
الخطة االستراتيجية لكلية العلوم

 التميز في البحث
 العلمي بمعايير
 عالمية واستثمار

 مخرجاته في تنمية
المجتمع واالقتصاد

 التميز في تقديم
 خدمات تعليمية

 مستدامة ذات جودة
عالية

 توظيف وتطوير
 أعضاء الهيئة

 التعليمية وا�دارية
لتحقيق التميز

 استدامة تطوير
البنية التعليمية

 تعزيز المسؤولية
 المجتمعية
المستدامة

 تعزيز إدارة الجودة
وضمان فعاليتها

الخطة االستراتيجية لكلية العلـــوم

 المشاريع الحالية الداعمة للخطة االستراتيجية
للعام الجامعي 1442 هـ

 ا�عتماد
الدعم الطالبيدعم ا�قرانا�كاديمي

 الشراكات
البحثية

خدمة المجتمع

هيكلة البرامج  خطة البحث
العلمي

 قاعدة بيانات
دعم
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خدمة المجتمع

البحث العلمي
التدريس

المثلث التكاملـي لعضو هيئـة التدريـس

 المبادرة
1-1

 المبادرة
2-1

 المبادرة
3-1

 تطوير واستحداث
 برامج أكاديمية

 تتوافق مع سوق
 العمل على ضوء

رؤية 2030

 تطوير
 واستحداث برامج
الدراسات العليا

 تطوير خدمات
طالبية متميزة

الهدف االستراتيجي ا�ول:

التميز في تقديم خدمات تعليمية مستدامة ذات جودة عالية



الهدف االستراتيجي الثاني:

 التميز في البحث العلمي بمعايير عالمية واستثمار مخرجاته في
تنمية المجتمع واالقتصاد

 تطوير البحث
 العلمي لمواكبة

 مستجدات
التنمية

 تقديم خدمات
بحثية متميزة

 تنويع مصادر
 تمويل ودعم

 البحث العلمي
محلي§ وعالمي§

المبادرة
1-2

المبادرة
2-2

المبادرة
3-2

الهدف االستراتيجي الثالث:

 توظيف وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية وا�دارية
لتحقيق التميز

المبادرة

المبادرة

المبادرة
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 استقطاب واستبقاء أعضاء الهيئة
التعليمية وا�دارية المتميزين

 تطوير ا�داء ا�كاديمي وا�داري لدعم
العملية التعليمية وا�دارية

 توفير البيئة المناسبة التي تدعم
ا�بداع والتميز



الهدف االستراتيجي السادس:

تعزيز إدارة الجودة وضمان فعاليتها

المبادرة
1-6

المبادرة
2-6

المبادرة
3-6

المبادرة
4-6

 تحقيق االعتمادا�كاديمي المحلي
للبرامج ا�كاديمية في الكلية

 تحقيق االعتمادا�كاديمي الدولي
للبرامج ا�كاديمية في الكلية

بناء نظام إدارة الجودة الشاملة

ISO تحقيق االعتماد الدولي 
لمعامل الكلية

الهدف االستراتيجي الخامس:

تعزيز المسؤولية المجتمعية المستدامة

المبادرة
1-5

المبادرة
2-5

المبادرة
3-5

 تقديم خدمات
 مجتمعية
مستدامة

 بناء قنوات
 اتصال فعالة
 بين الخريجات

 والكلية وسوق
العمل

 تفعيل
 الشراكات

المجتمعية

الهدف االستراتيجي الرابع:

استدامة تطوير البنية التعليمية

توفير بيئة تعليمية جاذبة

 إنشاء نظام الكتروني للمعامل
والعهد والمقررات الدراسية

 توفير بيئة تعليمية
سليمة وآمنة

تنويع مصادر الدخـــل

المبادرة
1-4

المبادرة
2-4

المبادرة
3-4

المبادرة
4-4


