإللكترونية
الرسمية بالكلية

2-1-1-8

تحسين
االتصاالت
اإللكترونية غير
الرسمية للكلية
تحسين جودة
معدات
وبرمجيات
ومنشآت تقنية
المعلومات
واالتصاالت
توفير تدريب
مالئم
لمنسوبي
الكلية على
تقنية
المعلومات

ضمان حفظ
المعلومات
بشكل صحيح
في الكلية

دمج استخدام
التكنولوجيا في
التعليم
والتعلم

التحول
تشجيع
ّ
للتعليم
اإللكتروني

1-2-1-8
2-2-1-8

1-1-2-8

تحسين جودة موقع الكلية
ضمان استخدام قنوات الجامعة
الرسمية للتواصل األكاديمي (عبر
نظام خدمات الطلبة وبالك بورد
وغيرها)
ضمان استخدام الخدمات اإللكترونية
في التواصل اإلداري (البريد
اإللكتروني ،نظام المراسالت ،نظام
ساند ،إلخ)
تطوير وصيانة منصات التواصل
االجتماعي الخاصة بالكلية
الترويج لسياسة استخدام منصات
وسائل التواصل االجتماعي
لمنسوبي الكلية
تحسين المعدات واألجهزة والمرافق
التقنية التي تدعم جميع وظائف
الكلية (المعامل وأجهزتها)

مؤشرا ت األداء

الوحدة

ال مسؤولي ة

1-1-1-8

رضا أصحاب المصلحة عن جودة موقع
الكلية

معدل

2-1-1-8

معدل استخدام قنوات االتصال
اإللكتروني الجامعية لألغراض
األكاديمية

معدل

3-1-1-8

معدل استخدام القنوات واألنظمة
اإللكترونية اإلدارية

معدل

1-2-1-8

تقييم أصحاب المصلحة لجودة منصات
التواصل االجتماعي

معدل

العالقات العامة

2-2-1-8

نسبة وعي منسوبي الكلية بسياسة
استخدام منصات التواصل االجتماعي

نسبة

العالقات العامة

1-1-2-8

تقييم أصحاب المصلحة لجودة
المعدات والمرافق التقنية

معدل

تقييم أصحاب المصلحة لجودة البرامج
الحاسوبية

معدل

عدد ورش العمل التدريبية المقدمة
لمنسوبي الكلية

عدد

2-1-2-8

ترقية البرامج الحاسوبية لدعم جميع
وظائف الكلية

2-1-2-8

1-2-2-8

توفير التدريب لمنسوبي الكلية
على تشغيل المعدات واألجهزة
التقنية المتوفرة في الكلية

1-2-2-8

2-2-2-8

توفير التدريب لمنسوبي الكلية
على تشغيل تطبيقات وبرامج
وخدمات تقنية المعلومات الجديدة
في الجامعة

2-2-2-8

عدد ورش العمل التدريبية المقدمة
لمنسوبي الكلية

1-3-2-8

إنشاء وحدة للمعلومات واإلحصاء
بالكلية

1-3-2-8

استكمال وحدة المعلومات واإلحصاء

مئوية

عدد

نسبة

مئوية

2-3-2-8

تطوير قاعدة بيانات على جميع
مستويات الكلية

2-3-2-8

استكمال قاعدة بيانات الكلية

1-1-3-8

تعزيز التعلم المدمج واستراتيجيات
التدريس الرقمية

1-1-3-8

عدد المقررات التي تعتمد على التعلم
المدمج واستراتيجيات التدريس
الرقمية

2-1-3-8

زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس
المستخدمين للتعلم المدمج
واستراتيجيات التدريس الرقمية

2-1-3-8

عدد أعضاء هيئة التدريس
المستخدمين للتعلم المدمج
واستراتيجيات التدريس الرقمية

عدد

1-2-3-8

زيادة عدد المقررات التي تم تحويلها
إلى تعليم إلكتروني بالتعاون مع
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم
عن بعد

1-2-3-8

عدد المقررات التي تم تحويلها إلى
تعليم إلكتروني

عدد

2-2-3-8

زيادة عدد ع أعضاء هيئة التدريس
المشاركين في مقررات التعليم
اإللكتروني

2-2-3-8

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين
في منصات التعلم اإللكتروني

نسبة

مئوية

عدد

عدد

لجنة العالقات
العامة
وكيلة الكلية
للشؤون
األكاديمية  +وحدة
التعليم اإللكتروني
مديرة الشؤون
المالية واإلدارية +
وحدة تقنية
المعلومات

وحدة تقنية
المعلومات
وحدة تقنية
المعلومات
وحدة تقنية
المعلومات +
وحدة التطوير
المهني
وحدة تقنية
المعلومات +
وحدة التطوير
المهني
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع
وكيلة الكلية
للدراسات
والتطوير وخدمة
المجتمع
وكيلة الكلية
للشؤون
األكاديمية +
رئيسات البرامج+
وحدة التعليم
اإللكتروني
رئيسات البرامج+
وحدة التعليم
اإللكتروني
وكيلة الكلية
للشؤون
األكاديمية +
رئيسات البرامج+
وحدة التعليم
اإللكتروني
رئيسات البرامج+
وحدة التعليم
اإللكتروني
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 2 -3مواءمة الخطة اإلستراتيجية لكلية التصاميم مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة
تمتلك جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل مجموعة من األهداف اإلستراتيجية التي تغطي أداءها في جميع
الجوانب األكاديمية واإلدارية لتحقيق رؤيتها ورسالتها .وتمثل هذه األهداف اإلطار المرجعي لوضع الخطط
اإلستراتيجية للكليات والعمادات واإلدارات والمراكز بالجامعة.
ومن هذا المنطلق واءمت كلية التّ صاميم خطتها اإلستراتيجية مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة لضمان المساهمة
في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها .وقد بنيت هذه المواءمة على عدة أسس نوردها فيما يلي:
▪
▪
▪
▪

أن األهداف اإلستراتيجية الثمانية للجامعة تتوافق مع رؤية المملكة.
مواءمة رؤية الكلية ورسالتها وقيمها مع رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها.
ً
وفقا للخطة اإلستراتيجية للجامعة.
وضع األهداف اإلستراتيجية للكلية
أخذ القضايا اإلستراتيجية العاجلة في االعتبار أثناء عملية المواءمة.

 1 -2 -3م واءمة رؤية الكلية مع رؤية الج امعة
رؤية كلية التصاميم
الريادة ف ي مج ال التصميم عل ى المستو ى
الوطن ي واإلقليم ي والدول ي

رؤية ج امعة اإلم ام عبدالرحمن بن فيصل
وإقليمي اً ودولي اًّ
تحق ق التّ ميز محلياًّ
ج امعة رائدة ّ
ّ

مخرج ات مواءمة الرؤية:
ً
تواءما بينهما في ركيزتين أساسيتين هما:
بالنظر إلى صيغتي رؤية الكلية والجامعة يتضح أن هناك
التميز :حيث إن الكلية جزء من نظام الجامعة وبالتالي الرؤيتان متوائمتان.
▪
ّ
ً
ً
ً
ودوليا..
وإقليميا
وطنيا
▪ نطاق الريادة:
 2 -2 -3مواءمة رس الة الكلية مع رس الة الج امعة
رس الة كلية التص اميم

رس الة ج امعة اإلم ام عبدالرحمن بن فيصل

إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومبدعة ف ي مج االت تقديم خدم ات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية
التصميم المختلفة ق ادرة عل ى الوف اء بشراكة مجتمعية فاعلة
بمتطلب ات سوق العمل والبحث العلم ي
ومتف اعلة مع احتي اج ات المجتمع المحي ط.

مخرج ات مواءمة الرس الة:
بالنظر إلى صيغتي رسالتي الكلية والجامعة يستنتج ما يلي:
• هناك تناغم بين الرسالتين حيث تعبر كل منهما عن تقديم معارف وتعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع.
• ركزت رسالتا الكلية والجامعة على تحقيق معايير الجودة واإلبداع واالحتراف.
• تشير رسالتا الكلية والجامعة إلى أن المجتمع هو الشريك االستراتيجي الفاعل.
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3 -2 - 3

مواءمة قيم الكلية مع قيم الج امعة
قيم كلية التص اميم

قيم ج امعة اإلم ام عبدالرحمن بن فيصل

• الوعي االجتماعي والثقافي

• المسؤولية االجتماعية

• االحترافية

• اإلتقان

• التعاون

• روح الفريق

• المصداقية

• الشفافية

• التعليم المستمر

• التنوع

• االبتكار واإلبداع

• اإلبداع

• المسؤولية

• االنتماء

مخرج ات مواءمة القيم
قيما تندرج ضمن قيم الجامعة ،وبالتالي فإن قيم الكلية ،والتي تظهر كمخرجات للكلية،
لقد تبنت كلية التصاميم
ً
متوائمة مع مخرجات الجامعة .وتعمل الكلية على تحقيق هذه القيم من خالل الخدمات المقدمة لطالباتها،
وموظفاتها ،وخريجاتها ،ومجتمعها.
 4 -2 -3مواءمة األهداف االستراتيج ية للكلية مع األهداف االستراتيجية للج امعة
األهداف االستراتيجية لكلية التص اميم
 .1تقديم وتطوير تعليم عالي الجودة في مجال

األهداف االستراتيجية للج امعة
 .1تقديم خدمات معرفية وتعليمية عالية الجودة.

التصميم
 .2ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز أعمال

 .2تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار

االبتكار واإلبداع
 .3تعزيز المسؤولية االجتماعية والشراكات

 .3تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية

المجتمعية
 .4تنمية مهارات وقدرات منسوبي الكلية

 .4ترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها

وتعزيز قيمهم وتحقيق رفاهيتهم
 .5تحقيق بيئة مستدامة بالكلية

 .5استدامة البيئة العمرانية للجامعة

 .6تعزيز إدارة الجودة والنظم اإلدارية بالكلية

 .6بناء نظام إداري مؤسسي عصري

 .7تنويع مصادر التمويل واستدامة الدعم

 .7استدامة موارد الجامعة المالية

المالي
 .8تعزيز نظم تقنية المعلومات واالتصاالت

 .8تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
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ويوضح جدول  2-3مصفوفة موائمة الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم مع الخطة االستراتيجية لجامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل.
جدول  2 —3م صفوف ة مواءم ة األهداف االستراتيجي ة لكلي ة الت ص اميم مع األهدا ف االستراتيجي ة لج ام ع ة
اإلم ام عبد الرحمن بن في صل

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امعة

الج امع ة

الكلية

1

2

3

4

5

6

7

8

الكلية 1

√

الكلية 2
الكلية 3
الكلية 4
الكلية 5
الكلية 6
الكلية 7
الكلية 8

√
√
√
√
√
√
√

مخرج ات مواءمة األهداف
وقد اتبعت كلية التصميم نفس الفلسفة التي تبنتها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ،وبالتالي فإن
األهداف االستراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز وضمان جودة عالية لتقديم الوظائف الرئيسة الثالثة ،وهي
التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،باإلضافة إلى المكونات الخمسة الثانوية وهي الموارد البشرية
والبيئية والمؤسسية والمالية والتقنية لجميع مستفيدي الكلية.
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الفصل الرابع

 4تنفيذ الخطة
االستراتيجية للكلية
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 1 -4نظام تنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية
إطارا وخارطة طريق لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لكلية التصاميم وتوضح ما يجب القيام به
توفر الخطة التنفيذية
ً
لتنفيذ هذه الخطة .وهي عبارة عن مجموعة من األنشطة المترابطة التي تضع جميع األهداف اإلستراتيجية في
وفقا لإلطار الزمني والمخصصات المالية .ويمكن مراقبة جودة ودقة الخطة
ً
شكل مشاريع ومهام قابلة للتحقيق
التنفيذية من خالل تقييم العديد من مؤشرات األداء الرئيسية واستخدام اإلجراءات المناسبة .ستتبع الكلية
اإلجراءات التالية لتنفيذ ومراقبة خطتها االستراتيجية:
 1 -1 -4تنفيذ الخطة االستراتيجية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تأمين وتخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية حسب الجداول الزمنية
المحددة في الخطة التنفيذية.
اإلعالن عن تاريخ بدء إطالق  /تنفيذ اإلستراتيجية في حفل عام.
الموافقة على خطة نشر وتوزيع نسخ من الخطة اإلستراتيجية على الجهات المعنية.
عقد جلسات مع األفراد المسؤولين عن التنفيذ حتى يتم توضيح المهام والمسؤوليات واألهداف
واإلطار الزمني.
تدريب األفراد المسؤولين عن التنفيذ على كيفية متابعة مؤشرات أداء الخطة واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
يتم ذلك من قبل مكتب إدارة المشاريع في الجامعة.
إطالق البرامج والمبادرات التنموية في قطاعات الكلية.
متابعة تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة االستراتيجية للكلية وفق الجدول الزمني المعلن.

 2 -1 -4نظ ام مراقبة الخطة اإلستراتيجية
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 -1 -4

االستغالل األمثل لوحدة /لجنة التخطيط االستراتيجي التي ستراقب تنفيذ الخطة االستراتيجية والتنسيق
بين األقسام األكاديمية لكلية التصاميم.
تحديد المسؤوليات الخاصة بالمشاريع التنموية ،وقد يحتاج ذلك إلى تشكيل وحدات ولجان من أعضاء
هيئة التدريس والكادر اإلداري إلدارة تنفيذ المشاريع والمبادرات.
تحديد منسق للتخطيط االستراتيجي في كل قسم تكون مهمته متابعة التنفيذ والتنسيق مع وحدة /لجنة
التخطيط االستراتيجي بالكلية.
توفير البرامج الحاسوبية الالزمة لمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بكلية التصاميم بدعم من مكتب إدارة
المشاريع بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
تطوير دراسة إدارة المخاطر لضمان التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية وتجنب العقبات والتحديات
المحتملة.
إعداد تقارير دورية عن سير التنفيذ تشتمل على أهم المعوقات واالقتراحات والتوصيات ،وتقديمها إلى
عميدة الكلية إلحالتها إلى اللجنة االستشارية للكلية ومجلس الكلية.
إعداد الخط ط التشغيلية لألقس ام والبرامج األك اديمية

وفقا لذلك.
ً
▪ إرسال الخطة اإلستراتيجية المعتمدة الخاصة بالكلية إلى األقسام لوضع خططها التشغيلية
سنويا.
▪ تحديد قيم مؤشرات األداء الرئيسية وربطها بنظام مراقبة الخطة التشغيلية ومتابعة هذه العملية
ً
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 2 -4إدارة ال مخاطر ل لخطة اإلستراتيجية لكلية التصاميم
تتولى وحدة /لجنة إدارة المخاطر بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع أنشطة إدارة المخاطر في كلية
التصاميم .وستكون مسؤولة عن تطوير خطة إلدارة المخاطر المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية للكلية .وستتناول هذه
الخطة أية مخاطر أو عقبات قد تعيق تنفيذ أهداف الكلية في الوقت المحدد ،وبالميزانية المحددة ،إلى جانب
تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المحتملة .وسيكون األشخاص المسؤولون عن الخطط التنموية
مسؤولين عن اإلبالغ عن أي مخاطر بعينها قد تعيق تنفيذ الخطة ،باإلضافة إلى توثيق العملية برمتها ليتم
تضمينها في التقرير السنوي الذي يبين سير التنفيذ.
ومن المتوقع أن تقوم لجنة إدارة المخاطر ،ولجنة التخطيط االستراتيجي بكلية التصاميم بتحديد المخاطر الداخلية
والخارجية ،والتواصل مع عميدة الكلية حول الموقف وطلب إجراءات بديلة .وعند تصميم خطة إدارة المخاطر سيتم
تؤخر تنفيذ المشاريع التنموية أو تمنع تنفيذها ومن ثم يحدث تقييم لها ليتم
ّ
تحديد العقبات التي يحتمل أن
تقليلها أو إزالتها.
واإلجراءات األساسية المتبعة في مثل هذه الحاالت هي كما يلي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحديد المخاطر :تشمل المخاطر أي أحداث تسبب مشاكل في أي مكون من مكونات العملية.
تحليل وتقييم المخاطر :مع تحديد احتمالية المخاطر وعواقبها.
التجنب :تغييرات في اإلستراتيجية أو العملية لتجنب المخاطر.
التخفيف :تطوير الحلول والخيارات واإلجراءات لتقليل المخاطر.
رصد المخاطر :إما للحد منها أو إلزالتها.
إطالع أصحاب المصلحة على النتائج.
في المواقف التي ال يمكن السيطرة عليها ،تنقل المخاطر إلى طرف ثالث.
تقبل المخاطر واتخاذ قرار بإكمال العملية.
ّ
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▪

▪
▪
▪
▪

▪

46

عبد اللطيف ،محمود احمد ( .)2016المنهج التبسيطي التكاملي للتعامل مع مشكالت التصميم
والتخطيط والتنمية الحضرية المعاصرة .مركز النشر العلمي ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،الدمام
(نص عربي).
وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ( )2018الخطة االستراتيجية والتشغيلية لجامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل.
وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بكلية التصاميم ( ،)2018الخطة اإلستراتيجية لكلية
التصاميم ( ،)2022 - 2018جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
وكالة الكلية للشؤون األكاديمية بكلية التصاميم ( )2017تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج ،جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل.
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،نتائج الدراسة االستقصائية
لتقييم المقررات ،والدراسة االستقصائية لتقييم البرامج ،والدراسة االستقصائية المتعلقة بخبرات
طالبات كلية التصاميم خالل األعوام ( 2018إلى .)2020
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي ،جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ،نتائج استطالع آراء الخريجات
وأرباب حول كلية التصاميم خالل األعوام (.)2020 - 2018
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 6ال مالحق
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 1 -6تشكيل لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التصاميم
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 4 -6الجدول الزمن ي لعملية دراسة الخطة االستراتيجي ة ل كلية التصاميم
جدول  1 —6ا لجدول الزمن ي لعملي ة دراس ة الخط ة االستراتيجي ة لكلي ة الت ص اميم

#

النش اط

مسؤولية

ال ت اريخ

1

تشكيل لجنة التخطيط االستراتيجي

العميدة

مارس 2021

2

مراجعة جميع مدخالت أصحاب المصلحة وذلك من
خالل االستبيانات التي وزعت عليهم والمناقشات
التي جرت معهم خالل الثالثة سنوات الماضية.

وكيلة الكلية للدراسات
والتطوير وخدمة المجتمع

 6مارس 2021

3

االجتماع األول للجنة التخطيط االستراتيجي لمناقشة
مهام تحديث ومواءمة الخطة الحالية مع الخطة
اإلستراتيجية لجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

العميدة ولجنة التخطيط
االستراتيجي

 7مارس 2021

إعداد المسودة األولى للخطة اإلستراتيجية

وكيلة الكلية للدراسات
والتطوير وخدمة المجتمع

 8مارس 2021

5

االجتماع الثاني للجنة التخطيط االستراتيجي لمناقشة
المسودة األولى

العميدة ولجنة التخطيط
االستراتيجي

 16مارس 2021

6

عدد من جلسات المجموعات المركزة للجنة التخطيط
االستراتيجي

العميدة ولجنة التخطيط
االستراتيجي

 22مارس 31 -
مارس 2021

7

االجتماع الثالث لمناقشة التحليل البيئي لتحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف وتحديد الفرص والتهديدات

العميدة ولجنة التخطيط
االستراتيجي

 4أبريل 2021

إعداد المسودة الثانية للخطة اإلستراتيجية ومراجعتها
من قبل العميدة

العميدة ووكيلة الكلية
للدراسات والتطوير وخدمة
المجتمع

 11أبريل 2021

9

مراجعة مسئولي المشاريع وتوصياتهم للمسودة
الثالثة والنهائية

العميدة ولجنة التخطيط
االستراتيجي

 5مايو 23 -
مايو 2021

10

موافقة مجل س الكلية عل ى الخطة االستراتيجية
لكلية التص اميم (االجتماعرقم) 13

مجل س الكلية

 8يونيو 2021

11

رفع الخطة اإلستراتيجية المعتمدة من مجلس الكلية
لوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بالجامعة
العتماد المواءمة

العميدة

 4يوليو 2021

12

ترجمة الخطة االستراتيجية واعتمادها باللغتين من
وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بالجامعة

كيلة الكلية للدراسات
والتطوير وخدمة المجتمع

سبتمبر -أكتوبر
2021

13

رفع الخطة اإلستراتيجية ألمانة مجلس الجامعة

العميدة

ديسمبر 2021

14

موافقة مجل س الج امعة عل ى الخطة
االستراتيجية لكلية التص اميم (االجتماعرقم) 94

مجل س ج امعة اإلم ام
عبدالرحمن بن فيصل

 24ين اير 2022

15

مراقبة التقدم المحرز في الخطة اإلستراتيجية لكلية
التّ صاميم ( )2025-2021وكتابة التقارير السنوية.

لجنة التخطيط االستراتيجي

سنويا

4

8

53

الخط ة االستراتيجي ة  -كلي ة التص اميم 2025 – 2021

اإلشراف على إعداد التقرير
د .م ي إبراهيم شكر ي
عميدة كلية التصاميم
إعداد وتحرير التقرير
د .ريه ام محمود عبد اللطيف
وكيلة كلية التصاميم للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
الصور المستخدمة في الغالف والتقرير من تصوير
عضوات هيئة تدري س و طالب ات بكلية التصاميم
ترجمة التقرير من اللغة إنجليزية إلى العربية
د .ب ابكير قرش ي أحمد
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كـلـــيـ ة الت صــ اميــم
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