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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 كلمة سعادة عميد الكلية:  
 

 الحمد هلل رب العالمين،

 للعالمين ......،والصالة والسالم علي أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة هللا 

 وبعد  

هـ، والتي  ١٤٤٥الى ١٤٤١فقد تم إعداد الخطة االستراتيجية لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع عن الفترة من  

 دعت الحاجة إلى إعدادها في ضوء اعتبارين هامين: 

رة التي تغطيها الخطة السابقة والتي كانت هو حاجة الكلية إلى تحديث وتطوير الخطة االستراتيجية لها، نظراً النتهاء الفت  األول:

 هـ. ١٤٤٠الى١٤٣٦خاصة بالسنوات من 

 متطلبات الجامعة في ضوء هو الحاجة إلى تحقيق المواءمة مع الخطة االستراتيجية للجامعة، والتي تم تحديثها لتلبية  الثاني:

 . ٢٠٣٠رؤية المملكة 

قامت ببنائها على أساس من تحليل حيث  المنهج العلمي، على االستراتيجيةوقد اعتمدت إدارة الكلية في اعداد الخطة  

صياغة  الخارجية والداخلية، وتوصلت إلى تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تمثل األساس في  ةدقيق للبيئ 

 االستراتيجية في المرحلة المقبلة. وتطبيق ومراجعة 

تقديم الخدمات المعرفية، والبحثية،  وهيبناء الخطة هو وظائف الكلية األساسية كما كان اإلطار العام الحاكم ل 

 التنمية البشرية، والتطوير المؤسسي، والتعزيز المالي، والتطوير التقني.  و هيوالمجتمعية، وكذلك وظائف الكلية التكميلية 

ية، ومشروعات التطوير، ومؤشرات األداء وعلى ذلك فإن هذه الخطة تقدم األهداف االستراتيجية، واألهداف التفصيل 

الرئيسية في مجاالت العمل المختلفة بالكلية، مع المواءمة الكاملة والمحددة مع أهداف ومشروعات ومبادرات الجامعة، لتمثل 

التشغيلية التفصيلية  بذلك الخطة األساس لألقسام العلمية، والوحدات، واللجان المختلفة بالكلية، والتي يتم بناًء عليها إعداد الخطط  

لهذه األقسام، والوحدات واللجان، ولتمثل أيضاً هذه الخطة إسهاماً فعلياً منضبطاً في تحقيق أهداف ومشروعات ومبادرات الخطة 

 االستراتيجية للجامعة. 

مية المجتمع  عرضه تطمح إدارة الكلية أن تكون هذه الخطة لبنه من لبنات البناء في مسيرة الجامعة وتن  قفي ضوء ما سب 

 المحلى ورقي هذا الوطن الكريم. 

وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر إلى وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع على جهودها الداعمة، والتي   

الكلية والذين  كان لها أكبر األثر في إنجاز هذا العمل، وكذلك الشكر موصول إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة اإلدارية ب

 شاركوا في المراحل المختلفة لعملية التخطيط االستراتيجي حتى خرج هذا العمل في أفضل مستوى له.

 وفقنا هللا جميعاً لما فيه الخير لهذا الوطن الغالي العزيز           

                                                                           

عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع                                                               

 

 

د/ خالد بن حسن الشهري                                                                                                   
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 الملخص التنفيذي: 
هذه الوثيقة هي الوثيقة الرئيسية للخطة االستراتيجية   

وهي تشتمل على    ،المجتمعالدراسات التطبيقية وخدمة    لكلية
 وكذلك كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعنبذه عن 

عرض لألطراف المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية،  
ومراحل العمل وصوالً إلى تحديد غايات الكلية والمشروعات  
ومؤشرات األداء الرئيسية التي تم تحديدها لقياس تحقق هذه  

 األهداف. 
طة على مصادر ومرجعيات تمثلت فيما  ولقد قام بناء هذه الخ

 يلي: 
 . 2030رؤية المملكة العربية السعودية   . 1
 الخطة االستراتيجية للتعليم العالي )آفاق(.  . 2
معايير ضمان الجودة للمركز الوطني للتقويم   . 3

 (. NCAAA)  كاديميواالعتماد األ
الخطة االستراتيجية لجامعة االمام عبد الرحمن بن   . 4

 . 2025-2018  فيصل
 نماذج للخطط االستراتيجية لكليات وطنية وعالمية.   . 5

 :  وتتكون هذه الوثيقة من سبعة أجزاء رئيسية 
وتطور الكلية والهدف من إعداد هذه   ة نشأ األول: الجزء 

 الوثيقة واألطراف المشاركة في إعدادها. 
اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي،   تشكيل :الثانيالجزء 

فريق التخطيط االستراتيجي ومراحل عمل الفريق وعملية  
 جمع البيانات.  
ملخصاً لنتائج التحليل البيئي ألهم نقاط القوة   الجزء الثالث:

التي تواجه الكلية ومصفوفة   التهديدات ف والفرص ووالضع
 السواط، ومصفوفة المالمح التنافسية للكلية. 

رؤية ورسالة والقيم األساسية للكلية وغايات   الجزء الرابع:
 الكلية.  

: األهداف التفصيلية والمشاريع المقترحة  الجزء الخامس
 لتحقيق كل هدف ومؤشرات األداء الرئيسية. 

نظام متابعة الخطة االستراتيجية للكلية  الجزء السادس: 
 والتعريف بها. 
 آلية التعريف بالخطة االستراتيجية للكلية.  الجزء السابع:
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كلية عن نبذة
 

العلمية، والخريجون،   قساممن حيث النشأة، الهيكل التنظيمي، واأل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعيهدف هذا الجزء إلى التعريف بكلية 

 الكلية ومستقبل
 أوال: النـشــــأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع                                                      

 

 

 

 

 

صدرت الموافقة السامية بإنشاء الكلية في 

التطبيقية  تهـ باسم كلية الدارسا٢٦/٢/١٤٢٢

وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل، قبل انفصال  

فرع الدمام. وأسهمت في تقديم برامج الدبلومات 

والبرامج التدريبية واألكاديمية المدفوعة على نفقة  

الدارس أو المؤسسة الشريكة. كما وافق معالي 

رئيس الجامعة على الخطط الدراسية لبرامج الكلية 

بتخصصاتها المختلفة في   في مرحلة البكالوريوس

هـ، ومنذ هذا التاريخ توقفت الكلية ١٧/٨/١٤٣٩

عن تقديم برامج الدبلومات والبرامج التدريبية 

للمؤسسات واالفراد برسوم واقتصر دورها على  

الجانب األكاديمي كباقي كليات الجامعة. وتتبع 

 الكلية اآلن وكالة الجامعة للشئون االكاديمية. 

بما يفيد ة يالتعليمخدمات الم يتقدب نوتقوم الكلية اآل

وتساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية  ،المجتمع

        السمو   على السعودية، وتخريج كوادر وطنية قادرة  

به، ولضمان ذلك تقوم الكلية  واالرتقاءبالمجتمع 

بالتطوير المستمر لبرامجها بما يتناسب مع 

  التي العمل ولمواكبة التطورات  سوق احتياجات

 .تفرضها البيئة المحيطة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

  .لكليةل التنظيمي الهيكل: ثانيا

كتوزيع المهام،   نشطةويقوم الهيكل التنظيمي بتحديد كيفية توجيه األكلية الشكل الهرمي في الهيكل التنظيمي، التتبع 

   .والتنسيق، واإلشراف من أجل تحقيق األهداف التنظيمية ومن ثم تحقيق رؤية الكلية

 

  

عميد الكلية

الكلية لشطر ةوكيل
الطالبات

العالقات العامة 
واالتصاالت اإلدارية

منسقة الشؤون 
األكاديمية

منسقة التطوير 
والجودة وخدمة 

المجتمع

منسقة الدراسات 
العليا والبحث 

العلمي

منسقة الشؤون 
اإلدارية والمالية

سكرتاريهوحدة التدريب

م الكلية للتعليلوك
عن بعد

الكلية يلوك
للتدريب

شعبة التدريب 
الميداني

وكيل الكلية للدراسات 
والتطوير وخدمة 

المجتمع

شعبة تنمية 
المهارات والتعليم 

المستمر

شعبة ضبط الجودة 
واالعتماد األكاديمي

شعبة تقييم األداء 
األكاديمي واإلداري

شعبة التوعية 
وخدمة المجتمع

شعبة التحليل 
اإلحصائي والقياس

ء شعبة تطوير األدا
والتميز الوظيفي

وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

شعبة الدراسات 
والبحوث العلمية

شعبة االبتعاث 
والمعيدين

شعبة الشؤون 
والدراسات العلمية

العليا

شعبة االبتكار 
وريادة األعمال

وكيل الكلية 
للشؤون األكاديمية

شعبة الجداول 
واالختبارات

شعبة اإلرشاد 
الطالبي

شعبة القبول 
والتسجيل

شعبة تطوير 
البرامج

شعبة شؤون 
الطالب

شعبة اإلرشاد 
األكاديمي

األقسام العلمية

قسم المحاسبة

الماليةالعلومقسم

قسم نظم 
االداريةالمعلومات

قسم التسويق

قسم إدارة األعمال

قسم المقررات 
العامة

مدير إدارة الشؤون 
اإلدارية والمالية

وحدة الحاسوب 
والدعم الفني

وحدة األمن 
والسالمة

وحدة الصيانة 
والخدمات

وحدة شؤون 
الموظفين

العالقات العامة 
واالتصاالت اإلدارية مكتب العميد

مجلس الكلية مكتبة الكلية

لجنة إعداد ومتابعة 
الخطة االستراتيجية

لجنة مراجعة 
التوصيف الوظيفي

لجنة االستقطاب

شؤون الخريجين
المجلس 
االستشاري

  (1شكل )

 راسات التطبيقية وخدمة المجتمعدلكلية الالهيكل التنظيمي 
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 وظائف الكلية :ثالثا  

 

التطلعات التي من أجلها تم وضع وثيقة الخطة االستراتيجية هي تطوير قدرات الكلية على أداء وظائفها  أهم  من إن

وعالميا والذي هو غاية رسالة ورؤية الكلية.  قليميا إووتحسينها، وبالتالي زيادة كفاءتها وفعاليتها مما يؤدي الى تميزها محليا 

 . (٢رقم )تكميلية( كما هو موضح في الشكل    وظائف ربعأوأساسية،  ائفوظ )ثالث لى سبع وظائف إوظائف الكلية  وتتمثل

 

 

 

 

 

 

 
 

 األساسية والتكميلية  ( وظائف الكلية2شكل )

 
 

 - وظائف الكلية األساسية .أ

 ة: موجهة لخدمة المجتمع المحيط وهي: تقديم الخدمات المعرفية، والبحثية، والمجتمعي   وظائفوهي ثالث 
 

التي تقدمها الكلية سواء  والفعاليـات كافـة التـي تسـهم فـي توسـيع فـرص التعليـم والتعلـم  نشطةاأل وتتضمـن تعلمية: الالخدمـات  .１

وتكنولوجيا المختلفة التكامل بين الجوانب المعرفية  بما يحقق، وتعزيـز مصـادر المعرفـة، خارجهاأو  داخل القاعات الدراسية

يـة واسـتكمال عمل، التطوير المستمر لمناهج الدراسة بما يتالءم مع التطور العلمي والعملي لهاباإلضافة الى استخدام الحاسبات 

 للكلية.  كاديمياالعتمـاد األ

وظائف الكلية األساسية

الخدمات المعرفية

الخدمات البحثية

الخدمات المجتمعية

وظائف الكلية التكميلية

التنمية البشرية

التطوير المؤسسي

التعزيز المالي

التطوير التقني

 وظائف الكلية األساسية والتكميلية 
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 

والفعاليـات المرتبطـة بتطويـر البحـث العلمـي كافـة مـن عمـل البحـوث والنشـر العلمــي  نشطةاأل وتتضمـن :البحثيـةالخدمـات  .２

للتواصل مع  المجتمع وخدمة التطبيقية دراساتالوتسعى كلية  المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، والمؤتمراتفــي الدوريــات 

الجامعة وكلياتها، والتنسيق مع الجامعات المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ من أجل تبادل المعلومات واكتساب الخبرات  عمادات

 في جانب البحث العلمي. بما يحقق االرتقاء والتميز

مع   د الرحمن بن فيصلتمثل خدمة المجتمع الضلع الثالث من أضالع الرسالة األساسية لجامعة اإلمام عب :الخدمات المجتمعية  .３

ألهمية خدماتها وأنشطتها التعليمية، والفنية،  كل من التعليم، والبحث العلمي، وإدراكاً من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

والبحثية لخدمة المجتمع، وضمان وصول هذه الخدمات إلى كافة مؤسساته وفئاته، من مختلف األعمار والمستويات الثقافية، 

حثيثة البتكار برامج متميزة يحتاجها األفراد  ىبخطالكلية عازمة على السير ، أصبحت االقتصادية واالجتماعية نشطةواأل

، وتترجم دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتؤكد اهتمامها الخاص باإلنسان عمادا رؤيتهاوالمؤسسات، وتخدم المجتمع لتحقيق 

  ، والمهارات الالزمة من أجل استمرارية تطوير نفسه ومؤسساته.للتنمية، وتسلحه بالعلم، والمعرفة، والخبرات

 

 وظائف الكلية التكميلية:  .ب

، والماليــة، والمؤسسيةوتعزيزهــا: البشـــرية،  كليةموجهــة لتنميــة القــدرات الذاتيــة لل وظائف أربعوهــي 

 والتقنيــة.

 

تنمية القدرات رؤية ورسالة وقيم الكلية، باإلضافة الى  والفعاليات كافة المتعلقة بترسيخ نشطةوتتضمن األالتنمية البشرية:  .４

 . كلية من الكادر اإلداري والتعليميمنسوبي ال والمهارات لدى

 

اسية كافة بمهامهم الوظيفية القي كليةكافة التي تضمن قيام منسوبي ال االداريةوالفعاليات  نشطةويتضمن األ: المؤسسيالتطوير  .５

العمل الجامعية على الوجه األمثل وبالتنسيق والتكامل الالزم والتي تشمل: تطوير منظومة القيادة  لوائحالمنصوص عليها في 

 .الخطط وقياس األداء، وترسيخ مفهوم وثقافة الجودة  إدارة والمخاطر  إدارة والمشاريع  إدارة ، وتفعيل منظومة دارة واإل

 

المتعلقة باستدامة الموارد المالية واالستثمار األمثل لها مثل تنويع مصادر الدخل ومصادر  نشطةوتتضمن األالتعزيز المالي:  .６

 .المختلفة نشطةالتمويل، وترشيد اإلنفاق على األ

 

والفعاليات كافة المتعلقة بالتوظيف األمثل لنظم االتصاالت وتقنية المعلومات وتطويرها  نشطةوتتضمن األالتطوير التقني:  .７

 والتعلم عن بعد. لكترونيكافة والتعليم اإل غي مجاالت الكليةصيانتها وتشغيلها و
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 :الكليةتقدمها التي الخدمات  ت والجهات المستفيدة منئاالف: رابعا  

 

حيث تسهم بشكل  لدراسات التطبيقية و خدمة المجتمعتقدمها كلية ا التيالخدمات هناك العديد من المستفيدين من 

 ، ويمكن توضيحداخل الجامعة وخارجهاحيث تقدم الكلية خدماتها للمستفيدين سواء من  ،المجتمعفاعل في تطوير 

 :(3تلك الجهات كما بالشكل رقم )أهم 
. 

 

 
 ( الفئات والجهات المستفيدة من خدمات الكلية3شكل )

 

 :العلمية قساماأل: خامسا  
 

قسم   واحد وهوتمنح درجة البكالوريوس في التخصص، ولديها قسم مساند  ةمحدد  امجعلمية ذات بر أقسامخمسة  الكليةلدى 

 : يمنحها كل قسم  التيالعلمية والدرجة  قسامحيث انه قسم مساند للبرامج األساسية. وفيما يلي توضيح لأل العامة المقررات 

 األعمال  إدارةيمنح درجة البكالوريوس في          األعمال إدارةقسم  .١

       يمنح درجة البكالوريوس في التسويق              قسم التسويق .٢

       يمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة            قسم المحاسبة .٣

     العلوم الماليةيمنح درجة البكالوريوس في          علوم الماليةقسم ال .٤

 يمنح درجة البكالوريوس في نظم المعلومات          قسم نظم المعلومات .٥

 يقوم بمنح أي درجات علمية   قسم مساند ال        قسم المقررات عامة .6

.  الطالب وأولياء األمور

.  أعضاء هئية التدريس

.  الباحثون

.المسٔوولون ومتخذو القرار

.اإلدارات المختلفة داخل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

.أرباب األعمال

.  الوزارات

.  المٔوسسات الحكومية

.الجامعات والمدارس

.المصانع والمٔوسسات اإلنتاجية

.  القطاع الخاص

.  الغرف التجارية

.الجمعيات المهنية

 الجامعة  خارجمن 

 من داخل الجامعة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 
 . العلمية قساملألوفقا   الكلية ىمستو  ىعلناث من الذكور واإلويوضح الشكل التالي تطور أعداد الخريجين 

 

 
 الكلية مستوى  علىمن الذكور واإلناث  الخريجين أعداد تطور( ٤) شكل

عمال يشهدان تطور في أعداد الخريجين بالزيادة ولهذا تستهدف األ إدارةالسابق أن كل من قسمي التسويق وويتضح من الشكل 

عليهما تماشيا مع   قبالنظرا لزيادة اإلهذان القسمان العلميان على  بالمستقبل التركيزدراسات  التطبيقية و خدمة المجتمع كلية ال

 . لقسم نظم المعلومات  باإلضافة ٢٠٣٠رؤية  

 

 :والخريجون الطالب: سادسا  

 

 الطالب:  .أ
 ،الماضيةالمنتسبين للكلية خالل األربعة سنوات  الطالب أعداد في التحاق  دراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ثبات تشهد كلية ال

على  المجتمع إقبالعلى  انعكسوالذي  توطين الوظائف الىتي تسعي وال  ٢٠٣٠ رؤية المملكةنتيجة لمبادرات وقد يرجع هذا 

 (. ٥) رقم الشكل وهو ما يوضحههذه المجاالت من الدراسة 
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فقا  تطور أعداد الخريجيين من الذكور واألناث علي مستوى الكلية و

لألقسم العلمية

ادارة االعمال التسويق المحاسبة المالية نظم المعلومات
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 

 مدار األربعة سنوات الماضية حسب الفصول الدراسية  علىالطلبة/ الطالبات  ألعداد  رسم بياني (٥شكل )

للكلية خالل  بالمنتسبينالتي تقوم الكلية  ناث الطالب والطالبات مقارنة بين الذكور واإل التالي تطور أعداد  الجدولويوضح 

 الفصول الدراسية 

 الفصول الدراسية على( تطور أعداد الطالب والطالبات بالكلية خالل األربعة سنوات الماضية موزعين 1) جدول
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 ٩٢٥ ١١٠٨ ١١٥٩ ١١٧٧ ١١٥٢ ١١١٣ ١١٦٣ ١٠٨١ طالب 

 ١٩١٨ ١٨٩٥ ١٩٧٩ ١٩٦٢ ١٩٩٢ ٢٠٦١ ٢١١٣ ٢١٥١ طالبات

 ٢٨٤٣ ٣٠٠٣ ٣١٣٨ ٣١٣٩ ٣١٤٤ ٣١٧٤ ٣٢٧٦ ٣٢٣٢ جمالياإل

 

 الخريجون: .ب

 

، تقوم الكلية بتقديمهم للمجتمع الذكور والتيمن  الخريجين أعداد زيادة االتجاه إلى  من مراجعة بيانات الخريجين بالكلية أتضح

بسنة  مقارنة ( ٢٠١٩سنة ) آخر خالل  ناث ة فيوجد زيادة في أعداد الخريجين من الذكور واإلجماليولكن من وجهة النظر اإل
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

  يوضحه ما  وهو. ٢٠١٧و  ٢٠١٦ بسنة مقارنة الخريجين أعداد  في انخفاض  عام بوجه الكلية تشهد  حين في ،٢٠١٦األساس 

 (. ٢الجدول رقم )

 

 (2) جدول
 تطور أعداد الخريجين خالل األربعة سنوات الماضية 

 201٥/2016 طالب/ طالبات

 

2016/2017 

 

2017/2018 2018/2019 

 ٢٩١ ٢٥٥ ٢٤٣ ٢٠٢ طالب 

 ٤٧١ ٥١٩ ٥٩٦ ٥٠١ طالبات

 762 77٤ 839 703 جمالياإل

 

 

 الماضية  خالل األربعة سنوات بالكليةتطور أعداد الخريجين ل بياني رسم( 6) شكل
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كلية مستقبل: ثامنا  
 

 للكلية: العلمية قساماأل •

في األقسام   من حيث البرامج التي تقدمهاعلمية ال تطوير األقسام ىخالل الخطة االستراتيجية الخمسية القادمة عل الكليةستركز 

 .   ٢٠٣٠مع رؤية  يوائمالتي تمنح درجة البكالوريوس، وكذلك تطوير المقررات التي يقدمها قسم المقررات العامة المساند بما 

 

 خالل فترة الخطة: الكلية ببداية السنة الدراسية أن تستقبلهمأعداد الطالب المتوقع  •

سوق العمل المتزايدة  احتياجات تستقبلهم الكلية خالل الخمس السنوات القادمة، تماشيا مع سالطالب الذين  أعداد  لتقدير

  باستخدام فقد تم    ،الخاصة بتوطين الوظائف اإلدارية والتسويقية  ٢٠٣٠للسير وفقا لرؤية المملكة    كذلكو  بالتخصصات المختلفة،

بؤ بأعداد الطالب نللتبيانات أربع فترات سابقة  على    باالعتماد   المتحركة البسيطةالمتوسطات  أسلوب    تطبيق  أساليب التنبؤ العلمية

الجدول التالي األعداد المتوقعة    ويوضح  األربعة سنوات القادمةخالل فترة  الكلية ببداية كل عام دراسي    م ستستقبلهالتي    والطالبات 

 وفقا للجدول التالي: 

 (3) جدول
 القادمة تخالل األربعة سنوا الكلية تستقبلهم أن المتوقع طالبعداد الأ
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 أوال: الهدف من إعداد وثيقة الخطة االستراتيجية للكلية: 

تهدف هذه الوثيقة لتحديد اإلطار العام للخطة االستراتيجية للكلية على نحو يدعم استيعاب أهدافها ويمهد لوضع الخطة التشغيلية  

التفصيلية ومتابعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التطوير الالزم أوالً بأول استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية وتصحيحاً ألي  

 خطة.  انحرافات في تنفيذ ال

 في إعداد الخطة االستراتيجية:  مشاركة األطراف الثانياً: 

حرص فريق إعداد الخطة االستراتيجية على اتباع المنهج العلمي في إعداد الخطة االستراتيجية، وقد تمثل هذا الحرص في  

أعد    ضمن الخطة، حيث   هم وتوقعات  هم احتياجات  تضمين وذلك لالمصلحة في مراحل إعداد الخطة االستراتيجية،    أصحاب إشراك  

 الفريق مجموعه من االستبيانات التي تم من خاللها استطالع أراء األطراف التالية: 

 

 

         

 االستراتيجية الخطةإعداد  شركاء( 7) شكل 

 
 

 

شركاء إعداد 
الخطة 

ةاالستراتيجي

أولياء 
األمور

الطلبة 
والطالبات

أعضاء 
هيئة 

التدريس

أرباب 
العمل

الموظفين 
والموظفات

الخريجين
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تشكيل اللجنة العليا للتخطيط االسرتاتيجي :  ثالثا  
 

هــ   ١٤٤٠لجامعي للعام ا( ٢١مستوي الكلية بقرار من عميد الكلية برقم )  ىاالستراتيجي عل تم تشكيل اللجنة العليا للتخطيط 

لحق ويشير الم  والقيادية بالكليةهيئة التدريس الذين يشغلون المناصب اإلدارية  أعضاءعميد الكلية وعضوية نخبة من  برئاسة

 على النحو التالي:على أن تكون مهام اللجنة تشكيل تلك اللجنة.  إلى( ١رقم )

 مناقشة واعتماد الرؤية والرسالة وتحديد الغايات واألهداف. 

 مناقشة واعتماد الوضع االستراتيجي للكلية. 

 مناقشة واعتماد الوضع التنافسي للكلية. 

 مناقشة واعتماد مواءمة رؤية ورسالة وقيم واألهداف االستراتيجية للكلية مع خطة الجامعة. 

 مناقشة واعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس تحقيق الغايات واألهداف االستراتيجية.  

 مناقشة واعتماد الخطة الزمنية لتحقيق الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للكلية. 

 متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة االستراتيجية وبيان مدى تقدمها. 

 إلى الخطة االستراتيجية للكلية.  استنادافي إعداد وتطوير خططها التشغيلية و قسام مساعدة األ

 

 فريق التخطيط االسرتاتيجي: تشكيل  :  رابعا  

ضمان الجودة   إدارةويتبع هذا الفريق تنظيمياً  ،الكلية للتطوير والجودةتم تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي بقرار من وكيل 

التدريس بالكلية ويشير  وعضوات هيئة    أعضاءويتشكل الفريق من نخبة من    ،بالكلية  والتطوير التابعة لوكالة الجودة والتطوير

ية إعداد مقترح بالخطة االستراتيجية  مسؤول وقد أسند لهذا الفريق    فريق التخطيط االستراتيجي بالكلية.   عضاء( أل 2الملحق رقم ) 

 :وتمثلت مهام الفريق في   وفقا لألسس العلمية للكلية 

 للكلية  ةاالستراتيجي المستمر للخطة والتطوير التحسينعلى  العمل ▪

 .كاديمياأل واالعتماد   للتقويم الوطنية الهيئة قبل من المعتمدة الجودة لمعايير االستراتيجية الخطة مطابقة من التأكد  ▪

 وجدت   إن التنفيذ  ومعوقات  االستراتيجية  الخطة تنفيذ  متابعة عن دورية تقارير تقديم ▪
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 . الفريق   عضاء واملهام املوكلة أل   اهليكل التنظيمي لفريق التخطيط االسرتاتيجي :  خامسا  

 الجودة والتطوير. ضمان  دارةإل  التخطيط االستراتيجي التابعلفريق ضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي يو

 
 

 لفريق التخطيط االستراتيجي ( الهيكل التنظيمي 8شكل )
 

 

( توزيع تلك  3ويوضح الملحق رقم )التخطيط االستراتيجي التابع لوكالة الجودة والتطوير    فريق  أعضاءتم توزيع المهام على  و
 كما يوضحها الشكل التالي :تشمل المهام العديد من المحاور وهيو  .فريق التخطيط االستراتيجي  أعضاء المهام بين 
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 
 ( محاور ومهام إعداد الخطة االستراتيجية للكلية 9شكل )

 إعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية:   : مراحل سادسا  
 : الفريق بعد توزيع محاور التحليل البيئي عليهم بتحديد ما يلي أعضاءقيام . 1

 محور من المحاور. البيانات المطلوب تجميعها إلجراء التحليل البيئي لكل  •

 ة وبيانات ثانوية.أوليتصنيف البيانات المطلوبة إلى بيانات  •

 تحديد الجهات واألطراف التي سيتم الحصول على هذه البيانات منها.  •

 تحديد أفضل وسيلة لتجميع هذه البيانات. •

 تحديد المدى الزمني الالزم لتجميع هذه البيانات.  •

 غرض التأكد من: تشكيل فرق فرعية لمراجعة ما سبق ب. 2

 مدى الحاجة للحصول على هذه البيانات. •

 . ة/ ثانوية(أوليعن المحور فيما يتعلق بنوعية البيانات )  مسؤولالزميل الليه إمدى صحة ما توصل  •

 عن المحور فيما يتعلق بالجهة التي يمكن الحصول على البيانات منها.  مسؤولالزميل الإليه  مدى صحة ما توصل •
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عن المحور فيما يتعلق بأفضل وسيلة يمكن الحصول على البيانات من  مسؤولالزميل الإليه  مدى صحة ما توصل •

 ...(..خاللها. )استبيانات/ نماذج/

 دى الزمني الالزم لتجميع البيانات. عن المحور فيما يتعلق بالم  مسؤولالزميل الإليه  مدى صحة ما توصل •

  تجميع البيانات الثانوية: . 3

 . تصميم نماذج تجميع البيانات الثانوية •

 مراجعة مدى مالئمة تصميم نماذج جمع البيانات الثانوية للغرض المعدة له. •

 تشكيل فريق فرعي من فريق التخطيط االستراتيجي مكلف بتجميع البيانات الثانوية.  •

 الخطابات الموجهة إلى الجهات المختلفة ضمن البيئة الداخلية لتجميع البيانات. إعداد  •

 متابعة عملية تجميع البيانات. •

 مستوى التقدم في عملية تجميع البيانات بشكل دوري.المستمر لتقييم ال •

 مراجعة ما يصل من بيانات ثانوية تم تجميعها للتحقق من استكمال عملية تجميع البيانات.  •

   ة:وليتجميع البيانات األ. ٤

 إعداد نماذج بناء االستبيانات والتأكد من صالحيتها لالستخدام لغرض بناء مقترح صياغة سؤال ضمن استبيان.  •

 تشكيل مجموعة فرعية خاصة بصياغة االستبيانات على أساس محاور التحليل البيئي.  •

 صياغة االستبيانات على أساس محاور التحليل البيئي.  •

 صياغة االستبيانات على أساس الفئات المستهدفة. •

 صياغتها.  مراجعة االستبيانات من خالل فريق التخطيط االستراتيجي والتحقق من توافر الجوانب العلمية في •

 تحكيم االستبيانات لدى هيئة من األساتذة المتخصصين.  •

 تنفيذ مالحظات وتعديالت المحكمين.  •

 اً وورقياً وإعدادها للتوزيع والتعبئة من جانب الفئات المستهدفة.إلكترونيإعداد االستبيانات  •

 توزيع االستبيانات على الفئات المستهدفة. •

 تجميع االستبيانات. •

 :ا  إحصائيتحليل االستبيانات . ٥

 : إعداد تقارير تحليل البيئة الخارجية. 6

 مراجعة تقارير تحليل البيئة الخارجية للتأكد من البيانات التي تم االعتماد عليها ومن موضوعية التحليل.  •

 .صياغة تقارير تحليل البيئة الخارجية في صورتها النهائية •
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 :التهديدات والفرص وتحديد نقاط القوة والضعف . 7

الفريق الستخدامها في تحديد نقاط القوة والضعف كل حسب   أعضاءإرسال البيانات الثانوية التي تم تجميعها إلى  •

 المحور الخاص به. 

 .التهديدات الفريق الستخدامها في تحديد الفرص و أعضاءإرسال تقارير تحليل البيئة الخارجية إلى  •

 .التهديدات الفريق الستخدامها في تحديد نقاط القوة والضعف والفرص و أعضاءإلى  حصائيإرسال نتائج التحليل اإل •

 .التهديدات على نقاط القوة والضعف والفرص وإعداد مصفوفة تحليل العوامل البيئية لالتفاق  •

 (.SWOT) التهديداتإعداد مصفوفة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص و. 8

   التنافسية.إعداد مصفوفة المالمح . 9

  الكلية.إعداد مقترح رؤية ورسالة وقيم وغايات . 10

 .قساممناقشة مقترح رؤية ورسالة وقيم وغايات الكلية مع رؤساء األ. 11

  .قساماألتعديل مقترح رؤية ورسالة وقيم وغايات الكلية في ضوء مقترحات رؤساء . 12

 واعتماده. عرض مقترح رؤية ورسالة وقيم وغايات الكلية على اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي للكلية. 13

 . تحديد األهداف التفصيلية الالزمة لتحقيق غايات الكلية. 1٤

 . تحديد المشروعات المقترحة لتحقيق األهداف. 1٥

 . تحديد مؤشرات األداء الرئيسية للخطة االستراتيجية. 16

 . إعداد الوثيقة الرئيسية للخطة االستراتيجية. 17
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 الثانوية: و   ة ولي األ   مجع البيانات مصادر    : سابعا  

 ة: ولي البيانات األ  . أ
كما تم   بالمهمة،من قبل الفريق الموكل  الغرض منها حسب خصيصا  عدت أ استبانةقوائم  باستخدامة ولياألتم تجميع البيانات 

من خالل فريق التخطيط  تها مراجع

ر الجوانب  االستراتيجي والتحقق من تواف

تحكيم االستبيانات  ، و العلمية في صياغتها

وتم   لدى هيئة من األساتذة المتخصصين.

ً إلكترونيإعداد االستبيانات  وورقياً   ا

وإعدادها للتوزيع والتعبئة من جانب الفئات 

 المستهدفة.

التي  ( الفئات ١٠الشكل رقم )ويوضح 

. واستخدمت استهدفت باالستبيان

االستبيانات لمراجعة البيئة الداخلية  

للكشف عن نقاط القوة والضعف    والخارجية

 األولية  البيانات  لجمع المستهدفة الفئات( 10) شكل                                          :  يليكما والفرص والمخاطر، 

                      

استخدمت للكشف عن نقاط القوة والضعف بالبيئة الداخلية للكلية وشملت عدة فئات : جعة البيئة الداخليةااستبيانات لمر (١

  لكل فئة من  االستبانةالغرض وصياغة  وفيما يلي تحديد هيئة التدريس، الموظفين  أعضاءالطلبة والطالبات، و وهي:

 : التالية  الفئات 

  ة كاديميالبرامج األ: محور وهي نحو محاور الخطة اتجاهاتهمتم التعرف على : للطالب والطالبات استبيان موجه •

أهداف البرنامج و  تناسب استراتيجيات التدريس  -الميدانية    نشطةتقييم الطالب لأل  -)رضا الطالب عن البرامج بالكلية

مدى كفاءة وحدة اإلشراف   -)كفاءة القبول والتسجيل  الخدمات المساندة، محور  الئمة المقررات ألهداف البرنامج(م  -

الطالبات على و الطالب  قبالإمدى  -الخدمات اإلرشادية في التعامل مع المشاكل التي تواجه الطلبة و كاديمياأل

محور المرافق  ،(الالصفيةو الصفية نشطةكفاءة األ  - يوجهونها لحل المشاكل التي  كاديميالتعامل مع المشرف األ

دورات المياه   – المرافق الرياضية  –مصادر التعلم  –المعامل  – والتجهيزات ومصادر التعلم )القاعات الدراسية 

77%

7%

7%
5% 4%

الفئات المستهدفة لجمع البيانات األولية

الطالب والطالبات

اعضاء هيئة التدريس

الموظفين

ارباب العمل

الخريجون
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

، اسة التخصصات اإلدارية والتجارية)قياس اتجاهات الطالب نحو در مل االجتماعيةالعبادة( محور العوا  أماكن و

 (التعرف على القيم والمفاهيم السائدة

محور البرامج محاور رئيسة وهي:    اتجاهاتهم نحو خمسة  استهدف التعرف:  هيئة التدريس  عضاءاستبيان موجه أل •

مدى فاعلية مجلس   –بالكلية    قساممدى فاعلية مجالس األوالتنظيم )  دارةمحور نظم اإلجودة المقررات(،  )ة  كاديمي األ

فاعلية إجراءات ضمان  –قياس دعم استراتيجيات الجودة –مدى التعرف على قواعد وسياسات الكلية  –الكلية 

 ومصادر التعلم مرافق والتجهيزات  محور ال(،  الصفية والالصفية  نشطة)كفاءة األ  محور الخدمات المساندةالجودة(،  

كفاءة البنية التحتية المتوفرة في دعم ) محور البحث العلميهيئة التدريس(  أعضاءمكاتب  –)القاعات الدراسية 

فعالية الدعم المادي وغير   -  تقييم االستخدام للخدمات المقدمة من عمادة البحث العلمي  –  البحث العلمي بالكليةمحور  

   .الثقافة التنظيمية( - التمويل المالي من خارج الجامعةعلى  درجة االعتماد  - المادي في التحفيز للبحث العلمي

 دارة نظم اإل وهما: اتجاهاتهم نحو محورين رئيسين  علىالتعرف  استهدف والموظفات:استبيان موجه للموظفين  •

 .المرافق والتجهيزات ومصادر التعلمو ،والتنظيم

 البيئة الخارجية  استبيانات لمراجعة  ( 2

محاور رئيسية وهي مدي مالئمة الخريج   ةنحو ثالث   اتجاهاتهمعلى  التعرف  استهدف    العمل:استبيان موجهه ألرباب   •

 أصحاب العمل ومدي كفاءة الخريج من وجهة نظر  أصحاب الحتياجات سوق العمل، جودة البرامج من وجهة نظر 

 العمل، 

مدي رضا الخريج عن  :وهي  الثالث نحو  الخريجين  على اتجاهات استهدف التعرف  للخريجين: استبيان موجهه  •

 التجهيزات ومصادر التعلم،رافق ورضا الخريج عن الم، وهيئة التدريس أعضاءبرامج الكلية، رضا الخريج عن 
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   البيانات الثانوية:  . ب

لبيانات الثانوية المجموعة من مصادر داخلية لفبالنسبة  البيانات الثانوية من مصادر داخلية وأخري خارجية.تم جمع 

بتحليل البيئة الداخلية  اهتمت 

للكلية للكشف عن نقاط القوة 

والضعف للكلية. وتم جمعها من 

ووحدات داخلية  إدارات سبع 

الكلية، وكالة الشؤون   إدارة)

ة، وكالة الجودة كاديمي األ

الشؤون   إدارةوالتطوير، 

اإلدارية والمالية، وحدة 

الخريجين، وحدة خدمة 

(. المجتمع، وحدة التدريب 

( نسبة  ١١الشكل رقم )  حويوض 

تم جمعها  التيالثانوية  البيانات 

                                المختلفة.  دارات من اإل
 

استهدفت   حيث   الكشف عن الفرص والمخاطرعلى عن  في حين ركزت البيانات الثانوية المجموعة من مصادر خارجية  

والتكنولوجية،   واالجتماعية، القانونية، التشريعية، الثقافية االقتصادية المتغيرات الخاصة بالثانوية عملية جمع البيانات 

ودراسة وجود فرص وتهديدات تفرضها البيئة   ٢٠٣٠ ةالسعودية والمناخ، ومراجعة رؤي الطبيعيةوعوامل البيئة 

تم جمعها من خالل الرجوع الى مواقع الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة على    وقد   (،أداء الكلية  علىالخارجية  

 .، وكذلك من خالل التواصل المباشر مع مصدر البياننترنت اإل

 : ة ولي للبيانات األ   حصائي : التحليل ال ثامنا  
تجميع بيانات البيئة الداخلية في ات التي استخدمت قياس ثبات وصدق االستبيانعلى  للتعرف .spssبرنامج  تم استخدام

( تصنيف  ٤ويوضح الملحق رقم ) والخارجية، والقيام بحساب المتوسطات والتكرارات للبيانات المستخرجة من االستبيانات 

 . استخدمت بالخطة االستراتيجيةالتي  ةحصائيالتقارير اإل 
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ادارة الكلية

وكالة الشؤون االكاديمية

وكالة الجودة والتطوير

إدارة الشؤون االدارية والمالية
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 عمل جلسات ة وفقا للمنهج العلمي، حيث تم  حصائياألساليب اإلعلى    استناداتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر  وتم  

  القوة نقاط عادة تقييم إل (فريق لجنة التخطيط االستراتيجي أعضاء – أقسامالخبرة )رؤساء  أصحاب  قبلمن  ذهنيعصف 

 الي: وذلك للوصول  ة والثانويةوليتم استخراجها من المصادر األ والتي التهديدات ووالفرص  ضعفوال

 التهديدات و كل عنصر من عناصر القوة والضعف والفرص تقيم  .١

  excelها باستخدام برنامج إعداد وزن نسبي للتقييم والتي تم  إعطاء .٢

  التهديدات النسبية لتوصل الهم عناصر القوة والضعف والفرص و هميةاألعلى  تم ترتيب العناصر بناء .٣
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 ( SWOT)حتليل   اجملتمع   وخدمة دراسات التطبيقية  لكلية ال   حتليل البيئة الداخلية واخلارجية   مقدمة عن أوال:  

 
النظم لبناء  من أفضل وهوبدائل استراتيجية من تحليل الوضع الراهن في الكلية  وتوليدإطار بسيط الستخراج  هو SWOTتحليل 

خطط األعمال أيضاً. حيث يتكون هذا التحليل من البيئة الداخلية: نقاط القوة + نقاط الضعف، باإلضافة و  طويلة وقصيرة المدى(  )خططاستراتيجيات  

  .التهديداترص + إلى البيئة الخارجية: الف

 

 ة:نقاط القو •

ة، التميز في كاديميالتميز في البحث والبرامج األو الجودة،قوية مقارنة بالكليات المنافسة األخرى مثل:  وتجعلهاالصفات التي تتميز بها الكلية 

  .والمرافقالكادر التعليمي 

  :نقاط الضعف •

أو عدم توافر   واحد مورد ممول االعتماد علىأو  ضعف البنية التحتية مثل: بالكليات المنافسةمقارنة  الصفات السلبية التي تضعف موقف الكلية

 الالزمة. المهارات البشرية 

 :الفرص •

 البرامج. التوسع في أو  خروج بعض المنافسين :مثل الكليةنجاح  ةاستمراري الخارجية التي ستؤثر ايجاباً في المستقبلية التطورات

  :التهديدات •

 .مستقبال للكليةغير مالئمة  وقوانينمثل ظهور منافسين جدد أو اصدار تشريعات  الكليةالخارجية التي قد تؤثر سلباً على  االحداث

 الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف أهم    : اآللية املتبعة لتحديد ثانيا  

النسبية لكل من محاور  هميةنقاط الفرص والتهديدات على قيم األأهم  تم االعتماد عند اختيار :نقاط الفرص والتهديداتأهم  آلية اختيار .١

وطبقاً ألهم  ،مجموع المتوسطات لكل المحاور إجماليالنسبية لمجموع المتوسطات لكل محور نسبة إلى  هميةالتحليل وقد تم حساب األ

وبالتالي تم توزيع الفقرات العشرة على المحاور  ،الخطة االستراتيجية تم االعتماد على عشر فقرات لكل منها إعدادالدراسات التي تتناول 

 تبعاً لألهمية النسبية لكل محور.

النسبية لكل من محاور التحليل وقد  هميةقيم األنقاط القوة والضعف على أهم  تم االعتماد عند اختيار :نقاط القوة والضعفأهم  آلية اختيار .٢

وطبقاً ألهم الدراسات التي  ،مجموع المتوسطات لكل المحاور إجماليالنسبية لمجموع المتوسطات لكل محور نسبة إلى  هميةتم حساب األ

الفقرات اعلى  هذه  وبالتالي تم توزيع    ،محورلكل  فقرة    إلى إثنا عشر  عشر فقراتعدد من  الخطة االستراتيجية تم االعتماد على    إعدادتتناول  

 المحاور تبعاً لألهمية النسبية لكل محور.

 االهداف التفصيلية للغايات. اقتراح نموذج كمي لترتيب أولويات .٣
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 : اجملتمع   وخدمة دراسات التطبيقية  لكلية ال   (SWOT)سواط حتليل  حماور التحليل البيئي ونتائج  ثالثا:  

 :التحليل البيئيمحاور  .أ

وذلك للتوصل لنقاط القوة والضعف داخل الكلية، كما تم تحليل البيئة الخارجية  للكلية بتحليل البيئة الداخلية تم القيام 

يئي القائم  الشكل التالي محاور التحليل البيوضح تعمل بها التي  تفرضها البيئةالتي  الفرص والتهديدات على  للتعرف

 : SWOTعلية تحليل 

 

 

 

 

  

.االدارة والنظم االدارية•

.البرامج األكاديمية•

.البحث العلمي•

.خدمة المجتمع•

.المرافق والتجهيزات ومصادر التعلم•

االشراف األكاديمي، القبول )الخدمات المساندة •
(والتسجيل، األنشطة الصفية والالصفيه

البيئة الداخلية
نقاط القوة الستنتاج )

(والضعف

.العوامل السياسية•

العوامل االقتصادية •

العوامل االجتماعية•

العوامل القانونية•

العوامل البيئية  •

ل، أولياء األمور، أرباب العم)بيئة خارجية خاصة •
(الخريجون

البيئة الخارجية

الستنتاج الفرص )
(والخاطر
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 :المجتمع وخدمةدراسات التطبيقية لكلية ال (SWOT)نتائج تحليل   .ب

 

 

 الضعف نقاط نقاط القوة

توجد وحدة للقبول والتسجيل ذات فعالية عالية في حل مشكالت  -1
 .الطالب الخاصة بتسجيل المقررات

سهولة اجراءات التسجيل والحذف واالضافة للمقررات بالنسبة  -2
 .للطالب

 .الطالب بسرية تامةتتعامل وحدة اإلشراف مع معلومات  -3
 تحتفظ وحدة اإلشراف بسجالت كاملة عن حاالت الطالب الدراسية. -4
الصفية اثناء  نشطةالمتابعة الدورية من الكلية لتطبيق األ -5

المحاضرات وكيفية تطويرها وتنويعها وخدمتها لمقررات البرنامج 
 هيئة التدريس والطالب. أعضاءوالذي يدعم صحة أراء 

 الالصفية. نشطةالطالب المشاركة في األ علىتسهل الكلية  -6
هيئة التدريس  عضاءتوفر عدد كبير من قواعد البيانات العلمية أل -7

 بالكلية
الكفاءة والتميز  ذويهيئة التدريس  أعضاءيوجد بالكلية نخبة من  -8

ة بالكلية كاديميوتنوع المدارس العلمية. أكسبت خريجي البرامج األ
 المهارات التي تتوافق مع المتطلبات المتجددة لسوق العمل.

تمتلك الكلية قاعات دراسية تتميز بانها ذات مساحات تتناسب مع  -9
الطالب كما انها نظيفة وجيدة التهوية وبها نظم اضاءة واجهزة  أعداد

 عرض وكراسي وطاوالت متميزة.
الوعي واالهتمام بتحسين الجودة على مستوى الكلية والبرامج  - 10

داريين ورؤساء هيئة التدريس واإل أعضاءوالتي تظهر من خالل دعم 
العلمية الستراتيجيات الجودة وفعالية إجراءات ضمان الجودة  قساماأل

المطبقة من قبل البرامج )مثل ملفات المقررات، المراجعة لداخلية 
 للمقررات وفقا لنتائج استبيانات تقييم الطالب...(

ومجلس الكلية من ناحية وضوح ونشر  قسامفعالية مجالس األ -11
 هذه المجلس في اخذها أعضاءارات واشراك وتطبيق القر

الطالب  مع كاديميضعف التواصل الدوري بين المشرف األ -1
 .والطالبات

ضعف الدعم المادي الداخلي والخارجي والحوافز الممنوحة  -2
 للباحثين

 ضعف الشراكة البحثية للكلية مع المؤسسات المحلية والدولية -3
عدم تنوع الدرجات العلمية الممنوحة من قبل البرامج الدراسية  -4

 بالكلية واقتصارها فقط على درجة البكالوريوس 
وجود مشكلة تشغيلية ألنظمة المكيفات بالقاعات الدراسية تؤدي  -5

لعدم مالئمة درجات الحرارة بالقاعات الدراسية للعملية 
 التعليمية.

 لذوي االحتياجات الخاصة.عدم وجود بنية تحتية مهيئة وداعمة   -6
غياب دليل داخلي للكلية يوضح قائمة الوظائف والتوصيف  -7

 الوظيفي للمهام.
 يعرقل تطوير األداء اإلداري ما يلي:  -8

o غياب التقارير السنوية اإلدارية لألداء 
o  سنوية لتطوير األداء  اقتراحات وتوصيات إعدادعدم

 اإلداري
o  وقواعد الكلية صعوبة الوصول الى الئحة سياسات

 حيث ال يوجد دليل داخلي للكلية.
o والمكافآت  عدم وضوح معايير تقديم الحوافز

 للموظفين بالكلية
على أداء المحدود  حداثة إجراءات ضمان الجودة وتأثيرها   -9

 الكلية والبرامج وتمثلت في:
o غياب تقارير البرامج السنوية 
o غياب تقارير األداء لنواتج التعلم للبرامج 
o طط تطوير الجودة للكلية وللبرامجغياب خ 
o انخفاض جودة تقارير المقررات 

 عدم وضوح عمليات تطوير أداء البرامج وتمثلت في: -10
o  غياب مؤشرات األداء لبرامج والكلية ولكل المقررات

 التي يتم تدريسها 
o  غياب المقارنة المرجعية على مستوى الكلية

 والبرامج.
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 التهديدات الفرص

 ذلك ويتضح التعليم لمجال للمملكة العامة السياسة دعم -1

 .2030 المملكة رؤية في

استقرار سياسي واستقرار نظام احلكم مما يدعم جماالت التنمية  -2

 املستدامة ومنها التعليم

 العملية التعليميةة املستحدثة يف لكرتونيالتطبيقات اإل -3

 باململكة العربية السعودية نرتنتتطور سرعة اإل -٤

أن توجه اجلامعة لتكون ضمن اجلامعات السعودية اخلمسة  -٥

جامعة دولية(، ميثل فرصة  200)املتوقع تصنيفها ضمن أفضل 

للكلية يف االستفادة من املوارد املالية والفنية اليت ختصص لتلك 

 التوجهات.

ع األهلي واخلاص يف متويل التعليم والتدريب رفع مشاركة القطا -6

. حيفز الكلية على خلق برامج تعليمية وتدريبية %25 إىل %14من 

 باملشاركة مع القطاعني األهلي واخلاص

 استثمار فرص من يزيد مما الكلية، يف التدريس يئةه أعضاءكفاءة  -7

 (اخلرجيني استبيان على بناء) للكلية متويل كمصدر قدراتهم

 توجهات اجملتمع حنو تعليم املرأة وخاصة يف التخصصات تغيري -8

 اإلدارية واملالية واحملاسبية

 بناء كوادر سعودية متميزة يف بيئة العمل -9

تتوفر العديد من الفرص الوظيفية يف قطاع التعليم  -10

 هيئات التدريس أعضاءاجلامعي وخصوصًا يف قطاع 

زيادة عدد املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الشرقية مما  -11

 يزيد من فرص توظيف خمرجاتنا

حتديد ارباب العمل حلاجتهم اىل مهارات معينة،  -12

ت القيادة اراهوهي فرصة للرتكيز عليها دون غريها مثل: م

 اراتهوامل ،االجنليزيةاملصطلحات العلمية -والعمل اجلماعي

 .املكملة

أن تكون الكلية عنصرا فاعاًل ضمن منظومة الكليات باجلامعة، يف ظل  -١

جامعة خاصة يف احلصول على موقع  11جامعة حكومية و 30تنافس 

جامعة دولية  200بني مخس جامعات متوقع تصنيفها ضمن أفضل 

 .م2030حتى 

خرجيني على درجة عالية من الكفاءة، يف ظل توجه اململكة  إعداد -٢

العربية السعودية حنو إنشاء وتأهيل املدن االقتصادية واملشاريع التنموية 

 الضخمة والصناعات القائمة على املعرفة يف مناطق اململكة املختلفة.

 .اإلكترونيقصور البنية التشريعية وحقوق الملكية الفكرية   -٣

المناخية التي قد تحول دون استمرار الدراسة  التهديدات -٤
 بانتظام.

التواصل لم تكن  الخريجين: مهاراتضعف مهارات  -٥
 هاراتضعف م/ضعيفة اإلنجليزيةاللغة  /جيد بالشكل ال

الحاسب االلي لدى البعض / ضعف الخبرة والمسؤولية/ 
 انينوالقو باألنظمةعدم التقيد 

وجود كليات منافسة في المنطقة الشرقية تقدم نفس البرامج  -٦

 .ة وباللغة اإلنجليزيةكاديمياأل

ارتفاع الفجوة بين توقعات سوق العمل ومخرجات قطاع  -٧

 .التعليم من حيث الكم والنوع

االستثمار في الموارد البشرية من ناحية المرتبات ضعف   -٨
واألجور بقطاع التعليم والعبء الدراسي المرتفع يجعل 
الكثير من االفراد المؤهلين والباحثين عن العمل 

هيئة  أعضاءة ككاديميينصرفون عن التقدم للوظائف األ
 تدريس

المواكبة والتفاعل مع المتغيرات العالمية في مجال البحث  -٩
 ميالعل
 بالخارج يحتماعتماد اللغة اإلنجليزية للدراسات العليا  -١٠

ضرورة صياغة مخرجات مناسبة لمواجهة تحديات العولمة 
ليكون لديهم القدرة على   وتأهيل الطالبخاصة من حيث اللغة  

 المنافسة الدولية
  االلتزام بمعايير الجودة في المدي الطويل -١١
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  :  املرجعية   داء األ   ومؤشرات   املرجعية   املقارنة رابعا 
إلجراء المقارنة خمس جامعات  وتم تحديد وعالمياوإقليميا مع الجامعات الرائدة محليا  الكليةيوضح هذا الجزء مقارنة البيئة الداخلية وأداء 

 المرجعية وتلك الجامعات هي:

 بن فهد جامعة األمير محمد •

 جامعة الملك فيصل •

 والمعادن لبترولالملك فهد ل جامعة •

• Management and Science university 

 جامعة زايد •

كلية مقارنة مع الجامعات سالفة الذكر وذلك الستغالل نقاط القوة لوتم صياغة مصفوفة المالمح التنافسية وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالنسبة ل

 .لمعالجتها خالل الخطة االستراتيجية الجديدة االهتمام محور، وتحديد نقاط الضعف لتكون كاديميفي الوصول للتميز األ

 عوامل النجاح الرئيسة
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نسبة عضو هيئة 

 التدريس لطالب

٠.١٨ ٢ ٠,٢٧ ٣ ٠.٥٤ ٣ ٠.١٨ ٢ ٠.٢٧ ٣ ٠.١٨ ٢ ٠.٠٩ 

 ٠.٢١ ٣ ٠.٢١ ٣ ٠.٤٢ ٣ ٠.٢١ ٣ ٠.١٤ ٢ ٠.١٤ ٢ ٠.٠٧ البنية التحتية

التدريب وفرص 

 التوظيف

٠.٢٧ ٣ ٠.٢٧ ٣ ٠.٥٤ ٢ ٠.٢٧ ٣ ٠.٢٧ ٣ ٠.٢٧ ٣ ٠.٠٩ 

 ٠.١٨ ٣ ٠.١٢ ٢ ٠.١٨ ٣ ٠.٠٦ ١ ٠.١٢ ٢ ٠.٠٦ ١ ٠.٠٦ أو الشهرة السمعة

 ٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ ١ ٠.٢٤ ٣ ٠.١٦ ٢ ٠.١٦ ٢ ٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ البحث العلمي

 ٠.٢٠ ٢ ٠.٢٠ ٢ ٠.٩٠ ٣ ٠.٢٠ ٢ ٠.١٠ ١ ٠.٣٠ ٣ ٠.١٠ الموقع

 ٠.١٥ ١ ٠.١٥ ١ ٠.٤٥ ٣ ٠.٤٥ ٣ ٠.٦٠ ٤ ٠.١٥ ١ ٠.١٥ االعتماد الداخلي 

 ٠.٣٠ ٢ ٠.٤٥ ٣ ٠.٤٥ ٣ ٠.٤٥ ٣ ٠.٤٥ ٣ ٠.١٥ ١ ٠.١٥ االعتماد الخارجي 

 ٠.٢٤ ٣ ٠.٠٨ ١ ٠.٣٢ ٢ ٠.٠٨ ١ ٠.١٦ ٢ ٠.١٦ ٢ ٠.٠٨ جودة البرامج
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 ٠.٢٠ ٢ ٠.٣٠ ٣ ٠.٤٠ ٢ ٠.٢٠ ٢ ٠.٢٠ ٢ ٠.٢٠ ٢ ٠.١٠ الخدمة المجتمعية

 ٠.٠٩ ٣ ٠.٠٦ ٢ ٠.١٨ ٣ ٠.٠٦ ٢ ٠.٠٦ ٢ ٠.٠٦ ٢ ٠.٠٣ استخدام تكنولوجيا

 ٢.١٠  ٢.١٤  ٤.٦٢  ٢.٣٢  ٢.٥٣  ١.٧٥  ١ إلجماليا

 

 

 ، مقارنة بالجامعات النظيرة ةنقاط متشابه على   حصلت حيث تتمتع بنقاط قوة    الكلية إن اتضحووفقا لمصفوفة المالمح التنافسية 

تراجع مؤشرات الكلية فيها،  علىدلت المصفوفة   والتينقاط ضعف بالنسبة للكلية مقارنة بالجامعات النظيرة  وجود توضح  كما

 الشكل التالي:  يوضحه، وهوما  ا في الخطة االستراتيجية المقبلةومن ثم يجب تطويره

 

 
 
 
 
 

التدريب وفرص التوظف          
مركز ثاني

الموقع الجغرافي                   
مركز ثاني

الخدمة المجتمعية                  
مركز ثاني

استخدام تكنولوجيا                  
مركز ثاني

جودة البرامج                        
مركز ثاني

نسبة عضو هيئة التدريس 
لطالب

البنية التحتية،

السمعة أو الشهرة

البحث العلمي

االعتماد الداخلي

االعتماد الخارجي

جودة البرامج

استخدام تكنولوجيا
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تم تطويرها وذلك خالل الخطة التي  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعيعرض هذا الجزء رؤية ورسالة وغايات كلية 

تتضمنها الخطة االستراتيجية  التي  والمحاور الرئيسة القادمة، وموائمتها مع رؤية ورسالة وقيم وغايات الجامعة  ةاالستراتيجي

 . للكلية والجامعة

 الرؤية:  -1
ً " كلية رائدة تحقق التميز  ً   محليا   وعالمياً"  وإقليميا

 الرسالة:  -2

وبحثية نوعية تتوافق مع معايير الجودة واالعتماد لتلبية متطلبات  " إعداد كوادر إدارية متميزة من خالل تقديم برامج أكاديمية 

 سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع". 

 القيم:  -3
المجتمعية.  المسؤولية – اإلبداع  - التنوع –  الشفافية –  الفريق روح  –  اإلتقان –االنتماء   

الغايات:  -4  

 تقديم برامج أكاديمية متميزة تواكب تطلعات سوق العمل بخريجين ذوي معارف ومهارات إدارية متقدمة. . 4-1

 ز. انتاج بحث علمي متمي 4-2

 تعزيز الشراكات المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة   4-3

 تطوير الموارد البشرية   4-4

 لتجهيزات بالكليةالمحافظة على جاهزية واستدامة المرافق وا 4-5

 تطوير األداء اإلداري والتنظيمي للكلية.  4-6

 المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة  4-7

 تعزيز أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات.  4-8

 :االستراتيجية للكلية األبعادموائمة 

 مقدمة: 
تتماشى مع   دارةالعمل على وضع خطة استراتيجية لكلية اإلبناء على تكليف من مكتب ضمان الجودة والتطوير وفي إطار 

بعاد االستراتيجية للكلية )رسالة/ رؤية/ أهداف ومشاريع( هذه الوثيقة لبيان مدى مالءمة ال   إعداد رؤية ورسالة وأهداف الجامعة تم  
  بعاد االستراتيجية للجامعة. وفيما يلي تفصيل لهذه المواءمة.مع ال
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 مواءمة رسالة الكلية مع رسالة الجامعة:أوال: 

ة وبحثية نوعية تتوافق مع معايير الجودة أكاديمي كوادر إدارية متميزة من خالل تقديم برامج  إعداد " رسالة الكلية:  •
 واالعتماد لتلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع". 

 خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلًة" : " تقديمرسالة الجامعة •
 موائمة رسالة الكلية المقترحة مع رسالة الجامعة:  •

 الكلمات الرئيسية لرسالة الجامعة  
Buzz words/ key words  

 ترجمتها في رسالة الكلية المقترحة 

 ة نوعية أكاديميتقديم برامج  خدمات معرفية
 تقديم برامج بحثية نوعية  خدمات بحثية 
 تلبية متطلبات سوق العمل خدمات مهنية 

 نوعية ة وبحثية  أكاديميتقديم برامج  إبداعية 
 خدمة المجتمع  شراكة مجتمعية 

 ثانيا: مواءمة رؤية الكلية مع رؤية الجامعة: 
   وعالميًا"وإقليميًا محليًا  دارةالريادة والتميز في مجاالت اإل" رؤية الكلية: •
   "جامعة رائدة تحقق التميز محليًا وإقليميًا وعالميًا" رؤية الجامعة: •
 مواءمة رؤية الكلية المقترحة مع رؤية الجامعة:   •

Buzz words/ key words  
 الكلمات الرئيسية لرؤية الجامعة  

 ترجمتها في رؤية الكلية  

 كلية رائدة  جامعة رائدة 
 عالمياً و وإقليميًا رائدة محليًا  وعالمياً  وإقليمياً التميز محليًا 

 ثالثا: مواءمة قيم الكلية مع قيم الجامعة: 
 .المسؤولية المجتمعية –االبداع   –الشفافية   –روح الفريق    –االتقان –االنتماء  قيم الكلية: •
   اإلبداع؛ المسؤولية االجتماعيةاالنتماء؛ اإلتقان؛ روح الفريق؛ الشفافية؛ التنوع؛  قيم الجامعة: •
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 مواءمة قيم الكلية المقترحة مع قيم الجامعة: •
 ترجمتها في قيم الكلية  قيم الجامعة  

 االنتماء  االنتماء 
 تقاناإل  اإلتقان 

 روح الفريق  روح الفريق
 الشفافية  الشفافية 

 التنوع  التنوع 
 بداع اإل  اإلبداع 

 المسؤولية المجتمعية  المسؤولية االجتماعية 
 رابعا: مواءمة األهداف االستراتيجية للكلية مع األهداف االستراتيجية للجامعة: 

 المواءمة مع األهداف االستراتيجية للجامعة األهداف االستراتيجية للكلية

  العمل  سوق تطلعات تواكب متميزة أكاديمية برامج تقديم. ١

  .متقدمة ومهارات معارف ذوي بخريجين
 عالية الجودة. وتعليمية : تقديم خدمات معرفيةالهدف االستراتيجي األول

 : تطوير منظومة البحث العلمي.الثانيالهدف االستراتيجي   انتاج بحث علمي متميز . 3
 

تعزيز الشراكات المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية  . 4
   المستدامة

 تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية الهدف االستراتيجي الثالث:

 اترسيخ قيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيه: الرابعالهدف االستراتيجي     ةالموارد البشري تطوير . 5

 العمرانية الجامعية البيئةاستدامة : الخامسالهدف االستراتيجي   بالكلية والتجهيزات المرافق  واستدامة  جاهزية  على المحافظة . 6

   عصري  مؤسسي إداري االستراتيجي السادس: بناء نظام  الهدف . للكلية والتنظيمي اإلداري  الداء تطوير . 7

 استدامة موارد الجامعة المالية لهدف االستراتيجي السابع: ا المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة  . 8

 ت وتقنية المعلوماتالتصاالا  أنظمةتعزيز  :الثامناالستراتيجي   الهدف .المعلومات وتقنية االتصاالت أنظمة تعزيز . 9
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 :مشروعات التطويرية للجامعةالخامسا: مواءمة األهداف التفصيلية للكلية مع 
 المشروعات التطويرية للجامعة   للكلية  ةالتفصيلي  هدافاأل م

 . تحديث المناهج الدراسية ١.2.١ ة.كاديمي/ تطوير البرامج األ1/1 ١
 ةكاديمي. تعزيز المراجعة الدورية للبرامج ال2.3.١

/ تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم1/2 2 . تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم 2.2.١   
 ة لمتطلبات السوق كاديميمواءمة البرامج ال. ١.2.4 .تزويد سوق العمل بخريجين متميزين 1/3 3

 . تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم ١.2.2 .بداعتحفيز الطالب نحو التميز واإل 1/4 4
 وترسيخ ثقافة االبتكار . نشر١.2.3
 . رعاية المبتكرين2.3.2
 قادة المستقبل إعداد. 4.2.7

/ زيادة عدد األوراق البحثية المنشورة في المجالت 2/1 5
 .العلمية المعتمدة

 الهيئة التدريسية والباحثين على النشر العلمي. تحفيز 2.١.2
 . تعزيز النشر العلمي بالجامعة6.١.2

 
نشاء وتطوير الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات إ/ 2/2 6

 .العلمية والبحثية المحلية والدولية 
. دعم مشاريع البحوث ذات الصلة بتنمية اإلنسان 5.١.2

 والبيئة المحيطة 
 لعلمي بالجامعة. تعزيز النشر ا6.١.2

/ زيادة عدد الشراكات المجتمعية وتفعيل الشراكات 3/1 7
 الحالية 

. تعزيز برامج الشراكة مع قطاعات الصناعة والعمال  ١.3.2
 والحكومة 
 . تعزيز التواصل مع الخريجين3.2.2

 للمجتمعتوسيع نطاق خدمة الجامعة  3.2.3 / تعزيز دور الكلية في الخدمة المجتمعية3/2 8
 . تعزيز شبكة مجموعات الجامعة االستشارية١.3.3
 . توسعة حاضنات العمال المشتركة3.3.2

 
 

 . استقطاب الباحثين المتميزين في مجاالت مختارة2.١.7 استقطاب موارد بشرية متميزة  4/1 9
هيئة التدريس والموظفين وتطويرهم  أعضاء. استقطاب 4.١.6

 واستبقائهم
 تنمية القدرات اإلدارية والمهنية لمنسوبي الجامعة. 4.2.4 تطوير معارف ومهارات الموارد البشرية  4/2 ١٠

 المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات تعزيز. 5،١،6 رفع كفاءة خدمات شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية  ١/5 ١١
 والسالمة المن نظام تعزيز. 5،١،5 تفعيل كفاية وكفاءة أنظمة المن والسالمة بالكلية  2 /5 ١2
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
 العامة  والخدمات  المرافق وصيانة تطوير. 5،١،3 المحافظة على مرافق وتجهيزات الكلية 5/3 ١3
 للبيئة وصديقة مستدامة جامعة استراتيجية تبني. 5،١،١ مستدامة وصديقة للبيئةتفعيل استراتيجية كلية  5/4 ١4
 . متابعة متطلبات االعتماد البرامجي١.4.2 / الحصول على االعتماد المحلي والعالمي 6/1 ١5

 . تعزيز ثقافة الجودة ١.6.3
 كاديميتطوير األداء اإلداري والتنظيمي واأل 6/2 ١6

 
تطوير ونشر الهياكل التنظيمية وتوصيف المهام . ١.١.6

 الوظيفية
 تعزيز الوالء والرضا الوظيفي 6/3 ١7

 
تعزيز البرامج الترفيهية والثقافية لمنسوبي الجامعة  4.2.5
 وأسرهم  
 تقويم أداء منسوبي الجامعة وتحفيزهم. 5.١.6

 توفير بيئة عمل مالئمة ومشجعة 6/4 ١8

 
 . تعزيز البرامج الترفيهية والثقافية للطلبة 4.2.3
تعزيز البرامج الترفيهية والثقافية لمنسوبي الجامعة  4.2.5
 وأسرهم  
 وتخصيص وتشغيل مرافق الجامعة  ةإدار  .2.١.5
 . تطوير وصيانة المرافق والخدمات العامة 3.١.5
 . تعزيز نظام المن والسالمة5.١.5

 تنويع مصادر دخل الجامعة. 7.١.١ / تنويع مصادر الدخل 7/1 ١9
 . زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة2.١.7

 .بالجامعة االلكترونية للتعامالت الشامل التطبيق 8،١،١ بالكلية ةاإللكترونيتفعيل تطبيق التعامالت  8/1 2٠
تفعيل استخدام نظام التعليم االفتراضي الخاص بالجامعة   8/2 2١

 بعملية التعليم والتعلم بالكلية
 بالجامعة بعد عن والتعليم االلكتروني التعلم تعزيز
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 لجامعة: ا مبادراتمع   مشاريع الكلية: مواءمة  سادسا
 مبادرات الجامعة   مشروعات الكلية م
/ تطوير البرامج لجميع التخصصات بما يتالءم مع اإلطار 1/ 1/1 ١

 السعودي للمؤهالت
مواءمة مخرجات التعلم للمهارات المحددة في  . ١.2.4.١

 .إطار المؤهالت
لمستويات زيادة نسبة البرامج التي تخضع لتحقق مستقل / 2/ 1/1 2

 تحصيل الطالب
زيادة نسبة البرامج التي خضعت لتحقق . ١.2.3.١

 .مستقل لمستويات تحصيل الطلبة في الجامعة
ة بالجامعة لمتطلبات كاديميالبرامج ال مواءمة ١.2.4.2 ةكاديميشراك أرباب العمل في مراجعة وتطوير البرامج األإ/ 3/ 1/1 3

 .السوق 
لخريجي برامج  زيادة نسبة التوظيف. ١.4.2.2

 .البكالوريوس حديثي التخرج
ة بالجامعة لمتطلبات كاديميالبرامج ال مواءمة ١.2.4.2 ةكاديميشراك الخرجين في مراجعة وتطوير البرامج األإ/ 4/ 1/1 4

 .السوق 
زيادة نسبة التوظيف لخريجي برامج . ١.4.2.2

 .البكالوريوس حديثي التخرج
تطوير المقررات الدراسية في جميع . ١.2.١.١ التدريب الميداني/ تطوير برامج 5/ 1/1 5

 .التخصصات
تحسين خبرات تعلم الطالب من برامجهم  2.١.2.١ 

 .الدراسية في جميع التخصصات
تطوير المقررات الدراسية في جميع . ١.2.١.١ تطوير المقررات الدراسية 6/ 1/1 6

 .التخصصات
الطالب من برامجهم تحسين خبرات تعلم  2.١.2.١ 

 .الدراسية في جميع التخصصات
شراك أرباب العمل ومن لهم خبرات عملية وعلمية لتدريس إ  /8/ 1/1 7

 بعض المقررات الدراسية لالستفادة من خبراتهم
ة بالجامعة لمتطلبات كاديميالبرامج ال مواءمة 2.4.2.١

 .السوق 
زيادة نسبة التوظيف لخريجي برامج . ١.4.2.2

 .البكالوريوس حديثي التخرج
بداع واالبتكار تفعيل طرق التدريس التي تركز على اإل /1/ 1/2 8

 والتعلم القائم على التكنولوجيا
. زيادة نسبة البرامج التي تستخدم أساليب 2.2.2.١

 .تدريسية متطورة
دة نسبة البرامج التي تستخدم أساليب . زيا١.2.2.2 / نشر وتعميم أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم2/ 1/2 9

 .تدريسية متطورة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
/ تفعيل مبادرة التعلم التعاوني بين الطالب على مستوى 3/ 1/2 ١٠

 ةكاديميالبرامج األ
تطوير المقررات الدراسية في جميع . ١.١.2.١

 التخصصات 
تحسين خبرات تعلم الطالب من برامجهم  ١.2.١.2 إلعدادهم لسوق العملمعارف ومهارات الطالب تطوير  /1/ 2/1 ١١

 .الدراسية في جميع التخصصات
 .زيادة فعاليات إعداد القادة وتحسين جودتها. 4.2.7.١ تفعيل دور األندية الطالبية وآليات تمثيل الطالب /2/ 2/1 ١2

ان الجامعية  توسيع مشاركة الطلبة في اللج. 4.2.7.2
 على كافة المستويات

 
 كاديميرفع مستوى كفاية وجودة اإلرشاد ال. 4.2.١.١ كاديميرشاد األرفع كفاءة وجودة اإل /3/ 2/1 ١3

فع نسبة الطلبة الذين يكملون دراستهم في  . ر 2.١.4.2
 .الوقت المحدد بالبرامج الدراسية

للطالب مع جامعات محلية  كاديمينشاء برامج للتبادل األ إ  /4/ 2/1 ١4

 ودولية
تحسين خبرات تعلم الطالب من برامجهم  2.١.2.١

 .الدراسية في جميع التخصصات
 .زيادة فعاليات إعداد القادة وتحسين جودتها. 4.2.7.١ دعم مشاركة الطالب في المحافل الوطنية والدولية  1/ 2/2 ١5

 
. نشر ثقافة االبتكار وترسيخها لدى منسوبي 2.3.١.١ بداع الطالبينشاء آليات لتحفيز االبتكار واإلإ 2/ 2/2 ١6

 .الجامعة
دعمّ  وتبني العمال االبتكارية المتميزة  .١.2.3.2

 والمساهمة في بلورتها. 
. توفير التمويل والدعم اللوجستي لدعم العمال  2.3.2.2
 .االبتكارية

هيئة   أعضاءزيادة عدد البحوث التي ينشرها  2.١.2.١ / دعم النشر العلمي 1/ 2/1 ١7
 .التدريس في أوعية علمية محكمة مفهرسة

. زيادة عدد االستشهادات بأوراق علمية في  2.2.١.2
 .أوعية علمية محكمة مفهرسة

. تحقيق معدل بحث واحد محكم لكل عضو  2.3.١.2
 .هيئة تدريس في أوعية علمية محكمة مفهرسة

هيئة التدريس   أعضاءات زيادة عدد مشارك. 3.4.١.2
 .بالمؤتمرات العلمية
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
زيادة المقررات التي تحتوي على مكونات  2.١.١.١ البحثية  نشطة/ تشجيع مشاركة الطالب في األ2/ 2/1 ١8

 بحثية رئيسة في كل خطة دراسية 
الجامعية  زيادة نسبة طالب المرحلة . 2.١.١.2

 .المشاركين في المشاريع البحثية الممولة
زيادة نسبة البحوث المنشورة التي يشارك فيها . 3.١.١.2

البحوث المنشورة  إجماليطالب المرحلة الجامعية من 
 للجامعة

بأخالقيات البحث . تعزيز مستوى االلتزام 2.١.4.١ / تفعيل ضوابط االلتزام بأخالقيات البحث العلمي3/ 2/1 ١9
  .العلمي بالجامعة

. زيادة عدد البحوث التي قدمت للمراجعة من  4.2.١.2
 .حيث مدى التزامها بأخالقيات البحث العلمي

هيئة  أعضاءزيادة عدد البحوث التي ينشرها  2.١.2.١ / تطوير وتفعيل الخطط البحثية للبرامج4/ 2/1 2٠
 .التدريس في أوعية علمية محكمة مفهرسة

. تعزيز مستوى االلتزام بأخالقيات البحث 2.١.4.١ / تفعيل آلية حماية حقوق الملكية الفكرية5/ 2/1 2١
  .العلمي بالجامعة

/ توفير البنية التحتية الداعمة للبحوث )من خالل توفير  6/ 2/1 22
 ..(.األجهزة والبرمجيات والمعدات

 .تحسين مصادر التعلم المتاحة بالمكتبة 4.١.3.١
 . زيادة عدد عناوين الكتب بمكتبات الجامعة١.3.2.١
زيادة عدد االشتراكات في الدوريات نسبة   .3.2.2.١

 لعدد البرامج المطروحة 
. زيادة عدد االشتراكات في المصادر  3.2.3.١

 ةكاديمية نسبة لعدد البرامج اللكترونياإل
 .التحديث المستمر لخدمات المكتبة .3.2.4.١

 
 

. زيادة عدد الشراكات البحثية بين الجامعة 2.١.5.4 / تفعيل آلية الشراكات البحثية 1/ 2/2 23
 .والقطاعات الخارجية

. توسيع مشاركة الطلبة ومنسوبي الجامعة في 3.2.3.١ / وضع آليات للشراكات المجتمعية. 1/ 3/1 24
 .خدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة أنشطة

زيادة عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات الموقعة . 3.2.١.١ / تفعيل التواصل مع الخرجين2/ 3/1 25
 .مع مؤسسات وطنية أو دولية
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
العلمية في عقد الشركات مع جهات ذات  قسام/ تفعيل دور األ3/ 3/1 26

 العالقة 
عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات  ة. زياد١.١.3.2 

 .الموقعة مع مؤسسات وطنية أو دولية
. زيادة عدد المعارض المحلية والوطنية 3.2.2.١ / زيادة مبادرات خدمة المجتمع 1/ 3/2 27

 .الجامعة والدولية التي تشارك فيها 
. توسيع مشاركة الطلبة ومنسوبي الجامعة في ١.3.2.3

 .خدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة أنشطة
. توسيع مشاركة الطلبة ومنسوبي الجامعة في 3.2.3.١ ةكاديميخدمة المجتمع في البرامج األ أنشطة/ دمج 2/ 3/2 28

 .خدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة أنشطة
/ انشاء مركز )حاضنة أعمال( لمساعدة الشركات الصغيرة 3/ 3/2 29

 والناشئة ورواد األعمال في المجتمع المحلي 
عدد حاضنات العمال المعتمدة   . زيادة١.3.3.2
 .بالجامعة

زيادة عدد رواد العمال من جميع . 3.3.2.2
 .تخصصات الجامعة

تشجيع الموهوبين والمبدعين للتسجيل ببرامج . 3.3.2.3
 حاضنات العمال التي ترعاها الجامعة

وضع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل  . 2.١.١.7
 بالجامعة

. زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة من كافة  ١.2.١.7
 .المصادر

هيئة التدريس إلى   أعضاء . تحسين معدل 6.١.4.١ / تحسين آليات وممارسات استقطاب موارد بشرية متميزة1/ 4/1 3٠
 .التخصصات كافة الطلبة في 

هيئة   عضاء. تنويع الخلفيات الثقافية ل4.2.4.2 هيئة التدريس  عضاءالخلفيات الثقافية والعلمية أل تنويع/ 2/ 4/1 3١
 .التدريس

هيئة   عضاءتنويع الخلفيات العلمية ل .4.2.4.3
 التدريس

الهيئة  أعضاءزيادة نسبة السعودة بين . 4.2.4.4 هيئة التدريس السعوديين أعضاءزيادة نسبة  / 3/ 4/1 32
 .التدريسية على مستوى الجامعة

تنظيم وتحديث آلية توزيع األعباء والمهام اإلدارية   /4/ 4/1 33

 ةكاديميواأل
الهيئة التدريسية   أعضاءالحفاظ على .  4.2.١.6

 .المتميزين بالجامعة
تطوير برامج التحفيز المادي والمعنوي )األدبي( للموارد  /5/ 4/1 34

 البشرية  
الحفاظ على أعضاء الهيئة التدريسية  .4.2.١.6

 .المتميزين بالجامعة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
هيئة التدريس المتميزين في  أعضاءوضع برامج لمكافأة  /6/ 4/1 35

 التدريس أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع
الهيئة التدريسية   أعضاءالحفاظ على .  4.2.١.6

 .المتميزين بالجامعة
تعزيز الحوافز المادية أو الدبية لمنسوبي . ١.5.١.6

 .الجامعة
هيئة التدريس في   أعضاء. تعزيز مشاركة 4.2.4.١ تطوير الخطط التدريبية للموارد البشرية /1/ 4/2 36

 .التطوير المهني أنشطة
تشجيع التبادل العلمي والمشاركات في المؤتمرات المحلية   /2/ 4/2 37

 والدولية 
هيئة التدريس   أعضاءزيادة عدد مشاركات . 3.4.١.2

 .بالمؤتمرات العلمية
اعتماد خطة للتقليل من معدل التعطل لخدمات االتصاالت  ١/١/5 38

 بالكلية
. وضع إجراءات لمنع التعطل الطارئ 6.3.١.5
 للتطبيقات 

االستعانة بعدد أكبر من خبراء االتصاالت السلكية . 2/١/5 39

 بالكلية والالسلكية للعمل بالخدمات التقنية 
 وتقنية االتصاالت خدمات وجودة كفاية تعزيز. 6.4.١.5
 .بالجامعة المعلومات

هيئة التدريس والطالب والطالبات تجاه  أعضاءزيادة خبرة . 3/١/5 4٠

 التعامل مع شبكة االتصاالت بالكلية
 وتقنية االتصاالت خدمات وجودة كفاية تعزيز. 6.4.١.5
 .بالجامعة المعلومات

  مستوى  على والحوادث المخالفات عدد  خفض . 5.١.5.2 اعتماد خطة مراجعة دورية ألنظمة األمن والسالمة بالكلية.. ١/5/2 4١
 .الجامعة

رشادية لمنسوبي الكلية تجاه خطط األمن إعمل لقاءات . 5/2/2 42

 والسالمة بالكلية
  مستوى  على والحوادث المخالفات عدد  خفض . 5.2.١.5

 .الجامعة
 . والسالمة االمن عمليت وكفاءة كفاية تعزيز. 5.١.5.3   خالء فوري بالكليةإاعتماد وتفعيل خطط . 5/2/3 43
زيادة كفاءة وفعالية المرافق والخدمات المقدمة لمنسوبي . ١/5/3 44

 الكلية 
  المقدمة  والخدمات المرافق وكفاءة كفاية تعزيز. 3.4.١.5

 .والمنسوبين  للطلبة
المراجعة الدورية ألعمال الصيانة الدورية لمرافق  . 5/3/2 45

 وتجهيزات الكلية
  على  السنوي  لالنفاق القياسي المعدل تحقيق. 3.2.١.5

 .طالب لكل المرافق وتحديث وصيانة تطوير
الرقابة الدورية المنتظمة على أعمال شركة الصيانة المعتمدة . 5/3/3 46

 للكلية 
 المرافق وصيانة تطوير مشاريع اكتمال مراعاة. 3.3.١.5

 .المقررة والميزانية الزمنية المدة  حدود في
 للبيئة وصديقة المستدامة الكلية استراتيجية تقديم مبادرة. ١/5/4 47

 تطبيقها في والبدء
  وصديقة المستدامة الجامعة استراتيجية وضع. ١.١.١.5

 .تطبيقها في  والبدء للبيئة
 البناء تقنية تعتمد التي المباني دائرة توسيع. 5.١.١.4 الرقعة الخضراء بمباني ومرافق الكلية. زيادة . 5/4/2 48

 . الخضر
  على  الطاقة استهالك في الترشيد حجم  زيادة. 5.١.١.5 ترشيد استهالك الطاقة بمباني ومرافق الكلية.. 5/4/3 49

 .المستويات كافة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 مبادرات الجامعةتابع  تابع مشروعات الكلية م
 تدويرها إعادة يتم التي  المخلفات حجم  زيادة. 5.١.١.7 التخلص اآلمن من النفايات بالكلية ومحاولة اعادة تدويرها.. 5/4/4 5٠

 .بالجامعة
زيادة وعي منسوبي الكلية للمبادرة من خالل  . 5/4/5 . ١.١..9 5١

 اللقاءات االرشادية والمكافآت. 
 الجامعة وممارسات لمبادئ  والترويج  التوعية.  2.١.١.5
 .الجامعة منسوبي بين الخضراء

ة المعتمدة من كاديميزيادة عدد البرامج ال . ١.4.2.١ لجميع البرامج كاديميمتطلبات االعتماد األ ء/ استيفا1/ 6/1 52
 .هيئات اعتماد وطنية وعالمية

هيئة التدريس والموظفين لتحقيق   أعضاء/ تفعيل مشاركة 2/ 6/1 53
 الجودة والتميز

زيادة فعاليات ثقافة الجودة بين طلبة  .١.١.6.3
 ومنسوبي الجامعة

. تحسين كفاءة برامج ترسيخ ثقافة توكيد 2.١.6.3
 .الجودة بالجامعة

/ تطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية على مستوى البرامج 3/ 6/1 54
 . داراتواإل

الجودة في جميع  إدارةتعزيز وحدات . ١.6.3.2
الجودة   إدارةتحسين كفاءة عملية  .6.3.2.2 .الكليات

 .بالجامعة
 

تحديث الهياكل التنظيمية وأدلة توصيف . 6.١.١.١   تطوير التنظيم اإلداري للكلية /1/ 6/2 55
 .المهام الوظيفية لجميع وحدات الجامعة

تعزيز شفافية السياسات واإلجراءات وتوصيف .  6.١.١.2 تعزيز الموضوعية والشفافية في تقييم أداء الموارد البشرية  /2/ 6/2 56
 المهام الوظيفية

. تعزيز شفافية وعدالة نظم تقويم الداء والحوافز  5.3.١.6
 .للمنسوبين

 
 
 

زيادة الفعاليات الترفيهية والثقافية الموجهة  . 4.2.5.١ تطوير وتفعيل آليات تحقيق الرضا الوظيفي /1/ 6/3 57
 .لمنسوبي الجامعة وأسرهم

تحسين جودة البرامج الترفيهية والثقافية  . 4.2.5.2
 .المقدمة لمنسوبي الجامعة وأسرهم 

تعزيز شفافية السياسات واإلجراءات . 2.١.١.6
 المهام الوظيفيةوتوصيف 
تعزيز الحوافز المادية أو الدبية لمنسوبي . ١.5.١.6

 الجامعة



 
 

 

47 

 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
زيادة الفعاليات الترفيهية والثقافية الموجهة  . 4.2.5.١ تطوير وتفعيل آليات تحقيق الوالء الوظيفي 2// 6/3 58

 .لمنسوبي الجامعة وأسرهم
تحسين جودة البرامج الترفيهية والثقافية  . 4.2.5.2

 .المقدمة لمنسوبي الجامعة وأسرهم 
وضع المخططات التصميمية للمدارس . ١.4.١.5

 .الجامعية والبدء في تطبيقها
. تعزيز شفافية وعدالة نظم تقويم الداء والحوافز  6.١.5.3 تطوير نظم وإجراءات العدالة التنظيمية /3/ 6/3 59

 .للمنسوبين
ذوي االحتياجات  منسوبي الكليةتطوير مرافق الكلية الحتواء  /1/ 6/4 6٠

 الخاصة 
وتخصيص   إدارةتعزيز كفاية وكفاءة عمليات . 2.2.١.5

 .وتشغيل مرافق الجامعة
تعزيز كفاية وكفاءة المرافق والخدمات المقدمة  . 3.4.١.5

 .للطلبة والمنسوبين
وتخصيص  إدارةتعزيز كفاية وكفاءة عمليات . 5.١.2.2 توفير والحفاظ على بيئة مادية موائمة للتعلم /2/ 6/4 6١

 .وتشغيل مرافق الجامعة
تعزيز كفاية وكفاءة المرافق والخدمات المقدمة  . 3.4.١.5

 .للطلبة والمنسوبين
الترفيهية والثقافية الموجهة  زيادة الفعاليات . 4.2.5.١ تعزيز الثقافة التنظيمية /3/ 6/4 62

 .لمنسوبي الجامعة وأسرهم
تحسين جودة البرامج الترفيهية والثقافية  . 4.2.5.2

 .المقدمة لمنسوبي الجامعة وأسرهم 
زيادة الفعاليات الترفيهية والثقافية الموجهة  . 4.2.5.١ االجتماعية للموارد البشرية  نشطةتطوير األ /4/ 6/4 63

 .الجامعة وأسرهملمنسوبي 
تحسين جودة البرامج الترفيهية والثقافية  . 4.2.5.2

 .المقدمة لمنسوبي الجامعة وأسرهم 
. زيادة حجم العمال االستشارية والمشروعات  3.3.١.١ / تطوير خطة للتمويل الذاتي )من خالل تقديم الكلية لخدمات( 1/ 7/1 64

 .هيئة التدريس للمجتمع أعضاءالتطبيقية التي يقدمها 
. التوسع في استحداث وحدات للدراسات  2.١.3.3

 واالستشارات المهنية في جميع كليات الجامعة
 اعتماد مصادر دخل ذاتية جديدة بالجامعة. ١.١.١.7
نويع مصادر الدخل  وضع استراتيجية لت. 2.١.١.7
 بالجامعة
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

. زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة من كافة  ١.2.١.7
 .المصادر

 تابع مبادرات الجامعة تابع مشروعات الكلية م
 اعتماد مصادر دخل ذاتية جديدة بالجامعة 8،١،١،١ / تطوير خطط لزيادة التمويل الخارجي 2/ 7/1 65

مصادر الدخل  وضع استراتيجية لتنويع . 2.١.١.7
 بالجامعة

. زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة من كافة  ١.2.١.7
 .المصادر

 .زيادة أعداد طلبة الدراسات العليا بالجامعة. 2.2.١.١ نشاء برامج دراسات عليا إ/ 3/ 7/1 66
 اعتماد مصادر دخل ذاتية جديدة بالجامعة. ١.١.١.7
الدخل  وضع استراتيجية لتنويع مصادر . 2.١.١.7
 بالجامعة

. زيادة اإليرادات الذاتية للجامعة من كافة  ١.2.١.7
 .المصادر

 الجامعة  في االلكترونية التعامالت حجم  زيادة 8،١،١،١ ميكنة التعامالت الورقية بالكلية 1/ 8/1 67
 االلكترونية المعامالت خدمات مستوى  تحسين 8،١،١،2 تحويل كل الوثائق الورقية الي وثائق الكترونية  2/ 8/1 68

 بالجامعة
 التعلم أساليب تعتمد التي نسبة المقرراتزيادة  8،2،١،١ تعزيز فاعلية استخدام التعليم االفتراضي في التعليم والتعلم 1/ 8/2 69

 دراسية خطة بكل االلكتروني
تامين متطلبات التعامل مع إمكانيات برمجيات التعليم  2/ 8/2 7٠

 االفتراضي كافة  
المنخرطين   التدريس هيئة أعضاءزيادة عدد  3،١،8،2
 بعد عن  والتعليم االلكترونيفي التعلم 
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

والمشروعات واألهداف التفصيلية تحديد الغايات  تم SWOTتحليل في ضوء تحليل البيئة الداخلية والخارجية وما أسفر عنه 

مشروع لتحقيق تلك األهداف كما يوضحها الجدول   ٥٤هدف تفصيلي،  ١٣غايات رئيسة، و  ٧ إلىالتوصل  بها، وتمالمرتبطة 

 التالي: 

 SWOTتحليل  في ضوء تحليل البيئة الداخلية والخارجية وما أسفر عنه    األهداف االستراتيجية والتفصيلية والمشاريع ومؤشرات األداء

  ٥٤هدف تفصيلي،  ١٣غايات رئيسة، و ٧  إلىالتوصل  بها، وتموالمشروعات المرتبطة  واألهداف التفصيلية  تحديد الغايات    تم

 مشروع لتحقيق تلك األهداف كما يوضحها الجدول التالي: 
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 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 ية والمشاريع ومؤشرات األداء األهداف االستراتيجية والتفصيل
 

 األهداف االستراتيجية 
 أهداف استراتيجية( 8)

 ةالتفصيلي  هدافاأل
هدف  21)

 (تفصيلي

 المشروعات
 مشروع( 70)

 مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع
 مؤشر( 141)

تقديم برامج أكاديمية متميزة  / 1
تواكب تطلعات سوق العمل  
بخريجين ذوي معارف ومهارات 

 . متقدمة

/ تطوير البرامج  1/1
 ة. كاديمياأل

/ تطوير البرامج  1/ 1/1
لجميع التخصصات بما  
يتالءم مع اإلطار السعودي  

 .للمؤهالت

 / نسبة البرامج التي تم تطويرها.1/1/ 1/1
 
/ متوسط تقييم الطالب والخريجين 1/2/ 1/1

 للجودة الشاملة للبرامج / لخبراتهم التعليمية.
 
 كمال الظاهري للبرامج. إل/ معدالت ا1/3/ 1/1
 
/ نسبة البرامج التي تم توصيف 1/4/ 1/1

 وتطوير مخرجات تعلمها.

زيادة نسبة البرامج  / 2/ 1/1

التي تخضع لتحقق مستقل 
 .لمستويات تحصيل الطالب

نسبة البرامج التي خضعت الى تحقق /  2/1/ 1/1
 من قبلمستويات تحصيل الطالب لمستقل 

  الكلية. وخارج متخصصين من داخل 
 

شراك أرباب العمل  إ/  3/ 1/1
في مراجعة وتطوير البرامج 

 .ةكاديمياأل

/ نسبة أرباب العمل الذين شاركوا في  3/1/ 1/1
 ة.كاديميمراجعة وتطوير البرامج األ

 
/ متوسط تقييم أرباب العمل لجودة  3/2/ 1/1

 ة المقدمة. كاديميالبرامج األ
 
/ متوسط تقييم أرباب العمل لمخرجات 3/3/ 1/1

التعلم بالمقارنة بالمهارات المحددة في اإلطار  
 السعودي للمؤهالت.

 
/ عدد ورش العمل التي عقدت مع 3/4/ 1/1

 أرباب العمل.

  الخريجين شراك إ/ 4/ 1/1
في مراجعة وتطوير البرامج 

 ةكاديمياأل

/ نسبة الخريجين الذين شاركوا في 4/1/ 1/1
 ة.كاديمياجعة وتطوير البرامج األمر
 
/ متوسط تقييم الخريجين لجودة 4/2/ 1/1

 ة المقدمة. كاديميالبرامج األ
 
/ متوسط تقييم الخريجين لمخرجات 4/3/ 1/1

التعلم بالمقارنة بالمهارات المحددة في اإلطار  
 السعودي للمؤهالت.

 
/ عدد ورش العمل التي عقدت مع 4/4/ 1/1

 الخريجين. 
 

/ تطوير برامج 5/ 1/1
 التدريب الميداني

/ نسبة البرامج التي قامت بمراجعة 5/1/ 1/1
 وتطوير برنامج التدريب الميداني.
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/ متوسط تقييم الطالب لجودة التدريب  5/2/ 1/1
 الميداني.

تطوير المقررات   6/ 1/1
 الدراسية 

التي قام   الدراسيةنسبة المقررات / 6/1/ 1/1
 . الطالب بتقييم جودتها خالل السنة الدراسية

 
تقدير الطالب العام لجودة المقررات  / 6/2/ 1/1

 .التي يدرسونها
 
/ نسبة المقررات الدراسية التي تم  6/3/ 1/1

 تطويرها.
 
 .كمال المقرراتإمعدل / 6/4/ 1/1

شراك أرباب العمل  إ  /8/ 1/1

ومن لهم خبرات عملية  
لتدريس بعض  وعلمية 

المقررات الدراسية لالستفادة  
 .من خبراتهم

/ عدد المقررات الدراسية المدرسة  8/1/ 1/1
من قبل أرباب العمل/ من لهم خبرات عملية أو  

 علمية. 
 
/ نسبة المقررات المدرسة من قبل  8/2/ 1/1

أرباب العمل/ من لهم خبرات عملية أو علمية 
 لكل برنامج.

 

/ تطوير 1/2
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم

تفعيل طرق  /1/ 1/2

التدريس التي تركز على  
بداع واالبتكار والتعلم اإل

 .القائم على التكنولوجيا

/ نسبة المقررات التي تستخدم أساليب 1/1/ 1/2

بداع واالبتكار والتعلم تدريسية تركز على اإل
 القائم على التكنولوجيا.

 
الطالب الستراتيجيات / متوسط تقييم 1/2/ 1/2

 التعلم المستخدمة. 

/ نشر وتعميم أفضل  2/ 1/2
الممارسات العالمية في  

 .التعليم والتعلم

هيئة التدريس  أعضاء/ متوسط تقدير 2/1/ 1/2
عن مدى معرفتهم /وعيهم بأفضل الممارسات 

 العلمية في التعليم والتعلم.
 
/ عدد الفعاليات )ورش العمل، 2/2/ 1/2

وات...( المقدمة لنشر وتعميم محاضرات، ند
 أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلم.

 

/ تفعيل مبادرة التعلم 3/ 1/2
التعاوني بين الطالب على  

 ةكاديميمستوى البرامج األ

/ عدد الطالب المنخرطين في برنامج  3/1/ 1/2
 التعلم التعاوني.

 
/ متوسط تقييم الطالب لجودة خدمات  3/2/ 1/2

 برنامج التعلم التعاوني.
 

تزويد سوق  1/3 
العمل بخريجين 

  .متميزين

تطوير معارف  /1/ 2/1

طالب إلعدادهم  الومهارات 
 لسوق العمل

/ متوسط تقييم أرباب العمل لجودة  1/1/ 2/1

 الخريجين لكل برنامج. 
 
نسبة الخريجين من برامج  / 1/2/ 2/1

البكالوريوس الذين مضى على تخرجهم ستة 



 
 

 

53 

 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

سجلوا في برامج دراسية  أو  توظفوا دأشهر وق
 . أخرى

 
/ عدد الطالب الذين التحقوا بدورات 1/3/ 2/1

 تطوير المهارات المقدمة في الكلية/ الجامعة. 
 

تفعيل دور األندية   /2/ 2/1

الطالبية وآليات تمثيل 
 الطالب

/ عدد الطالب المنخرطين في األندية 2/1/ 2/1

 الطالبية. 
 
متوسط تقييم الطالب لفعالية المجلس    /2/2/ 2/1

 الطالبي واألندية الطالبية.
 

رفع كفاءة وجودة  /3/ 2/1

 كاديميرشاد األاإل

  أعضاءو الطالب تتقديرامتوسط / 3/1/ 2/1
رشاد هيئة التدريس لجودة وكفاءة خدمات اإل

 .والمهني كاديمياأل
 
سبة الطالب المنتظمين الذين سجلوا  / ن3/2/ 2/1

ببرامج البكالوريوس وأكملوا تلك البرامج ضمن  
 . الحد األدنى من المدة المحددة

 

نشاء برامج للتبادل  إ  /4/ 2/1

للطالب مع  كاديمياأل
 جامعات محلية ودولية

للطالب   كاديمي/ عدد برامج التبادل األ 4/1/ 2/1

 التي تم إنشاؤها مع جامعات محلية ودولية. 
 
 أعضاءو الطالب تتقديرامتوسط  /4/2/ 2/1

 .كاديميهيئة التدريس لجودة برامج التبادل األ

تحفيز الطالب  1/4
نحو التميز 

 .بداعواإل

دعم مشاركة الطالب    1/ 2/2
 في المحافل الوطنية والدولية 

/ عدد الطالب المشاركين في المحافل  1/1/ 2/2

 الوطنية والدولية.  
 
متوسط تقييم الطالب لمشاركتهم في  /1/2/ 2/2

 المحافل الوطنية والدولية. 
 

نشاء آليات لتحفيز إ 2/ 2/2
 بداع الطالبياالبتكار واإل

/ عدد الجوائز الممنوحة لالبتكار 2/1/ 2/2
 بداع الطالبي.واإل

 
 االبتكارية المدعومة.   عمال/ عدد األ2/2/ 2/2
 
/ عدد الفعاليات المقدمة من قبل  2/3/ 2/2

 بداع الطالبي.البرامج/ الكلية لتحفيز االبتكار واإل
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األهداف  تابع 
 االستراتيجية

أهداف   8)
 استراتيجية(

 ةالتفصيلي هدافاألتابع 
 (هدف تفصيلي 21)

 المشروعاتتابع 
 مشروع( 70)

 األداء الرئيسية للمشاريعمؤشرات تابع 
(141) 

نتاج بحث علمي  إ /2
 متميز. 

 

/ زيادة عدد األوراق  2/1
البحثية المنشورة في  

 .المجالت العلمية المعتمدة

عدد األبحاث المنشورة في مجالت / 1/1/ 2/1 / دعم النشر العلمي 1/ 2/1
محكمة في العام الماضي لكل عضو هيئة 

 .تدريس
 
االقتباس من بحوث كل عدد مرات / 1/2/ 2/1

عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله في  
 .مجالت علمية محكم

 
هيئة التدريس الذين   أعضاءنسبة  /1/3/ 2/1

لديهم بحث واحد على األقل محكم ومنشور 
 . خالل العام المنصرم

 
البحوث أو التقارير التي تم / عدد 1/4/ 2/1

عام  ة خالل الكاديميتقديمها في المؤتمرات األ
 .المنصرم لكل عضو هيئة تدريس

 
نسبة التمويل التشغيلي الكلي  /1/5/ 2/1

 .المصروف على األبحاث
 
في العام  / عدد الكتب المنشورة 1/6/ 4/1

 . الماضي لكل عضو هيئة تدريس
 

/ تشجيع مشاركة الطالب في  2/ 2/1
 البحثية نشطةاأل

/ نسبة الطالب المشاركون في  2/1/ 2/1
 البحثية في العام الماضي. نشطةاأل
 
/ نسبة األبحاث المنشورة التي يشارك  2/2/ 4/1

 األبحاث المنشورة. إجماليفيها الطالب من 
 

/ تفعيل ضوابط االلتزام  3/ 2/1
 بأخالقيات البحث العلمي

/ عدد مخالفات أخالقيات البحث 4/1/ 2/1
 العلمي التي تم رصدها. 

 
هيئة التدريس لمستوى  أعضاء/ تقييم 4/2/ 2/1

 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي. 
 
/ عدد األبحاث التي قدمت للمراجعة 4/3/ 2/1

من حيث مدى التزامها بأخالقيات البحث 
 العلمي.  

  

/ تطوير وتفعيل الخطط البحثية 4/ 2/1
 للبرامج 

/ نسبة الخطط البحثية التي تم  4/1/ 2/1
 برنامج.تطويرها وتفعيلها لكل 

 



 
 

 

55 

 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

/ نسبة تحقيق مواضيع البحث الواردة  4/2/ 2/1
 في كل خطة بحثية للبرامج. 

 
هيئة التدريس الذين   أعضاء / نسبة 4/3/ 2/1

شاركوا في مشاريع بحثية مشتركة مع فريق 
 محلي/ دولي. 

 

/ تفعيل آلية حماية حقوق الملكية  5/ 2/1
 الفكرية

الملكية / عدد االختراقات لحقوق 4/1/ 2/1
 الفكرية التي تم رصدها. 

 
هيئة التدريس لفعالية  أعضاء/ تقييم 4/2/ 2/1

 آلية حماية حقوق الملكية الفكرية. 
 

/ توفير البنية التحتية الداعمة  6/ 2/1
للبحوث )من خالل توفير األجهزة 

 ..(.والبرمجيات والمعدات

هيئة  أعضاء تقديرات متوسط / 6/1/ 2/1
البنية التحتية الداعمة  لمدى كفاية التدريس 

للبحوث )من خالل توفير األجهزة والبرمجيات 
 ..(..والمعدات

 
الميزانية المخصصة   إجمالي نسبة / 6/2/ 2/1

لتوفير األجهزة أو البرنامج  داخل الكلية
 والبرمجيات والمعدات وما الى ذلك.

 
المستفيدين للمرافق  تقييم متوسط  6/3/ 2/1

 .)المعدات(والتجهيزات 
 

نشاء وتطوير إ/ 2/2
الشراكات االستراتيجية 
مع المؤسسات العلمية 

 والبحثية المحلية والدولية 

/ عدد الشركات البحثية مع جامعات 1/1/ 2/2 / تفعيل آلية الشراكات البحثية 1/ 2/2
 محلية ودولية. 

 
هيئة التدريس   أعضاء / متوسط تقدير 1/2/ 2/2

 عن كفاية وفعالية آلية  
 الشراكات البحثية. 
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األهداف  تابع 
 االستراتيجية

 أهداف استراتيجية( 8)

 ةالتفصيلي هدافاألتابع 
 (هدف تفصيلي 21)

 المشروعاتتابع 
 مشروع( 70)

 مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريعتابع 
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تعزيز الشراكات  /3
والمساهمة في  المجتمعية  

 تحقيق التنمية المستدامة. 
 
 

/ زيادة عدد  3/1
الشراكات المجتمعية 
وتفعيل الشراكات 

 الحالية 

/ وضع آليات للشراكات 1/ 3/1
 المجتمعية. 

  عضاء / عدد الشراكات المجتمعية أل1/1/ 3/1
 هيئة التدريس.

 
/ عدد المعارض المحلية والوطنية 1/2/ 6/1

 .كليةوالدولية التي تشارك فيها ال

 

/ نسبة الخريجين الذين استجابوا 2/1/ 3/1 / تفعيل التواصل مع الخرجين2/ 3/1
 لعمليات التواصل معهم.

 
/ نسبة الشراكات المجتمعية التي  2/2/ 3/1

 تمت من خالل الخريجين.
 
 وحدةقدمها تالتي  نشطةعدد األ/ 2/3/ 3/1

 . الخريجين
 

العلمية في   قسام/ تفعيل دور األ3/ 3/1
 عقد الشركات مع جهات ذات العالقة 

نسبة منسوبي المؤسسة التعليمية / 3/1/ 3/1
هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل أو   أعضاء)

خدمة   أنشطةما يعادله( المساهمين في 
 . المجتمع

 
عدد البرامج التعليمية المقدمة / 3/2/ 3/1

 .قسام للمجتمع ونسبتها الى عدد األ
 

/ تعزيز دور الكلية 3/2
 في الخدمة المجتمعية

 ة المجتمع. عدد مبادرات خدم  1/1/ 3/2 / زيادة مبادرات خدمة المجتمع 1/ 3/2
 
نسبة منسوبي المؤسسة التعليمية / 1/2/ 3/2
هيئة التدريس وغيرهم بدوام كامل أو   أعضاء)

خدمة  الذين يقدمون مبادرات لما يعادله( 
 .المجتمع

 

خدمة المجتمع في   أنشطة/ دمج 2/ 3/2
 ةكاديميالبرامج األ

 أنشطة/ نسبة البرامج التي أدمجت 2/1/ 3/2
 خدمة المجتمع في مقرراتها الدراسية.

/ انشاء مركز )حاضنة أعمال( 3/ 3/2
لمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة 

 ورواد األعمال في المجتمع المحلي  

/ معدل انجاز المخطط العام  3/1/ 3/2
 والتنفيذي إلنشاء مركز حاضنة األعمال.

 
والموهوبين  عمال / عدد رواد األ3/2/ 3/2

 . عمال والمبدعين المسجلين ببرامج حاضنة األ
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األهداف  تابع 
 االستراتيجية

 أهداف استراتيجية( 8)

  هدافاألتابع 
 ةالتفصيلي

 (هدف تفصيلي 21)

 المشروعاتتابع 
 مشروع( 70)

 مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريعتابع 
(141) 

4/  
الموارد البشرية  طويرت

 للكلية
 
 

استقطاب موارد  4/1
 بشرية متميزة

/ تحسين آليات وممارسات 1/ 4/1
 استقطاب موارد بشرية متميزة

هيئة    أعضاءنسبة عدد الطالب إلى  /  1/1/ 4/1
 .التدريس

 
نسبة عدد الطالب للكوادر  / 1/2/ 4/1

 . اإلدارية
 
هيئة التدريس الذين   أعضاءنسبة / 1/3/ 4/1

 .يحملون مؤهالت دكتوراه معتمدة
 
الذين   هيئة التدريس أعضاءنسبة / 1/4/ 4/1

استقطبوا ولديهم خبرات أو جوائز مرموقة في 
 التدريس أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع.

 

الخلفيات الثقافية والعلمية  تنويع/ 2/ 4/1
 هيئة التدريس عضاءأل

هيئة التدريس مع  أعضاءنسبة / 2/1/ 4/1
 . إشارة خاصة لمكان الميالد

 
هيئة التدريس مع  أعضاءنسبة / 2/2/ 4/1

إشارة خاصة الى القطر الذي تم فيه الحصول  
 .ةكاديميعلى اعلى المؤهالت األ

 

هيئة  أعضاءزيادة نسبة  / 3/ 4/1

 التدريس السعوديين

هيئة    عضاء/ نسبة عدد السعوديين أل3/1/ 4/1
 التدريس.

تنظيم وتحديث آلية توزيع  /4/ 4/1

 ةكاديمياألعباء والمهام اإلدارية واأل

/ متوسط تقدير منسوبي الكلية 4/1/ 4/1
( لمستوى الهيئة التدريسية والموظفين)

رضاهم عن توزيع األعباء والمهام اإلدارية  
 ة. كاديميواأل

 

تطوير برامج التحفيز المادي   /5/ 4/1

 ي )األدبي( للموارد البشرية والمعنو

هيئة التدريس الذين   أعضاء / نسبة5/1/ 4/1

تركوا العمل في الجامعة في العام المنصرم  
 . بسن التقاعد قال تتعلألسباب 

 
منسوبي الكلية من الهيئة نسبة / 5/2/ 4/1
الذين تركوا العمل في الجامعة في   داريةاإل

 . دبسن التقاع قال تتعلالعام المنصرم ألسباب 
 
هيئة   أعضاء/ متوسط تقدير 5/3/ 4/1

ومنسوبي الكلية من الهيئة اإلدارية  التدريس
لكفاءة وجودة برامج التحفيز المادي والمعنوي 

 )األدبي(.
 
هيئة التدريس   أعضاء / نسبة5/4/ 4/1

ومنسوبي الكلية من الهيئة اإلدارية  
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المتحصلين على حوافز مادية أو أدبية خالل  
 عددهم.    إجماليالى  كاديميلعام األ

 

  أعضاء وضع برامج لمكافأة  /6/ 4/1

هيئة التدريس المتميزين في التدريس أو 
 البحث العلمي أو خدمة المجتمع

/ عدد البرامج المنشأة لمكافأة 6/1/ 4/1
هيئة التدريس المتميزين في التدريس   أعضاء

 أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع.
 
هيئة   أعضاءدير / متوسط تق6/2/ 4/1

لفعالية البرامج التحفيزية لمكافأة   التدريس
 هيئة التدريس المتميزين. أعضاء

 

تطوير معارف  4/2
ومهارات الموارد 

 البشرية

تطوير الخطط التدريبية  /1/ 4/2

 للموارد البشرية 

/ عدد المحاضرات وورش العمل 1/1/ 4/2
والفعاليات األخرى المقدمة لتطوير معارف 

 ومهارات منسوبي الكلية.
 
/ متوسط تقدير منسوبي الكلية 1/2/ 4/2
( لجودة البرامج  الهيئة التدريسية والموظفين)

 * التدريبية المقدمة. 
 
الهيئة منسوبي الكلية )نسبة / 1/3/ 4/2

  أنشطة المشاركين في ( التدريسية والموظفين
 .التطوير المهني في العام الماضي

تشجيع التبادل العلمي   /2/ 4/2

والمشاركات في المؤتمرات المحلية  
 والدولية 

هيئة التدريس   أعضاء/ نسبة 2/1/ 4/2
 المشاركين في المؤتمرات المحلية والدولية. 

 
/ نسبة الطالب المشاركين في  2/2/ 4/2

 المؤتمرات المحلية والدولية. 
 
/ عدد المشاركات في المؤتمرات 2/3/ 4/2

هيئة التدريس   عضاءالمحلية والدولية أل
 والطالب.

 
البحوث أو التقارير التي تم / عدد 2/4/ 4/2

ة خالل العام  كاديميتقديمها في المؤتمرات األ
 .المنصرم لكل عضو هيئة تدريس
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األهداف  تابع 
 االستراتيجية

 أهداف استراتيجية( 8)

 ةالتفصيلي هدافاألتابع 
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 مشروع( 70)

 مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريعتابع 
(141) 

المحافظة على  /5
جاهزية واستدامة  
المرافق والتجهيزات 

 بالكلية.
 
 

رفع كفاءة خدمات  ١/5
شبكة االتصاالت 

 . السلكية والالسلكية

اعتماد خطة للتقليل من معدل  ١/١/5

 التعطل لخدمات االتصاالت بالكلية

عدد مرات التعطل لخدمات  . 1/1/ 5/1
 االتصاالت بالكلية.

 
 
 
 

االستعانة بعدد أكبر من خبراء .  2/١/5

االتصاالت السلكية والالسلكية للعمل 
 بالخدمات التقنية بالكلية

متوسط رضاء مستخدمي الخدمات  ١/2/١/5

 عن كفاية وكفاءة الخدمات التقنية بالكلية.

هيئة  أعضاءزيادة خبرة . 3/١/5

التدريس والطالب والطالبات تجاه 
 التعامل مع شبكة االتصاالت بالكلية

متوسط رضاء المستخدمين عن   . 3/1/ 5/1
 سهولة التعامل مع شبكة االتصاالت بالكلية.

تفعيل كفاية  2 /5
وكفاءة أنظمة المن 

 . والسالمة بالكلية

اعتماد خطة مراجعة دورية . ١/5/2

 ألنظمة األمن والسالمة بالكلية.

معدل االنخفاض في عدد المخالفات  .  1/1/ 5/2
 والحوادث

 

رشادية لمنسوبي إعمل لقاءات  .  5/2/2

الكلية تجاه خطط األمن والسالمة 
 .بالكلية

. عدد اللقاءات اإلرشادية التي يتم 2/1/ 5/2
 عقدها خالل العام 

خالء إاعتماد وتفعيل خطط . 5/2/3

   فوري بالكلية

. عدد مرات تنفيذ تجارب اإلخالء 3/1/ 5/2
 الناجحة خالل العام. 

المحافظة على   5/3
 .مرافق وتجهيزات الكلية

زيادة كفاءة وفعالية المرافق . ١/5/3

 والخدمات المقدمة لمنسوبي الكلية

متوسط رضاء المستخدمين عن  . 1/1/ 5/3
كفاءة وفعالية المرافق والخدمات المقدمة 

 لمنسوبي الكلية.

المراجعة الدورية ألعمال . 5/3/2

الصيانة الدورية لمرافق وتجهيزات 
 الكلية 

معدل االلتزام بتنفيذ المراجعة  . 2/1/ 5/3
 الدورية لمرافق وتجهيزات الكلية.

الرقابة الدورية المنتظمة على  .  5/3/3

 أعمال شركة الصيانة المعتمدة للكلية

. عدد المالحظات الخاصة بأعطال  3/1/ 5/3
 المرافق والتجهيزات بالكلية خالل العام. 

استراتيجية تفعيل  5/4
كلية مستدامة وصديقة  

 .للبيئة

  الكلية   استراتيجية  تقديم مبادرة.  ١/5/4

  في  والبدء للبيئة وصديقة  المستدامة
 تطبيقها

نسبة اإلنجاز في المبادرة خالل عام  .  1/1/ 5/4
 أكاديمي

زيادة الرقعة الخضراء بمباني .  5/4/2

 ومرافق الكلية. 

نسبة المساحات الخضراء داخل  . 2/1/ 5/4
 الكلية الى المساحة الكلية  
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ترشيد استهالك الطاقة بمباني . 5/4/3

 ومرافق الكلية. 

نسبة االنخفاض في استهالك الطاقة .  3/1/ 5/4
 .أكاديميخالل عام  

التخلص اآلمن من النفايات . 5/4/4

 بالكلية ومحاولة اعادة تدويرها. 

نسبة المخلفات التي تم إعادة  . 4/1/ 5/4
المخلفات خالل العام   إجماليتدويرها الى 

 .أكاديمي

زيادة وعي منسوبي الكلية  . 5/4/5

للمبادرة من خالل اللقاءات االرشادية  
 والمكافآت.

عدد الفعاليات الي تستهدف زيادة . 5/1/ 5/4
وعي منسوبي الكلية بالمبادرة خالل عام  

 .أكاديمي
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األهداف  تابع 
 االستراتيجية

 أهداف استراتيجية( 8)

 ةالتفصيلي هدافاألتابع 
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 المشروعاتتابع 
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األداء اإلداري  / تطوير 6
 والتنظيمي للكلية

 

/ الحصول على  6/1
االعتماد المحلي 

 والعالمي

متطلبات االعتماد  ء/ استيفا1/ 6/1
 لجميع البرامج كاديمياأل

/ نسبة البرامج المتحصلة على  1/1/ 6/1
 االعتماد المحلي.  

 
/ نسبة البرامج المتحصلة على  1/2/ 6/1

 االعتماد الدولي. 

هيئة  أعضاء/ تفعيل مشاركة 2/ 6/1
التدريس والموظفين لتحقيق الجودة  

 والتميز

  أعضاء / نسبة منسوبي الجامعة )2/1/ 6/1
هيئة تدريس وموظفين( المشاركين في برامج  

 الجودة. 
 

/ تطبيق معايير الجودة المحلية  3/ 6/1
والعالمية على مستوى البرامج  

 . داراتواإل

التي تطبق   داراتالبرامج واإل/ نسبة  3/1/ 6/1
 معايير الجودة.

 
لكفاءة وفعالية  نتقييم المستفيدي 1 /3/ 6/1

 الجودة.  إدارة
 

تطوير األداء  6/2 
اإلداري والتنظيمي 

 كاديميواأل
 
 

منسوبي الكلية قييم / متوسط ت1/1/ 6/2   تطوير التنظيم اإلداري للكلية /1/ 6/2
لدليل   هيئة التدريس والموظفين( أعضاء)

السياسات واإلجراءات بما في ذلك الهيكل 
اإلداري والمهام الوظيفية واللوائح المتعلقة  

 .بالطلبة ونحو ذلك
 
/ عدد التقارير السنوية التي تم 1/2/ 6/2

 الكلية. داراتها للبرامج وإلإعداد
 
/ عدد األدلة واللوائح التي تم  1/3/ 6/2

 ها.  إعداد
 
منسوبي الكلية قييم / متوسط ت1/4/ 6/2
هيئة التدريس والموظفين( لجودة  أعضاء)

 التنظيم اإلداري للكلية. 
 

تعزيز الموضوعية والشفافية   / 2/ 6/2  

 في تقييم أداء الموارد البشرية

منسوبي الكلية قييم / متوسط ت2/1/ 6/3
هيئة التدريس والموظفين( لمدى  أعضاء)

رضاهم عن موضوعية وشفافية تقييم األداء 
 الوظيفي.

 

تعزيز الوالء  6/3 
 والرضا الوظيفي

 
 

تطوير وتفعيل آليات تحقيق  /1/ 6/3

 الرضا الوظيفي

هيئة التدريس الذي   أعضاء/ نسبة 1/1/ 6/3
 . وظيفيا عثر على أنهم يتمتعون برض

 
الذي عثر على أنهم    / نسبة الموظفين1/2/ 6/3

 .وظيفي ايتمتعون برض
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تطوير وتفعيل آليات تحقيق  /2/ 6/3  

 الوالء الوظيفي

هيئة التدريس الذي   أعضاء/ نسبة 2/1/ 6/3
 . وظيفيوالء عثر على أنهم يتمتعون ب

 
الذي عثر على أنهم    / نسبة الموظفين2/2/ 6/4

 .وظيفي والءيتمتعون ب
 

تطوير نظم وإجراءات العدالة   /3/ 6/3  

 .التنظيمية

/ متوسط تقييم منسوبي الكلية 3/1/ 6/3
هيئة التدريس والموظفين( لنظم  أعضاء)

 وإجراءات العدالة التنظيمية.
 

توفير بيئة عمل  6/4 
 مالئمة ومشجعة

 
 

تطوير مرافق الكلية الحتواء  /1/ 6/4

 ذوي االحتياجات الخاصة   منسوبي الكلية

/ عدد المباني والمرافق التي تم  1/1/ 6/4
تطويرها الحتواء الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة.  
 
الطالب ذوي االحتياجات تقييم / 1/2/ 6/4

لكفاية وجودة المرافق والخدمات  الخاصة
 لهم.  المقدمة 

 

توفير والحفاظ على بيئة مادية   /2/ 6/4  

 .موائمة للتعلم

تقييم المعنيين / متوسط 2/1/ 6/4
)الطلبة/الهيئة التدريسية/الموظفين( لكفاية 
وجودة المرافق والخدمات المقدمة للطلبة  
)المكتبات، اإلعاشة، النقل، مواقف السيارات،  

 .(. التغذية، الترفيه، الرياضة، المعامل، الخ
  

/ عدد الفعاليات الموجهة لتعزيز 3/1/ 6/4 تعزيز الثقافة التنظيمية/ 3/ 6/4  
 وترسيخ الثقافة التنظيمية.

 
/ متوسط تقييم منسوبي الكلية 3/2/ 6/4
اية هيئة التدريس والموظفين( لكف أعضاء)

 وفعالية برامج ترسيخ الثقافة التنظيمية. 
 

االجتماعية  نشطةتطوير األ /4/ 6/4  

 للموارد البشرية 

هيئة   أعضاء/ نسبة منسوبي الكلية ) 4/1/ 6/4
  نشطة التدريس والموظفين( المنخرطين في األ

 االجتماعية.
 
/ متوسط تقييم منسوبي الكلية 4/2/ 6/5
هيئة التدريس والموظفين( لجودة  أعضاء)

 االجتماعية.  نشطةاأل
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/ المساهمة في تحقيق 7
المالية  االستدامة 

 للجامعة.
 
 

/ تنويع مصادر 7/1
 الدخل  

/ تطوير خطة للتمويل الذاتي  1/ 7/1
 )من خالل تقديم الكلية لخدمات(  

دد االستشارات والمشروعات / ع1/1/ 7/1
التطبيقية المقدمة للمجتمع لكل عضو هيئة  

 .تدريس
 
/ حجم اإليرادات من تقديم البرامج 1/2/ 7/1

 )االستشارات، الدورات التدريبية...(. لخدماتها 
  

/ تطوير خطط لزيادة التمويل 2/ 7/1
 الخارجي 

 / نسبة دخل الكلية من مصادر خارجية. 2/1/ 7/1

/ نسبة البرامج التي أنشأ لها برنامج 3/1/ 7/1 نشاء برامج دراسات عليا إ/ 3/ 7/1
 ماجستير أو دكتورة.

 

 

 األهداف االستراتيجية 
 أهداف استراتيجية( 8)

 ةالتفصيلي هدافاألتابع 
 (هدف تفصيلي 21) 

 المشروعات
 مشروع( 70)

 مؤشرات األداء الرئيسية للمشاريع
 مؤشر( 141)

/ تعزيز أنظمة  8
االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

تفعيل تطبيق  8/1
 ةالتعامالت اإللكتروني

 بالكلية

 ميكنة التعامالت الورقية بالكلية 1/ 8/1
المعامالت اإللكترونية في   عدد  1/1/ 8/1
 . لكلية الى إجمالي المعامالت بالكليةا

خدمات   الوقت الالزم إلنجاز  1/2/ 8/1
 المعامالت اإللكترونية

متوسط تقييم المعنيين لجودة  1/3/ 8/1
 الخدمة بعد الميكنة

تحويل كل الوثائق الورقية الي   2/ 8/1
 وثائق الكترونية 

ئق التي تم تحويلها الى  عدد الوثا 2/1/ 8/1
وثائق الكترونية الى إجمالي عدد الوثائق 

 بالكلية.

تفعيل استخدام نظام   8/2
التعليم االفتراضي  
الخاص بالجامعة بعملية 

 التعليم والتعلم بالكلية 

تعزيز فاعلية استخدام التعليم  1/ 8/2
والشروحات على نسبة التكليفات  1/1/ 8/2 االفتراضي في التعليم والتعلم 

 نظام التعليم االفتراضي 

تامين متطلبات التعامل مع  2/ 8/2
إمكانيات برمجيات التعليم االفتراضي  

 كافة  
متوسط تقييم مستخدمي نظام التعليم   1/1/ 8/2

 االفتراضي لكفاءة 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

64 

 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي
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 : متابعة وتقويم الخطة االستراتيجية

لة عن  ؤومس تكون من قبل جهة  ات و دورية لتنفيذ المشروعأ مستمرة عملية  وتقويم الخطة االستراتيجية عملية مراجعة تعتبر

المشكالت التي تواجه عملية التنفيذ ومن ثم  أو  وتحديد الصعوبات  ا،سير وفق خطة العمل المقررة لهأنها تالمتابعة للتأكد من 

 . اقتراح الحلول المناسبة لها

 

 للخطة االسرتاتيجية   عملية املتابعة والتقويم   أوال: أهداف 

 وتنفيذها. ها  اءالتي تم بن االستراتيجيةخطة ال صالحية ودقة التأكد من  (1

 لالستراتيجية. المحددة  األهدافتحقيق  (2

 . بشكل كامل  االستراتيجية تعديل  إلى  األمرربما يتطلب و المطلوبة  والتحسينات عمل على تحديد التعديالت ال (3

   .من خالل ضمان تنفيذ البرامج تنفيذا سليما وذلك االستراتيجية  أداءالعمل على تحسين  (4

 باالستراتيجية. ذات العالقة  األطراف على تقديم معلومات بالنسبة لجميع  االستراتيجية  أداءيز تعز (5

 

 مراحل املتابعة والتقييم االسرتاتيجي: ثانيا:  

 :تنقسم المراحل التي تمر بها عملية المتابعة والتقييم إلى ما يلي  

 الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية. توفير ، و تشكيل لجنة متابعة الخطة االستراتيجية بالكلية. (1

 اإلعالن عن بدء تنفيذ وتدشين الخطة االستراتيجية بالكلية.   (2

 البدء بتنفيذ برامج ومشروعات الخطة االستراتيجية وفقا للجداول الزمنية لكل مشروع.  (3

ليها بالوسائل المختلفة  جمع المعلومات األساسية والضرورية لعملية المتابعة والتقييم والتي يمكن الحصول ع (4

  .( لتقاريرا  - الموسعة  االجتماعات    - البيانات الرسمية  - بالعينة  المسوح  - التركيزمجموعات    -المقابالت   - )االستبيانات 

 . تدقيق وتحليل المعلومات ومن ثم استخدامها في قياس المعايير التي وقع االختيار عليها (5

 .المعايير القياسية تحديد أوجه الخالف والتطابق مع  (6
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 .وضع االستنتاجات والتوصيات وبيان االتجاهات واالنحرافات مع التوضيحات الكافية لها  (7

 .عملية تصحيح االنحرافات التي شخصت وتعزيز نقاط القوة التي أثبتتها عملية القياس والرصد  إجراء (8

ان مراجعة كل من األهداف والرؤية  إلمك ( 8,7، 6تغذية نظام المتابعة بالمعلومات التي تجمعت من الفقرات ) (9

 .االستراتيجيةوالرسالة وبعض االفتراضات التي استندت عليها الخطة 

 .والدروس المستنبطة  والتقييم عداد تقارير دورية عن نتائج عمليتي المتابعة إ (10

 . ا وتحليلها القادمة بمحتويات التقارير المذكورة بعد إجراء عملية تصنيفها وتبويبه االستراتيجيةتغذية ملف  (11
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 آلية نشر الخطة االستراتيجية والتعريف بها:  

  ومجلس الكلية  بعد الموافقة على الخطة االستراتيجية للكلية واعتمادها من قبل اللجنة العليا بالكلية للتخطيط االستراتيجي 

والمنسوبين والطالب لدى والوحدات  دارات كافة اإل التعريف بها في الجامعة البد منإدارة  الجهات المعنية في مناعتمادها و

   من أجل تنفيذها والتأكيد على االلتزام بأهدافها من خالل األساليب التالية:

 الخطة والتعريف بها. عقد لقاء تعريفي لمنسوبي ومنسوبات الكلية لتدشين  (١

 ا.إلكتروني استخدام صفحة الكلية على موقع الجامعة لرفع الخطة ونشرها  (٢

 لنشر معلومات عن الخطة االستراتيجية وأهدافها. SMS استخدام الرسائل القصيرة ال (٣

 الجديدة.  االستراتيجيةة بالكلية للتعريف بالخطة لكترونياستخدام شاشات العرض اإل (٤

 . لكترونياإل بريد المتعلقة بالخطة ونشرها عن طريق وسائل التواصل المختلفة مثل ال نشطةتغطية األ (٥
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 ( ١ملحق رقم )

دراسات التطبيقية ال اللجنة العليا للتخطيط االسرتاتيجي لكلية  أعضاء 
 اجملتمع  وخدمة

 
  رئيسا   عميد الكلية

  عضواً  وكيل الكلية للتطوير والجودة

  عضواً  ة كاديميوكيل الكلية للشئون األ

  عضواً  وكيل الكلية للتعليم عن بعد

  عضواً  الطالبات قسامالكلية ألوكيلة 

  عضواً  الطالبات قسام مساعدة وكيلة الكلية أل

  عضواً  العلمية  قساماألعلى  المشرف

  عضواً  األعمال إدارةقسم على  المشرف

  عضواً  المشرف على قسم التسويق 

  عضواً  قسم نظم المعلوماتعلى  المشرف

  عضواً  المشرف على قسم العلوم المالية 

  عضواً  قسم المحاسبة على  المشرف

  عضواً  قسم المقررات العامةعلى  المشرف

  عضواً  الجودة والتطوير  إدارةمدير 

  عضواً  رئيس فريق التخطيط االستراتيجي 
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( 2) رقم ملحق  
 االسرتاتيجي التابع لوكالة التطوير واجلودة   التخطيط   فريق   أعضاء 

 

ً  استاذ مساعد بقسم العلوم المالية  د/ ياسر صابر حسين   رئيسا

 عضواً  األعمال  إدارةأستاذ بقسم  جالل محمد /د

 عضوا  عمال األ إدارةمحاضر بقسم  د/ نادية عبد الحميد عبد الواحد

 عضوا  عمالاأل إدارة بقسم مساعد  أستاذ  محمد  ساتي أنس /د

 عضواً  العامةأستاذ مساعد بقسم المقررات  فرحان  محمد أحمد /د

 عضواً  التسويق أستاذ مساعد بقسم  صالح حاتم مني /د

 عضواً  عمالاأل إدارةأستاذ مساعد بقسم  الكباتي  محمد  منال /د

 عضواً  التسويق أستاذ مساعد بقسم  الشوربجي  سالم أميرة /د

 عضوا  المقررات العامة بقسم مساعد  أستاذ  الشناوي يوسف فاطمة /د

 عضوا  المحاسبة أستاذ مساعد بقسم  صالح يوسف خالد /د

 عضوا  المقررات العامة بقسم مساعد  أستاذ  تركي  محمد /د

 عضوا  عمالاأل دارةإ بقسم مساعد  أستاذ  حسين  محمود /د

 عضواً  لمقررات العامةأستاذ مساعد بقسم ا الباز أحمد /د

 عضواً  األعمال إدارةبقسم أستاذ مساعد  أمين  محمد /د

 عضواً  أستاذ مساعد بقسم التسويق  الواحد عبد يارا /د

 عضواً  محاضر بقسم التسويق  عزيزي  أحمد ثناء /أ

 عضواً  عمال األ إدارةمحاضر بقسم  الحاج محمد غادة /أ

 عضواً  عمال األ إدارةمحاضر بقسم  السعيد  يوسف نورة /أ

 عضواً  محاضر بقسم المحاسبة  العودات  عطاهللا عبير /ا

 عضواً  محاضر بقسم العلوم المالية  الحمود دانا /أ

ً  موظفة بالكلية  العتيبي  سعود بشاير /أ  منسقا
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 ( 3) ملحق رقم
 فريق التخطيط االسرتاتيجي   أعضاء   العمل على   توزيع مهام بيان  

 
 عن التنفيذ المسؤول النشاط م

 د/أحمد فرحان تحليل المرافق والتجهيزات ومصادر التعلم. 1

 أ / ثناء عزيزيو د/ يارا عبد الواحد والنظم اإلدارية دارة تحليل اإل 2

 ا/ عبير عودات ا/ نورة السعيد تحليل الخدمات المساندة 3

 د/ نادية عبد الحميد تحليل البحث العلمي ٤

 د/ خالد صالح ،د/ أنس ساتي ةكاديميتحليل البرامج األ ٥

 أ/ نوره السعيد تحليل خدمة المجتمع 6

 د/ محمود حسين، د/ محمد تركي، د/ أحمد الباز،  مندوبي لجمع بيانات البيئة الداخلية 7

 د/ خالد صالح عودات،د/ عبير  الحاج،أ/ غادة 

 د/ يارا عبد الواحد/ أ. ثناء عزيزي /د/ منال المكباتي ستبيان الإعداد قوائم ا 8

 د/ نادية عبد الحميد د/ أنس ساتي تدقيق بيانات البيئة الداخليةفريق  9

 ا/ نورة السعيد ،ا/ غادة الحاج تحليل العوامل القانونية والتشريعية 10

 د/ أنس ساتي، د/ خالد صالح تحليل العوامل االقتصادية 11

 الشوربجيد/ أميرة  تحليل العوامل التكنولوجية 12

 الحميد، أ/ غادة الحاجد/ نادية عبد  تحليل العوامل االجتماعية والثقافية 13

 د/ أميرة الشوربجي تحليل العوامل الطبيعية والمناخ 1٤

 ا/ عبير عودات ،ا/ نورة السعيد تحليل البيئة الخارجية الخاصة 

 ا/ نورة السعيد، د/ منال المكباتي إعداد قوائم استبيان البيئة الخارجية 

 الحميد، د/ يارا عبد الواحد، د/ خالد صالحد/ نادية عبد  بيانات البيئة الخارجية فريق تدقيق 

، لقوائم استبيان البيئة الداخلية والخارجية حصائيالتحليل اإل 

 إلعداد مصفوفة التحليل البيئي حصائيوالتحليل اإل

 د/ فاطمة الشناوي، د/ أحمد فرحان

 عبد الحميدد/ نادية  المصفوفة التنافسية إعداد 

 د/ نادية عبد الحميد، أ / ثناء عزيزي صياغة الرؤية والرسالة والقيمالمقترح المبدئي ل 

 الفريق أعضاءاالشتراك من جميع  SWOT analysisحليل سواط ت 

  ،الحميد، د/ خالد صالحد/ أنس ساتي، د/ نادية عبد   صياغة الغايات واألهداف التفصيلية 

 د/ أحمد فرحان، أ/ ثناء عزيزي.

 .د/ نادية عبد الحميد، أ/ ثناء عزيزي صياغة المشروعات  

  .أ/ ثناء عزيزي تحديد مؤشرات األداء 

 إعداد كتيب الخطة االستراتيجية 

 يم الجرافيكمتص

 .ا/ غادة الحاج، يالشور بجد/ أميرة 

 ،ا/ نورة السعيد
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 باخلطة االسرتاتيجية   اخلاصة ة  حصائي التقارير ال ب   بيان   ( 4رقم ) ملحق  
 

 التقرير  م 

 لالستبيان الموجه للطالب والطالبات  حصائيتقرير التحليل اإل ١

 هيئة التدريس  عضاءلالستبيان الموجه أل  حصائيتقرير التحليل اإل ٢

 اء االمورولي لالستبيان الموجه أل  حصائيتقرير التحليل اإل ٣

 لالستبيان الموجه للموظفين والموظفات  حصائيتقرير التحليل اإل ٤

 لالستبيان الموجه للخريجين  حصائيتقرير التحليل اإل ٥

 للطالب  الموجه لالستبيان حصائياإل من التحليل خلص المست والضعف القوة تقرير نقاط ٦

 التدريس  هيئة عضاءأل  الموجه لالستبيان حصائياإل من التحليل خلص المست والضعف القوة تقرير نقاط ٧

 األمور  اءوليأل  الموجه لالستبيان حصائياإل من التحليل خلص المست والضعف القوة تقرير نقاط ٨

 للخريجين  الموجه لالستبيان حصائياإل من التحليل خلص المست والضعف القوة تقرير نقاط ٩

 للموظفين والموظفات  الموجه لالستبيان حصائياإل من التحليل خلص المست والضعف القوة تقرير نقاط ١٠

 الخارجية  البيئة تحليل من خلص والتهديدات المست الفرص أهم  تقرير ١١

 الداخلية  البيئة تحليل من خلص والضعف المست القوة نقاطأهم  تقرير ١٢

 التفصيلية للغايات  االهدافأولويات تقرير ترتيب  ١٣
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  التبذلتها األطراف   الت   تاإلسهاما  ى خبالص الشكر والتقدير عل اجملتمع    وخدمة دراسات التطبيقية  كلية ال   قدم ت ت 

مل تدخر جهدا لبذل مزيد من العطاء لتطوير اخلطة ومن ثم جناح    والت للكلية   االسرتاتيجية يف إعداد اخلطة    اشرتكت 

 الكلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتقدم الكلية خبالص الشكر والتقدير لرئيس اللجنة العليا  للتخطيط األسرتاتيجي د/ خالد الشهري 

عميد الكلية، وخبالص الشكر والعرفان ألعضاء اللجنة وذلك علي العمل املضين الذي بذلته 

 :وهم وإسهاماهتا القيمة يف تطوير خطة الكلية واملسامهة يف جناحها ورفعتهااللجنة 

 والجودة للتطوير الكلية وكيل        د/ عقال الجوفي
  األكاديمية للشئون الكلية وكيل     القحطاني د/ مبارك
 الطالبات ألقسام الكلية وكيلة           فالته د/ سحر

 الطالبات ألقسام الكلية وكيلة مساعدة      د/ نوف األنصاري
 العلمية األقسام علي المشرف         د/ أسامة بدوي

 األعمال إدارة قسم علي المشرف     د/ عثمان شضوان
 التسويق قسم على المشرف        د/ محمد المتولي

 المعلومات نظم قسم ىعل المشرف     د/ معتصم الصمدي
 المالية العلوم قسم على المشرف         د/ بسام البيلي 

 المحاسبة قسم علي المشرف         وهيب قدور /د
 العامة المقررات قسم علي المشرف      د/ محمود التوني
 والتطوير الجودة إدارة مدير        د/ أحمد األفندي
 االستراتيجي التخطيط فريق رئيس         د/ ياسر صابر

 نائب مدير إدارة الجودة والتطويرد/ وليد سليمان        
 منسقة فريق التخطيط االستراتيجي       بشاير العتيبي /ا 

 شكر وتقدير ألعضاء اللجنة العليا للتخطيط االسرتاتيجي 
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إدارة الكلية خبالص الشكر والتقدير لفريق التخطيط االسرتاتيجي وذلك على العمل املضين الذي بذلة الفريق تتقدم 

 أعضاء الفريق:                           :وإسهاماته القيمة يف تطوير خطة الكلية واملسامهة يف جناحها ورفعتها
   جالل محمد /د

 د/ نادية عبد الحميد عبد الواحد
  محمد ساتي سأن /د
  فرحان محمد أحمد /د
                       صالح حاتم مني /د 
 الكباتي محمد منال /د
                    الشوربجي سالم أميرة /د
   الشناوي يوسف فاطمة /د
 صالح يوسف خالد /د
  تركي محمد /د
   حسين محمود /د
  الباز أحمد /د
   أمين محمد /د
  الواحد عبد يارا /د
  عزيزي أحمد ثناء /أ
  الحاج محمد غادة /أ
  السعيد يوسف نورة /أ
  العودات عطاهللا عبير /ا
  الحمود   دانا /أ
  العتيبي سعود بشاير /أ

سرتاتيجي شكر وتقدير ألعضاء فريق التخطيط اال   



 
 

 

77 

 وخدمة المجتمع  ةدراسات التطبيقيكلية الل ةالخطة االستراتيجي

 

والذين مل يدخروا جهدا تتقدم الكلية خبالص الشكر والتقدير لشركاء تطوير اخلطة  

 :لألدالء مبقرتحاهتم التى تسهم خبروج اخلطة بشكلها احلايل وهم

للدراسات والتطوير وخدمة  الجامعة وكيلمستشار      األستاذ الدكتور/ محمود عبداللطيف  

 المجتمع

 بالجامعة )سابقا (رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي                الدكتور / محمد سليمان     
 عضو وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة.                الدكتور/  محمد فضل       

 .ة التدريس بقسم نظم المعلومات بالكليةئعضو هي               الدكتور/ تامر هاشم         

 

دير لشركاء العمل والتطوير ق شكر وت   


