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 –لكلية التربية في المجمعة   اإلستراتيجيةالخطة  –

 والعمالء المستفيدون األول: البعد    
 

 رةالقد تنمية أجل من ، والعالمية الوطنية المتطلبات وفق واالعتماد، الجودة من عالية درجة على أكاديمية خدمة تقديم  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمعية الشراكة بناء في يسهم بما ، العمل سوق في الكلية وطالبات لطالب التنافسية

  المبادرات

 ذالتنفي فترة  األنشطة

  األداء المؤشرات

 الصعوبات  اإلنجاز معدل
  وجدت( )أن

 المستهدف
  

 المتحقق

 وعملية علمية مسابقة)

 مجال في

 اآللي الحاسب

عمل دورات بالحاسب األلي  

ثم إجراء مسابقة للطالبات 

الملتحقات بالدورة وتحديد 

 مكافئة للمسابقة

 

عدد الطالب /الطالبات  السنة الثالثة 

 الحاصالت  على

دورات في الحاسب 

 اآللي واللغة االنجليزية.

نسبة الطالب / 

الطالبات المتدربين 

 إلى العدد اإلجمالي.

عدد البرامج التثقيفية 

بالتعامالت اإللكترونية 

 والتعليم اإللكتروني.

  من %20مهارات تنمية

 في والخريجات الخريجين

 والحاسب اإلنجليزية اللغة

  اآللي

0% 

 
 وجدود .عدم1

 الجراء ياتإمكان

 الدورات
 .صعوبة2

 مع التواصل
 بعد الخريجات

  التخرج

  



 بمهارات االرتقاء

 البحثية  الطالب

 مشاركتهم وزيادة

 المحافل في

 والدولية الوطنية
 
 

 مسابقة عن اعالن

 بحث الفضل

 بين علمى

 ومنح الطالبات

 جوائز

عمل قاعدة بيانات  -
لألبحاث التي من 
الممكن أن تطبق 

 بالقسم 

دورات عمل  - -
للطالبات عن كيفية 

 كتابة بحث علمي

حصر المؤتمرات   - -
السنوية المحلية 

 1433والدولية لعام 
الخاصة بالتخصص 
ونشر اعالنات عامة 
 عن هذه المؤتمرات 

تحديد عدد من  -
الطالبات المتميزات  
ً  بالقسم وحثهن  علميا
على  المشاركة  في 
المؤتمرات المحلية 
والدولية   و تقديم دعم 

 ادي و معنوي.م

توزيع استبانة على  -
أعضاء هيئة التدريس 
عن أهم الموضوعات 
التي من الممكن 
تطبيقها بالقسم لعمل 

 قاعدة بيانات

اعالن مسابقة عن  -
كتابة بحث ومنح 

 جائزة 

مخاطبة وكيلة  - -
الكلية لشئون 
الطالبات لتوفير 
جوائز مالية الفضل 

 االبحاث الطالبية

 تكرر سنويا 

عدد األقسام العلمية 
المطبق فيها بحوث 

ومشروعات 
التخرج مقارنة 
باألقسام  التي ال 
يوجد فيها هذه 

 البحوث.
عدد الطالب 
المشاركين بأبحاث 
علمية في 

 المؤتمرات
عدد الطالب 
المشاركين في 
برامج تحسين 
 المهارات البحثية.

عدد جوائز التميز 
 لطالب.

 طالب من %3 تأهيل

 بنهاية  الكلية وطالبات

 الخطة سنوات
100% 

 

 
 



 
 

 –لكلية التربية في المجمعة   اإلستراتيجيةالخطة  –
 والعمالء المستفيدون األول: البعد    

 

 لتنافسيةا القدرة تنمية أجل من ، والعالمية الوطنية المتطلبات وفق واالعتماد، الجودة من عالية درجة على أكاديمية خدمة تقديم  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمعية الشراكة بناء في يسهم بما ، العمل سوق في الكلية وطالبات لطالب

  المبادرات

 يذالتنف فترة  األنشطة
 والمقاييس المؤشرات

 الصعوبات  اإلنجاز معدل
  وجدت ان 

 المتحقق المستهدف

ت  عقددددد اجتماعدددددا

دوريدددددددددددة بدددددددددددين 

المشدددددددددددددددددددددددرفين 

األكددددددددددددددددددداديميين 

 والطالب

عقددددددد لقدددددداء مددددددع 

المسدددددتجدي

ن لكدددددددددددل 

فصدددددددددددددل 

 دراسي.

تحفيددددددز أعضدددددداء 

هيئددددددددددددددددة 

التدددددددريس 

علددددددددددددددددى 

 عمل ورش عمل

 األكاديميات للمرشدات

 اإلرشاد في دورهن نع

 األكاديمي

 مع اللقاءات عقد-

 مستجداتال الطالبات

 توعية مطويات إعداد -

 الدراسة نظام عن

 بالقسم

  سنويا تكرر

 

 أكاديمي مرشد : )طالب نسبة

) 

عدد األيام الدراسية  -

المخصصة لإلرشاد 

األكاديمي في العام 

 الدراسي.

الـنسبة المئوية لرضا  -

الطالب عن  الخدمات 

 اإلرشادية المقدمة لهم.

خطة تحسيين االرشاد  -

 االكاديمي

  لبرامج شاملة خطة

 اإلرشاد وخدمات

 للكلية األكاديمي
100% 

 



االشددددترا  

فدددددددددددددددددددي 

المددددددؤتمرا

ت 

العلميددددددددددة 

وتقددددددددددددديم 

أوراق 

عمدددددددددددددددل 

وأبحدددددددداث 

فددي مجددال 

اإلرشدددددددداد 

األكدددددددداديم

 ي

عمددددددددل كتيبددددددددات 

ونشددددددرات 

دوريدددددددددددة 

خاصددددددددددة 

باإلرشدددددداد 

األكدددددددداديم

 ي

عقددددددددددددددددددد دورات 

تدريبيدددددددددة 

ألعضدددددداء 

هيئددددددددددددددددة 

التدددددددريس                                                      

فددي مجددال 

اإلرشدددددددداد 

األكدددددددداديم

 ي

 تصمم استبانة تطبيق

 رضا لتبين خصيصا

 اإلرشاد تجاه الطالبات

 تطبيق و  تصميم -

 خدمات تقويم استبانة

 األكاديمي اإلرشاد

 تاالستبيانا تحليل -

 خطة ووضع إحصائيا

 علي بناءا تحسين

 اإلحصائي النتائج

 اإلرشاد وحدة دعم

 األكاديمي

نسخ من كتيبات لالرشاد  -

 االكاديمي

عدد الدورات وورش  -

 العمل 

100% 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –لكلية التربية في المجمعة   اإلستراتيجيةالخطة  –
 والعمالء المستفيدون األول: البعد    

 

 رةالقد تنمية أجل من ، والعالمية الوطنية المتطلبات وفق واالعتماد، الجودة من عالية درجة على أكاديمية خدمة تقديم  : االستراتيجي الهدف

 المجتمعية. الشراكة بناء في يسهم بما ، العمل سوق في الكلية وطالبات لطالب التنافسية

  المبادرات

 التنفيذ فترة االنشطة

 االداء مؤشرات

  الصعوبات  اإلنجاز معدل
  وجدت ان

 النتحقق لمستهدفا



إنشددددددداء مركدددددددز 

الوحدددددددددددددددددددددددددددة 

اإلرشددددددددددددددددددادية 

للطدددددددددددددددددددددددالب                                          

ذوي 

االحتياجدددددددددددددددات 

 .الخاصة.

 

 

 

وضددددددع بددددددرامج 

تخصصدددددددددددددددددية  

تعليميدددددة لدددددذوي 

االحتياجدددددددددددددددات 

 الخاصة

 على ينطبق ال

 نظرا القسم

 مقرر لوجود

 يتطلب عملي

 وجود عدم

 ذوي  طالبات

 االحتياجات

 الخاصة
 

 السنة

  األولى

 تم التي البرامج عدد -
 ودراستها. تطويرها

 الطالب عدد نسبة -

 البرامج من المستفيدين

 جمالي إلى العدد إلى

 . الخاصة الرعاية لطالب

إعداد وثيقة 
متكاملة  

لبرامج رعاية 
الب  ذوي الط

االحتياجات 
الخاصة 
 بالكلية.

 ال ينطبق 

 ينطبق ال

 
 
 
 

 –لكلية التربية في المجمعة   اإلستراتيجيةالخطة  –
 والعمالء المستفيدون األول: البعد    

 

 رةالقد تنمية أجل من ، والعالمية الوطنية المتطلبات وفق واالعتماد، الجودة من عالية درجة على أكاديمية خدمة تقديم  : االستراتيجي الهدف

 المجتمعية. الشراكة بناء في يسهم بما ، العمل سوق في الكلية وطالبات لطالب التنافسية

 الصعوبات  اإلنجاز معدل  األداء مؤشرات التنفيذ الفترة  األنشطة  المبادرات



 المتحقق المستهدف
  وجدت ان

تدددددددددريب الطددددددددالب 

علدددددددددددددى طدددددددددددددرق 

 االستذكار الجي

 

 

 

 محاضددددددرات إقامددددددة

 للطدددددددالب ونددددددددوات

 بالجامعة الملتحقين

 

 

 

 

 

 

 

 أو عمل ورشة عقد

 كيفية عن ندوة

 أو الجيد االستذكار

 على مطوية توزيع

 فترة قبل الطالبات

 االمتحانات

 تمعدال في التحسن نسبة -  سنويا تكرر
  التسرب.

 تمعدال في التحسن نسبة -
 . النجاح

 تمعدال في التحسن نسبة -

 . الرسوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الوصول 

لكفاءة داخلية 
إجمالية على 
مستوى الكلية  

 % 80بنسبة 
بنهاية سنوات 
 الخطة 

 

100% 

 

 تعريفي لقاء عقد

 للطالبات

 فبل من المستجدات

 و  القسم مشرفة

 هيئة أعضاء

 للتعرف التدريس

 قواعد و القسم على

 المنظمة واللوائح

 للقسم

  سنويا تكرر

100% 

  



 أعضددددددددداء تددددددددددريب

 علدددى التددددريس هيئدددة

 االتصددددددال مهددددددارات

 الفعال

 

 

 المتابعددددددددة برنددددددددامج

 الحتياجددددات الدوريددددة

 العمدددددددددددددل سددددددددددددوق

 رأي ومعرفدددددددددددددددددددددة

 فدددددددددي المسدددددددددتفيدين

 الخدددددريجين مسدددددتوى

 التخصددددص ونوعيددددة

 المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وورش دورات عقد

 لألعضاء عمل

 

 

 

 تاستبيانا تطبيق

 مديرات على

 وجهات المدارس

 لقاء وعقد التوظيف

 الفصل بداية عند

 للتعرف الدراسي

 سوق احتياجات على

 العمل

 بيانات قاعدة إعداد -

 التوظيف لجهات

 المختلفة

 سبل  تدعيم

 جهات مع التواصل

 التوظيف

 

 سنويا تكرر

 

 

 

 

  األولى السنه

عدد الدورات 

 وورش العمل 

 

 

 

 

 

تحليل االستبانات 

 وخطة تحسين 

قاعدة البيانات 

 لجهات التوظيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صعوبة

 مع التواصل
 جهات

 التوظيف

  الكلية خارج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق و تصميم  -

 رضاء استبانة

 عن  التوظيف جهات

 القسم خريجة

 تحليل - -

 ياإحصائ تاالستبيانا

 تحسين خطة ووضع

 النتائج علي بناءا

 والتغذية اإلحصائية

 الراجعة

 

 

 

نسبة الرضا عن  

 خريجات القسم 

 

الخطة المعتمدة 

على التغذية 

 الراجعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

  



 محتدددددددددوى تحددددددددديث

 يتوافدددق بمدددا المنددداهج

                         تحقيدددددددددددددددق مدددددددددددددددع

 التعليميددددددددة النتددددددددائج

 المستهدفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل لجنة معتمدة 
تتولى مسؤولية 
تطوير المناهج 

 الدراسية
 

تشكيل لجنة 
استشارية من 
أعضاء هيئة 
 التدريس من كافة

التخصصات لتحديث 
محتوى المناهج مما 
يتوافق مع متطلبات 

 سوق العمل
منع التكرار في  -1

 المقررات 
اقتراح  -2

موضوعات حديثة 
تتواكب مع التقدم 

 العلمي المعاصر
عقد دورات لجميع 
أعضاء هيئة 
التدريس عن الطرق  
الحديثة و المثلى 

 للتقويم
 

عدد أعضاء اللجنه   -

المشرفه على 

 البرنامج

 مهام اللجنه 

 

نسخة من توصيف 

 المقررات الحديثة 

 

 

 

 

 

عدد الدورات 

 وورش العمل 

 

 

 

 

 

100% 

  



 

 

 

 أنمددددددددددداط تطدددددددددددوير

 التقويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع إعادة -

 الخاصة الدرجات

 حده علي مقرر بكل

 مع يتناسب بما

 المقرر طبيعة

 الطالبات تحفيز  -

 العلمي البحث في

 درجات برصد

 أبحاثهن علي مناسبة

 التعلم برامج دعم

 وأساليبه الذاتي

توصيف البرنامج  

 وتقسيم الدرجات 

100% 

 

 وتنويع تطوير

 التعلم مصادر

 

 داخلي نظام تفعيل

 وضع لمتابعة

                                     وإجراء

 نتائج وتحليل

 االمتحانات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التقيدددديم نظددددام تفعيددددل

 الخددددددددددددددددددددددددددددددارجي

 والبدددرامج للمقدددررات

 الدراسية

 البرنامج من االنتهاء

  المقررات ملف و

 مركز مع والتواصل

  للحصول الجودة

 المقيم تقرير على

 الخارجي

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 والعمالء المستفيدون األول: البعد 

 .اجملتمعية الشراكة بناء يف يسهم مبا ، العمل سوق يف الكلية وطالبات لطالب التنافسية القدرة تنمية أجل من ، والعاملية الوطنية املتطلبات وفق واالعتماد، اجلودة من عالية درجة على أكادميية خدمة تقدمي  : االسرتاتيجي اهلدف

 املبادرات

 مؤشرات التنفيذ فرتة األنشطة
 األداء

 الصعوابت اإلجناز نسبة
 املتحقق  املستهدف وجدت ان



 الخريجين مع عمل ورش

  للبرامج ILOS لتحديد

 يؤثر بما المطلوبة والمقررات

 العمل سوق في فرصتهم على

 المستفيدين مع عمل ورش

STAKE HOLDERS 

 الطالب مستوى على للوقوف

 احتياجاتهم. لتحديد وأيضا

 الخريجين شئون وحدة تفعيل

 الفعال التدريس طرق تنويع

 الدروس –  المحاضرات لتشمل

 – الميداني التدريب – العلمية
 زيارات – عمل مجموعات

 – مشكلة حل – بحث – حقلية
                           عمل ورش

 مفتوحة مناقشات –

 تطوير ا على الطالب تشجيع

 المتميزين الطالب دعم الية

 ستخدام علميا والمتفوقين

 الرقمية تبةالمك
 المتعثرين الطالب دعم برنامج

 دراسيا  

 
 
 
 

 وحدة بلجنة  المشاركة مع استبانات عمل

 الحريجات

 العمل أصحاب مع لقاء و عمل ورش عفد

 

 هيئة أعضاء و للطالبات  استبانات عمل

 استراتيجات مالئمة لتوضيح التدريس

 المستخدمة التقويم و التدريس أساليب

 دعم لجنة مع نبالتعاو عمل ورش عقد

 استخدام على الطالبات لتدريب  الجودة

 الرقمية المكتبة

 المتميزات و المتفوقات أسماء تسجيل 

 تقدير شهادات  وتوزيع شرف لوحة في

 الكلية عمادة تحددها وجوائز
 

 اجلامعي الطالب دليل عداد
 
 

 والرسوب التسرب وتقومي دراسة
 
 

  سنواي تكرر

 التحسن نسبة

 معدالت يف

  التسرب.

 التحسن نسبة

 معدالت يف

 . النجاح

 التحسن نسبة

 معدالت يف

 . الرسوب

 
 

 
 داخلية لكفاءة الوصول

 مستوى على إمجالية

 % 80 بنسبة  الكلية
  اخلطة سنوات بنهاية

 

80% 

  اخلرجيات مع التواصل صعوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 –لكلية التربية في المجمعة   اإلستراتيجيةالخطة  –

    
 والعمالء المستفيدون األول: البعد 

 التنفيذ فترة  األنشطة المبادرات
 مؤشرات

 االداء

 االنجاز نسبة
 الصعوبات

 المستهدف وجدت ان
 المتحقق

إعداد دراسة .1
الحتياجات سوق 

العمل من خريجات 
 الكلية
تنظيم ملتقى يوم .2

 المهنة
بيانات قاعدة .3

للطالب الخريجين 
 وتخصصاتهم

خطاب موجه 

للمدارس 

للحصول 

على توصيف 

وظيفى 

للمرشحين 

للتعين لمثل 

 هذه الجهات 

التواصل  -

مع مكتب 

االشراف 

 التربوى

 تكرر سنويا 

عدد 

الطالب 

الخريجين 

الملتحقين 

بوظائف في 

القطاعات 

الخاصة 

والمؤسسات 

 المجتمعية. 

وضع دليل 
سنوي للفرص 
الوظيفية 
والجهات 
المقدمة لها، 
وكذا  
 توصيف 
للمهارات 
المطلوبة 
وكيفية 
 امتالكها. 

 دليل يتحقق لم

  ةالوظيفي الفرص

 عم التواصل صعوبة
  التوظيف جهات

عدد مشاركات 
األقسام في البرامج 
 واألنشطة المجتمعية

عقد ورش عمل و 
وتشجيع  لقاءات

الطالبات على 
االشترا  باألنشطة 
المجتمعية مما يحقق 
االستفادة من كال 

 الطرفين

نسبة الطالبات . تكرر سنويا
المشاركات باالنشطة 

 المجتمعية 
 
 
 
 

 إلى الوصول

  مشاركة 30

 سنوياً 
 
 
 
 

 دوافع وجود عدم %30 من اقل

 الطالبة لدى

  ابالنشطة للمشاركة

  



 المشاريع حصر 

 و العلمية

 العلمية األبحاث

 من المقدمة

 هيئة ؟أعضاء

 بالقسم التدريس

 مع التواصل مع

 خدمة عمادة

 المجتمع

  
نسبة المشاركة من 

أعضاء هيئة 
التدريس بالمشاريع 

 العلمية 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 وجود عدم

 بحثية مختبرات

  القسم في



 عمل ورشة عمل

  المكتبة عن

  الرقمية

 لالعضاء

  والطالبات

 ورشة عمل -

 برنامج عن عمل

 الرسم

PHOTOSHOP 

 لالعضاء

  والطالبات

 عمل ورشة  -

 فى للمختصين

 موالتعلي التربية

 )معلمات

 وموجهات(

 البيانات لقواعد

 دورة عمل -

 لمحضرات

 فى المختبرات

 )ثانوية المدارس

 متوسطة( –

 
 
 
 
 
 

 عدد ورش العمل 
 وعدد الحضور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

70% 

 من االستجابة عدم 

 واملوجهات املعلمات

  اهل املدعوات للدورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على املوافقه عدم

 عاتب حمضرات دبلوم
  للقسم



عمل قاعدة  - 

بيانات 

بمشاركة 

العضوات فى 

مجال خدمة 

 المجتمع

  

*  إعداد 

ورشة عمل 

عن إعداد 

قاعدة بيانات 

لألقسام 

 األدبية

* إعداد نفس 

الدورات 

السابقة 

لمعلمات  و 

موجهات 

 المدارس

* إعداد نفس  

الدورات 

السابقة 

لمحضرات 

المعامل 

 المدارس 

* دورات في 

اإلسعافات 

األولية في 

 المدارس

 

   قاعدة البيانات  

 
  



 
   –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –

 والعمالء المستفيدون األول: البعد

  المبدرات

 التنفيذ فترة  األنشطة
 المؤشرات

  واألداء

 الصعوبات  اإلنجاز نسبة

  وجدت ان
 المتحقق المستهدف

 قاعدة إنشاء)

 للطالب بيانات

 الراغبين

    االلتحاق

 بالدورات

 . التدريبية

 دورات تنفيذ

 اونبالتع تدريبية

                         الخبرة بيوت مع

 القطاع وبرعاية

 . الخاص

 قاعدة إعداد

 بيانات

 للمؤسسات

 المجتمعية

 الفاعلة

 بعض تنفيذ

 الرحالت

 إلى الطالبية

 المؤسسات

 المجتمعية

تنسيق مع قسم الحاسب 
العطاء دورات تدريبية 
 وتأهيل الطالبات للعمل

عقد دورات تدربية 
بالتعاون مع مركز 
الجودة  و المؤسسات 

 المجتمعية
تحديد المؤسسات 
المجتمعية الفاعلة في 
تدريب الطالبات وعقد 

 بروتوكول
التواصل مع عمادة الكلية 
لتنظيم بعض الرحالت 
الطالبية وخاصة 
للمتميزات و أيضا 
رحالت حقلية مما يفيد 
الدراسة العملية للطالبات 

 نات وغيرهاكجمع عي
 

تكرر سنويا على مدار 
 العام 

عدد الشركات 
والمؤسسات المشاركة 

 في البرنامج .

عدد الطالب  

 المتدربين والمستفيدين

 .من البرنامج

 %0 %30 تحقيق

 تواصل عدم

 بعد الطالبة

 مع التخرج

  القسم

 وجود عدم

 لتدريب مدربات

 الطالبات

 
 
 

  



 
 
 

 –لكلية التربية في المجمعة   الخطة اإلستراتيجية –
 الداخلية العمليات : الثاني البعد    

  المبادرات

 فترة  األنشطة

 المؤشرات التنفيذ

  واألداء

 الصعوبات  اإلنجاز نسبة

 وجدت ان
 المتحقق المستهدف

 البنيدددددددددة تطدددددددددوير 

 التحتيدددددددددددددة

 مرافدددق مدددن

وتجهيدددددددددزا

 إنشددددددددداء ت

 مكاتددددددددددددددب

  ألعضددددددددداء

 هيئدددددددددددددددددددة

 التددددددددددريس

واإلداريددددددددي

 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة تطبيق اعادة -

 الحتياجات حصر

 تحديد وبعد المكاتب

 خطة عمل يتم النقص

 على سواء تطوير

 – المكاتب مستوى

 ---المعامل

 دراسة إجراء -1

 مالقس احتياجات لتحديد

 . التجهيزات من

 التجهيزات حصر -2

 و لبالفع شرائها تم التي

 بنتيجة ذل  مقارنة

   . االحتياجات دراسة

 فنية لجان تشكيل -3

 مواصفات لوضع

 تضم المطلوبة األجهزة

 القسم أعضاء احد

 بداية

 كل

 عام

  دراسي

 المباني عـدد

    والمرافق

 التي الجامعية

 تطويرها تم

  من 100%

 والمرافق المباني
100% 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهيددددددددزات دعددددددددم

 المعامدددددددددددل

 جيدة خطط إعداد

  التجهيزات علي للحصول

ً ط للقسم الالزمة العلمية  بقا

 يتعلق فيما  NORMS)) لـ

  والمعامل التدريس بقاعات

 والبحثية الطالبية

 بالجامعة ومقارنتها

  مرجعية كعالمة األمريكية

 حول تقارير إعداد -3

 و ةاألجهز حالة تقييم نتائج

  . المنشآت

 أمن إجراءات توفير -4

 مايةـلح ةفاءـبالك تتميز

 والتجهيزات المرافق

 للتدريس المخصصة

 تحديد مع العلمي، والبحث

 من كل لمسؤوليات واضح

 و التدريس، هيئة أعضاء

 و والكليات، األقسام

 من . المركزي اإلدارة

 كاميرات قوائم حيث

 األمن أفراد – المراقبة

– البوابة عن المسئولين

 النوباتجية جداول

 )توصيف األمن مشرفاتل

 فاياتط ( الوظائف

 المياه وخراطيم الحريق

 و الحريق إنذار وجرس

 األمن عناصر تقارير

 

 

 



والمختبددددددرا

 ت

                              بدددددددداألجهزة

  لتحسدددددددددددين

 العمليدددددددددددددة

 التعليميدددددددددة

 والبحثيددددددددددة

 للطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و األمن لجنة تقارير و 

 السالمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 1 

 الطالبات  رأي استطالع -

 التدريس هيئة أعضاء و

 و المرافق جودة لتقييم

 و بالمعامل  التجهيزات

 خطط ووضع  المختبرات

 نتائج ضوء في تحسين

  . الرأي استطالع

 فنية لجان تشكيل -2

 األجهزة مواصفات لوضع

 أعضاء احد تضم المطلوبة

  . القسم

 التي التجهيزات حصر -3

 نةمقار و بالفعل شرائها تم

 سةدرا بنتيجة ذل 

   . االحتياجات

 

 

 

  رأي استطالع -

 و الطالبات

 هيئة أعضاء

 ملتقيي التدريس

 جودة

  التجهيزات

 بالقاعات

  الدراسية

 تحليل

 تاالستبيانا

 إحصائيا

 خطة ووضع

 بناءا تحسين

 النتائج علي

 اإلحصائية

 والتغذية

 الراجعة

 

 حصر -

 التي التجهيزات

 شرائها تم

 مقارنة و بالفعل

 بنتيجة ذل 

 دراسة

   . االحتياجات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 نظددم شددبكة تأسدديس-( 2 )

 المعلومدددددددددددددات

 والتعلدددددددددددددددددددديم

 اإللكترونددددددددددددي

 المتكاملة.

 القاعدددددددددددددات تطدددددددددددددوير

 الدراسية

   

 عدددددددددددددددددددددد -

 الددددقدددداعددددات

 الددددددمددددددزودة

 بسدددددددبورات

 ذكدددددددددديدددددددددة

 ومددرتددبددطددددة

شبكة  مالنظ ب

 والمعلومات

 بالجامعة.

 عدددددددددددددددددددددد -

 الشدددددددبكدددات

 تددددم الددددتددددي

سها سي  في تأ

 الكلية أقسدددام

. 

 عدددددددددددددددددددددد -

 المستخدمين

 لدددتدددقدددنددديددددات

 الدددتدددعدددلددديدددم

 اإللكتروني.

 مرات عددددد -

 الدددددددخددددددول

 برامج على

 الددفصددددددددول

 االفتراضية.

 

 النظام من 33%

 ومستلزماته
 من سنة لكل

 الخطة سنوات

 في %100 وبنسبة

 سنوات نهاية

 الخطة

  

  

 

 موقع اشاء

 على للقسم

 االنترنت

  
  

  
  

  

 إعداد

 دراسة

 الحتياجات

 من الكلية
 نظم

 المعلومات

 استمارة -

 حصر

 الحتياجات

 من القسم

 االنترنت

 وطابعات

 وكمبيوترات

  

 رفع

 أداء مستوى

 خدمات

 اإلنترنت

 وتوسيع

 فرص

 استخدامها

 لمنسوبي

 الكلية

 والطالب

 



 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
 الداخلية العمليات : الثاني البعد    
 

 رسالتها حقيقت من هايمكن بما للكلية التقنية والبيئة التحتية البنية وتطوير ، المؤسسي األداء كفاءة رفع  : االستراتيجي الهدف

 .وأهدافها

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات التفصيلي الهدف

 نشطةاال

 المقترحة

 للمبادرة

 مسئول

 التنفيذ

 التنظدددددددددددديم تطددددددددددددوير-(3)

 اإلداري

 واإلجدددددددددددددددددددددراءات

 أقسدددام فدددي اإلداريدددة

   الكلية

 

 اتخاذها. تم التي القرارات عدد
 يومياً. إنجازها يتم التي المعامالت عدد
 ها.تطوير تم التي واللوائح الوثـائق عـدد نسبة
 اإلداري التنظيم تطوير في اإلنجاز نسبة

 بالكلية. اإلدارية واإلجراءات

 

 

 

 من 100%
 التنظيمات

 اإلدارية

 واإلجراءات

 في اإلدارية

 الكلية أقسام

 سنوات خالل

 عمل وورش تدريبية دورات إعداد

 واللوائح اإلداري التنظيم برامج عن

 التنظيمية

 مع التواصل

 الجودة مركز

 اعداد لتنظيم

 عن دورات

 االدارى التنظيم

 االدارية واللوائح

 محفوظ فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.

 في اإلدارية واألنظمة اللوائح دراسة

  الكلية

 محفوظ فاطمة د. 

 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.

 ماألقسا في التنظيمي الهيكل تقويم

 هيكل عمل -

 للقسم تنظيمى

 وتوصيف

 وظيفى

 محفوظ فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.

 والوظائف األقسام مهام توصيف

 وتصنيفها

 محفوظ فاطمة د. 

 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.



تقويم اللجان والمجالس  وهندرة 
 عملياتها وأتمتتها

 استبانة عمل -

 اللجان لتقويم

 والمجالس

 عملياتها وهندرة

 محفوظ فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.

 نظددددددام تحسددددددين- ( 4 )

 المكافدددددددددددددآت

  والحددددددددددددوافز

 الكلية. في

عدد اللوائح واألنظمة التي تم دراستها 
 واعتمادها.

 عدد  األدلة المنجزة.
 عدد الدراسات المنفذة.

 وثـيقة

 قـانونية

 مرجعية

 في للكلية

 الحوافز نظام

 والمكافئات.

 المهني اإلنجاز ملف وفق األداء تقويم

 التدريس هيئة ألعضاء

 ةلمشرف توصية -

 كتابة عند القسم

 االداء تقرير

 الى الرجوع

 االداء ملف

 للعضوات

 صالح زينب د.

 محفوظ فاطمة د.

 أميرة د.

 المغاورى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
 الداخلية العمليات : الثاني البعد    
 

 رسالتها حقيقت من هايمكن بما للكلية التقنية والبيئة التحتية البنية وتطوير ، المؤسسي األداء كفاءة رفع  : االستراتيجي الهدف

 .وأهدافها

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات التفصيلي الهدف
 االنشطة

 مسئول

 التنفيذ

 تطدددددددددددددددددوير- (5)

 معددددددددددددايير

 اختيددددددددددددار

 القيدددددددددادات

األكددددددداديمي

 ة

واإلداريدددددة

. 

 وظيفي توصددديف لهم  ممن الكلية منسدددوبي عدد

 ( واألكاديمي اإلداري القيادي) للعمل يؤهلهم

 موحد دليل

 يشتمل  للكلية

 معايير على

 المفاضلة

 والترشيح

 للقيادات

 األكاديمية

 واإلدارية

 القياديين لألفراد بيانات قاعدة إعداد

 القيادية ومستوياتهم

 قاعدة اعداد -

 للقيادات بيانات

 وعلى القسم فى

  الكلية مستوى

 قاعدة اعداد

 لألفراد بيانات

 من القياديين

 هيئة أعضاء

 بالقسم التدريس

 المهدى زينب د.

  على هالة د.
 الحوفى فاطمة د.



 جدددددودة تعزيدددددز-( 6 )

 البددددددددددددددرامج

 األكاديميدددددددددة

 والحصدددددددول

 علدددددددددددددددددددددى

 االعتمدددددددددددداد

 المحلدددددددددددددددي

  والعالمي

 دراستها. تم التي األكاديمية البرامج عدد-
 تم التي والخارجية الداخلية االعتماد معايير عدد-

 عليها. الحصول
 . تطويرها تم التي األكاديمية البرامج عدد-
 والدولية المحلية األكاديمي االعتماد شهادات عدد-

 عليها. الحصول تم التي
 عد.ب عن التعليم على تعتمد التي البرامج نسبة-

 تحقيق

 االعتماد

 المحـلي

 لــ والعالمي
 مـن % 50

  البرامـج

 األكاديمية

 سنوات اللخ

 الخطة

                                يف األكاديمية للجودة ذاتية معايير بناء

  العلمية األقسام

 تقرير اعداد -

 ملقس ذاتى تقييم

 االحياء

 القسم مشرفة

 المهدى زينب د.

  على هالة د.
 الحوفى فاطمة د.
  صالح زينب د.
 محفوظ فاطمة د.

 أميرة د.

 المغاورى
 الزومان منيرة أ.
 المنسى وفاء أ.

                                       ومدى األكاديمية البرامج واقع دراسة

 أهدافها تحقيق على قدرتها

 البرنامج تطبيق

 للقسم األكاديمي

 وتطبيق

 الرضا استبانات

 الطالبات قبل من

 هيئة أعضاء و

 و التدريس

 اإلدارية الهيئة

  بالقسم

 على للحصول

 االعتماد

 األكاديمي

 المهدى زينب د.

  على هالة د.

 الحوفى فاطمة د.



 في األداء وتميز الجودة ثقافة نشر

 الكلية

 خطة وضع -

 الجودة لنشر

 مطويات وتطبيق

 دورية ومجلة

 قسم يصدرها

 االحياء

 مجلة اعداد -

 بقسم خاصة

 عن االحياء

 وثقافتها الجودة

 محفوظ فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.

 المنسى وفاء أ.

 البرامج في الجودة معايير تطبيق

 الكلية داخل والفعاليات

 معايير تطبيق

 تبعا الجودة

 الوطني لألطار

 برنامج على

 ومتابعة القسم

 اللجان عمل

 من واألنشطة

 توكيد لجنة خالل

 الجودة

 المهدى زينب د.

  على هالة د.

 الحوفى فاطمة د.

 لـ األكاديمي االعتماد على الحصول
 الكلية برامج من 50%

 على الحصول -

 االعتماد

 األكاديمي

 القسم لبرامج

 المهدى زينب د.

  على هالة د.

 الحوفى فاطمة د.



 األكاديمي االعتماد معايير تطبيق

 للبرامج

 معايير تطبيق

 على الجودة

 البرنامج

 وأساليب

 التدريس

  المستخدمة

 القسم منسقة

  على هالة د.

 المهدى زينب د.

 الحوفى فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.

 باألقسام الذاتي التقييم تقارير
  القسم مشرفة 

 الزومان منيرة أ.

 
 

 
 

  



 
 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
 الداخلية العمليات : الثاني البعد    
 

 رسالتها حقيقت من هايمكن بما للكلية التقنية والبيئة التحتية البنية وتطوير ، المؤسسي األداء كفاءة رفع  : االستراتيجي الهدف

 .وأهدافها

 
 

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات
 االنشطة

 مسئول

 التنفيذ



 تطددددددددددددددددددددددددددددوير-(7) 

 المقدددددددددددددددررات

 والبدددددددددددددددددرامج

 فدددددي التعليميدددددة

 ضدددددددددددددددددددددددددوء

 معدددددددددددددددددددددددايير

 الجدددددددددددددددددددددددودة

        التعليميدددددددددددددددددددة

 جميدددددددددع فدددددددددي

  الكليددددددة أقسددددددام

            خدددددددددددددددددددددددددالل

 فتددددددددددددددددددددددددددددرة

 الخطة.

 تددددددم التددددددي التعليميددددددة المقددددددررات نسددددددبة -

 المقررات. عدد إجمالي إلى تطويرها

 تددددددم التددددددي التعليميددددددة المقددددددررات عدددددددد -

 المقررات. عدد إجمالي إلى تطويرها

 التعلددديم علدددى تعتمدددد التدددي المقدددررات عددددد -

  بعد. عن والتعليم اإللكتروني
 

 من% 50
 المقررات

 والبرامج

 في التعليمية

 األقسام جميع

 فترة خالل

 الخطة
 

 في التعليمية المقررات واقع دراسة

  الكلية

عقد دورات 

لجميع أعضاء 

هيئة التدريس 

عن الطرق  

الحديثة و المثلى 

 للتقويم

 مصفوفة متابعة

 البرنامج

 والتحليل

 اإلحصائي

 ضع و للمقررات

 مقترحات

 من للتحسين

 لجنة خالل

 االعتماد

 بالقسم األكاديمي

 تقارير مراجعة

 منقبل المقررات

 توكيد لجة

 بالقسم الجودة

  على هالة د.

 المهدى زينب د.
 الحوفى فاطمة د.

 المقررات لتطوير لجان تكوين

  األقسام داخل التعليمية

تشكيل لجنة 
معتمدة تتولى 
مسؤولية تطوير 
 المناهج الدراسية

  القسم مشرفة

  على هالة د.

 المهدى زينب د.
 الحوفى فاطمة د.
 الزومان منيرة أ.

 الدراسية للمقررات الطالب تقييم

 متقيي استبانة -
 المقرر

  صالح زينب د.
 محفوظ فاطمة د.

 أميرة د.

 المغاورى



 بناء في متخصصة عمل ورشة

                      التعليمية المقررات

  الدراسية والمناهج

 مع التواصل -

 الجودة مركز

 ورشة لتنظيم

 بناء فى عمل

 المقررات

 التعليمية

 والمناهج

 الدراسية

 تطبيق -1

 تقومي استبانة

 القسم  طالبات

 للمقررات

  الدراسية
 

 تحليل  -2

 تاالستبيانا

 ووضع إحصائيا

 تحسين خطة

 علي بناءا

 النتائج

 ئيةاإلحصا
 الراجعة والتغذية

 الجودة مركز

  على هالة د.

 المهدى زينب د.
 الحوفى فاطمة د.

 في التعليمية المقررات واقع دراسة

  معايير ضوء
  التعليمية المقررات جودة

 استبانات عمل

 أعضاء قبل من

 التدريس هيئة

  والطالبات

 الجودة مركز

  على هالة د.

 المهدى زينب د.
 الحوفى فاطمة د.



 لتطوير عمل وورش دورات تنفيذ

 التعليمية المقررات وتحديث

 مع التواصل

 اللجنة

 االستشارية

 بالقسم   الخاصة

 الخطة لوضع

 الدراسية

 الجودة مركز

  على هالة د.

 المهدى زينب د.
 الحوفى فاطمة د.

 والبرامج المقررات توصيف

 كافة استكمال -

 توصيف

 المقررات

 المهدى زينب د.

  على هالة د.

 الحوفى فاطمة د.

 جميع لخدمة العلمية المراجع توفير

 الدراسية المقررات

 حصر -

 االحتياجات

 المراجع لقوائم

 المكتبة وتزويد

 بالمراجع

 بقسم الخاصة

 االحياء
 استبانة تطبيق

 للكتب حصر

  بالمكتبة

 استبانة تطبيق

 على توزع

 لتحديد االعضاء

 واحدث اهم

 وانشاء الكتب

 خاصة مكتبة

 بالقسم

 محفوظ فاطمة د.

 الزومان منيرة أ.

 المنسى وفاء أ.



 والبرامج المقررات تقرير

 التعاون مع المقررات تقارير مراجعة

 انجاز ملفات واستالم الجودة بمركز

 هيئة أعضاء كافة من المقرر

 الذي القسم وخارج بالقسم التدريس

 القسم داخل بالتدريس يقامون

 الجودة مركز

 المهدى زينب د.

  على هالة د.

 الحوفى فاطمة د.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
                    والنمو التعلم :الثالث البعد    

 التعليم، مجاالت في المستقبلي والتميز الجودة من عالية درجات لتحقيق (ونوعا   كما  ) للكلية والفكرية البشرية القدرة تنمية  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمع وخدمة العلمي، والبحث

 
 

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات
 االنشطة

 مسئول

 التنفيذ

 هيئددة نسددبة زيددادة-(2)

 مدددددن التددددددريس

 شدددددهادة حملدددددة

  الدكتوراه

نسبة المعينين من حملة الدكتوراه من أعضاء - 
 هيئة التدريس.

نسبة المتعاقدين من حملة الدكتوراه من أعضاء - 
 هيئة التدريس.

 معدل تحقيق

 هيئة من 70%

 من التدريس

 شهادة حملة

 الدكتوراه

 حملة من االستفادة مجال توسيع

 المتخصصين                    الدكتوراه

  السعوديين من

 مشرفة القسم عمل دراسة  -
د. فاطمة 

 محفوظ

 أ. منيرة الزومان

 أ. وفاء المنسى

 من التدريس هيئة أعضاء مع التعاقد

 برنامج في الدكتوراه  شهادة حاملي

 االستقطاب

وضع خطة  -
تطويرية 

الستكمال النقص 
فى الكادر 
 التعليمى بالقسم

 مشرفة القسم
د. فاطمة 

 محفوظ

 أ. منيرة الزومان

 أ. وفاء المنسى

 مينالمتقد بين للمفاضلة معايير وضع

 التدريس هيئة وظائف في للتعين

  والمعيدين والمحاضرين

تم وضع  -
 المعايير 

نسبة االنجاز  -
100% 

 القسممشرفة 
 

 الوظدددددائف سدددددعودة-(3)

 األكاديميدددددددددددددددددة

 هيئددددة ألعضدددداء

  التدريس

نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين  .1

 إلي إجمالي أعضاء هيئة التدريس.

تحقيق سعودة 

 %65بنسبة 

من إجمالي 

تفعيل برنامج االستقطاب من 

 الكفاءات الوطنية

 مشرفة القسم 

 مشرفة القسم  والتوظيف اإلحالل  برنامج



عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين  .2

 الذين يتم تعيينهم.

أعضاء هيئة 

 التدريس

 على التوظيف معدل زيادة دراسة

 محاضر درجة

 مشرفة القسم 

 

 على التوظيف معدل زيادة دراسة

 معيد درجة
  

 
 
 
 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
                    والنمو التعلم :الثالث البعد    
 

 في مستقبليال والتميز الجودة من عالية درجات لتحقيق (ونوعا   كما  ) للكلية والفكرية البشرية القدرة تنمية  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمع وخدمة العلمي، والبحث التعليم، مجاالت

 
 

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات
 االنشطة

 الجهة

 المسؤولة

 مهدددارات تنميدددة-(4)

 أعضددددددددددددداء

 هيئددددددددددددددددددددة

 التددددددددددددريس

  واإلداريددددددين

 فددددددددددددددددددددددددي

 مجدددددددددددداالت

 المعرفددددددددددددة

 . المتجددة

نسبة المتدربين إلي مجموع أعضاء هيئة       

 التدريس 

 واإلداريين.      

 عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها    

تنمية مهارات  

من  30%

أعضاء هيئة 

التدريس 

واإلداريين                                                                                                 

في مجاالت 

تفعيل برنامج االستقطاب من 

 الكفاءات الوطنية
 سمالق مشرفة 

 نشرات ثقافية عن المعرفة المتجددة
اعداد نشرات  -

 ثقافية
 مركز الجودة

إعداد ندوات وورش عمل في تنمية 

مهارات أعضاء هيئة التدريس في 

 مجاالت المعرفة المتجددة

التواصل مع  -
مركز الجودة 
لعمل ورش فى 
مجاالت المعرفة 

 المتجددة

 مركز الجودة



عدد أعضاء هيئة التدريس واإلداريين المستفيدين     

 البرامج.من 

المعرفة 

المتجددة، 

بنهاية سنوات 

 الخطة

تنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية 

                                  لإلداريين 

 في العلوم والمعارف الحديثة

عمل ورش  -
عمل ودورات 
تدريبية 

لالدرايين فى 
العلوم والمعارف 

 الحديثة

 مركز الجودة

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس 

لحضور دورات تطوير المهارات 

والندوات وورش العمل الخاصة 

بمجاالت المعرفة المتجددة التي 

 .تنظمها الجامعة 

تنظيم دورة  -
عن برنامج الـ 
Photoshop 

تنظيم دورة  -
تدريبية عن 
 الكتابة العلمية

 مركز الجودة 
 مشرفة القسم

 د. فاطمة محفوظ

 الزومان أ. منيرة

 أ. وفاء المنسى
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –
                    والنمو التعلم :الثالث البعد    



 
 في مستقبليال والتميز الجودة من عالية درجات لتحقيق (ونوعا   كما  ) للكلية والفكرية البشرية القدرة تنمية  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمع وخدمة العلمي، والبحث التعليم، مجاالت

 
 

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات
 االنشطة

 مسئولية

 التنفيذ

 معدالت تحسين-(9)

 في الفنيين

 المعامل

 والمختبرات

 وصوالً 

 1: 1) لنسبة
) . 

 معدل فني : مختبر

 تحقيق

معدل  فني : 

 مختبر

 كحد أدنى

عمل دراسة الحتياجات المعامل 

 والمختبرات من فنيين

اعداد قاعدة  -

بيانات وظيفية 

لمحضرات 

 المختبر بالقسم

 د. زينب صالح 

 د. فاطمة محفوظ

د. أميرة 
 المغاورى

آليات تحفيزية للفنيين  وضع

 المتميزين بالمعامل والمختبرات

  القسم مشرفة 
 د. زينب صالح 

 د. فاطمة محفوظ

د. أميرة 
 المغاورى

 االرتقددددددددددددددداء-(10)

 بددددددددددددددددددأداء

 المدددددددوظفين

 وزيددددددددددددددادة

نسبة الموظفين الحاصلين علي مؤهالت عالية   

 أثناء خدمتهم الوظيفية.

الوصول  إلى 

من  75%

 الفئة المستهدفة

دراسة  االحتياجات التدريبية 

والمتطلبات الوظيفية للموظفين 

 باألقسام  واإلدارات

عمل دراسة  -

تياجات الح

 المعامل

 د. فاطمة محفوظ

 أ. منيرة الزومان

 أ. وفاء المنسى



 مدددددددؤهالتهم

 وتطدددددددددددوير

 . مهاراتهم

التدريبية للموظفين في مجال عدد الدورات  

 تطوير األداء الوظيفي.

نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الموظفين  

 اإلداريين.

 تبني برنامج التحفيز الوظيفي

كتابة تقرير  -1

موضحا فيه 

الموظفين  نسبة

 علي الحاصلين

مؤهالت عالية  

أثناء خدمتهم 

 الوظيفية.

 

تطبيق  -2

استبانات رضاء 

الجهاز الفني و 

االدارى بقسم 

 األحياء

إعداد دورات  -3

في تدريبية 

مجال تطوير 

 . الوظيفي األداء

 

 مشرفة القسم 

 د. زينب صالح 

 د. فاطمة محفوظ

د. أميرة 

 المغاورى

 مركز الجودة

تبني برنامج تنمية قدرات العاملين 

 بوحدات العمادة

 عمادة الكلية 



تدريب الموظفين اإلداريين على عدد 

من المهارات الوظيفية التي يحتاجها  

 العمل

عقد دورات 

لمحضرات 

 المعامل في

تحضير المحاليل 

 الكيميائية

وتحضير 

العينات 

 وزراعتها

 مركز الجودة 

 د. فاطمة محفوظ

 أ. منيرة الزومان

 أ. وفاء المنسى

 
  



 
 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –

                    والنمو التعلم :الثالث البعد    
 

 في مستقبليال والتميز الجودة من عالية درجات لتحقيق (ونوعا   كما  ) للكلية والفكرية البشرية القدرة تنمية  : االستراتيجي الهدف

 .المجتمع وخدمة العلمي، والبحث التعليم، مجاالت

 
 

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات
 االنشطة

 مسئولية

 التنفيذ

 تشددددددددددجددديدددع-(11)

 الدبدددداحدثديدن

 نشدددددر على

 أبددحدددداثددهددم

 ً يويددددا  آسدددددددد

 ً  . وعالميا
 

 عدد الباحثين المنشورة أبحاثهم.                 

عدد األبحاث المشاركة في المؤتمرات  اإلقليمية   

 والدولية.

 % 15نشر 

من بحوث 

الكلية  أسيوياً 

 ً  وعالميا

تسهيل إجراءات مشاركة أعضاء 

في نشر األبحاث   هيئة التدريس

 والدراسات

تسهيل إجراءات 
مشاركة أعضاء 
  هيئة التدريس

في نشر األبحاث 
 والدراسات

عمادة البحث 
 العلمى

 مشرفة القسم
د. أميرة 

 المغاورى 

 د. زينب صالح 

 أ. وفاء المنسى

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس  

 مالياً ومعنوياً 

مخاطبة عمادة  -
 البحث العلمى
بالمشاريع 

البحثية المقترحة 
من قبل 
العضوات 

للحصول على 
تمويل لهذه 
 المشاريع 

عمادة البحث 
 العلمى

 مشرفة القسم
د. أميرة 

 المغاورى 

 د. زينب صالح 

 أ. وفاء المنسى



نشر الخطط البحثية لألقسام العلمية 

 بالكلية

نشر الخطة  -
البحثية الخاصة 
بالقسم ومطابقة 
رسالة الخطة 
البحثية مع 
 رسالة القسم 
دعم مشاركة 
أعضاء هيئة 
التدريس  مالياً 

 ومعنوياً 

عمادة البحث 
 العلمى

 مشرفة القسم
د. أميرة 

 المغاورى 

 د. زينب صالح 

 أ. وفاء المنسى

  اتفاقيات  زيادة-(12)

 العلمية األبحاث

 الجامعات مع

 المحلية

 . واألجنبية

 عدد الباحثين المتعاقدين مع المراكز
 البحثية المتميزة

 عدد اتفاقيات التعاون البحثي بين
 الكلية  والجامعات المحلية والدولية

 نسبةاألبحاث المشتر  فيها ناشرين
 من خارج الكلية

 عدد األبحاث المشتركة مع جامعات
 آخري والمبنية على اتفاق شراكة

 الشراكة  الزيادة السنوية في اتفاقياتنسبة 

نمو بمقدار 

من   15%

االتفاقات 

البحثية مع 

الجامعات 

المحلية 

 واألجنبية

 إعداد بروتوكوالت تعاون بين الكلية 

 والجامعات المحلية واألجنبية

 

 عمادة الكلية 

 مركز الجودة 

 مشرفة القسم

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



               
 
 
 

 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –

            واالقتصادي المالي :الرابع البعد

 .المحلية للبيئة المستدامة التنمية بمتطلبات يفي بما للكلية االقتصادية التنمية تحقيق في التوسع : االستراتيجي الهدف

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات التفصيلي الهدف
 االنشطة

 مسئولية

 التنفيذ

 التعلددديم بدددرامج عددددد زيدددادة-(2)

 الكلية. في الموازي

عدد برامج التعليم الموازي        

 بالكلية

 لنسبة الوصول

 من % 10

 عدد إجمالي

 المنفذة البرامج

 بنهاية  بالكلية

 الخطة سنوات

 نواتس خالل الموازي التعليم في برنامجين فتح

 الخطة

  
 
 

  الكلية عمادة

 
  



 –الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية في المجمعة   –

            واالقتصادي المالي :الرابع البعد

 .المحلية للبيئة المستدامة التنمية بمتطلبات يفي بما للكلية االقتصادية التنمية تحقيق في التوسع : االستراتيجي الهدف

 المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات التفصيلي الهدف
 االنشطة

 مسئولية

 التنفيذ

 المالية الخطط تطوير-(5)

 . والميزانيات
 

 المالية الخطط عدد  -

 المعتمدة. والميزانيات
 الموارد إجمالي نمو معدل -

 على المنفقة المالية

 والبحثية العلمية الخدمات

 العام في واألنشطة

 للخطة. السابق الدراسي
 وحلقات العمل ورش عدد -

 الخطط حول النقاش

 والميزانيات. المالية

 مالية خطة

  للكلية
 لمناقشة  األقسام في  عمل ورش عقد

 .المالية والموازنات المالية االحتياجات

 

  األقسام جميع -
 الجودة مركز -

 
 


