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1(  نشأة الكلية :

ــات جامعــة املجمعة،فقــد نشــأت  ــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير إحــدى كلي ــة العل كلي
عــام 1422-1423هـــ، حيــث كانــت آنــذاك تابعــة للرئاســة العامــة لتعليــم البنــات بــوزارة التربيــة والتعليــم 
حتــت مســمي: كليــة التربيــة للبنــات, ثــم انتقلــت تبعيتهــا جلامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن التابعــة 
لــوزارة التعليــم العالــي, ولــم متــض ســنتان حتــى مت إعــادة التشــكيل اإلداري لكليــات محافظــة شــمال 
الرياض،وضمــت الكليــة جلامعــة امللــك ســعود إلــي أن صــدر املرســوم امللكــي بإنشــاء جامعــة املجمعــة يف 
الثالــث مــن شــهر رمضــان املبــارك لعــام 1431هـــ , واكــب ذلــك تغييــر مســمي الكليــة مــن كليــة التربيــة 

للبنــات إلــى كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير.
وقــد شــرفت الكليــة مؤخــرًا بافتتــاح ثــاث مبــاٍن تتمثــل يف: مبنَيــيِّ العمــادة، وأقســام الطــاب 
اللــذان يقعــان علــى طريــق امللــك خالــد، علــى مســاحة تقــارب 3000م2، واملبنيــان يضمــان مكاتــب عمــادة 
الكليــة، وإداراتهــا، وأقســام الطــاب، وقاعــة التدريــب، وفصــول دراســية، وجــاري العمل على توســـــــعتها 
يف القريــب العاجــل - بــإذن اهلل تعالــي - ، ومبنــى الطالبــات، فهــو مبنــي يقــع علــى طريــق امللــك عبد العزيز، 
علــى مســاحة واســعة، وأدوار متعــددة تشــتمل علــى فصــول دراســية كثيــرة، ومعامــل كيميائيــة صممــت 
علــى أعلــى جــودة، وإتقــان، كذلــك معامــل احلاســب اآللــي، فهــي مــزودة بأنظمــة ِتقنيــة علــى آخــر مــا 
وصلــت إليــه األجهــزة التقنيــة، كل هــذا وغيــره يعكــس مــدى جديــة الكليــة يف تطبيــق رؤيتهــا، ورســالتها 
مــن خــال هــدف واضــح تســعي إلــي تطبيقــه عمــادة الكليــة انطاقــا مــن دعــم مشــكور مــن معالــي مديــر 

اجلامعــة، الدكتــور خالــد بــن ســعد املقــرن.
كمــا أن الكليــة تســعى دائبــة للتوســع يف املبانــي وفــق املســتجدات ومتــى مــا تهيــأت الظــروف 

احمليطــة حيــث تواجــه الكليــة الكثيــر مــن التحديــات .
وفــى ظــل جامعــة املجمعــة تعــددت أقســام الكليــة حتــى وصلــت إلــي ســبعة أقســام بعــد أن كانــت 
مقتصــرة علــي أربعــة أقســام فقــط يف جميــع مراحلهــا الســابقة باإلضافــة إلــي افتتــاح أقســام الطــاب, 
ومــا زالــت للكليــة خطــة توُســِعية يف افتتــاح أقســام جديــدة يحتاجهــا ســوق العمــل, واســتكمال الكــوادر 
األكادمييــة, واإلداريــة وبنــاء املنشــآت التعليميــة بعــد أن مت بفضــل اهلل تخصيــص قطعــة أرض ســتقام عليهــا 
الكليــة ـــــــ إن شــاء اهلل تعالــي ـــــ علــي مســاحة تقــدر مبليونــي متــر مربــع نطمــح أن يبــدأ بهــا العمــل – بــإذن 

ــا . اهلل – قريب

٢
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2( رؤية و رسالة وأهداف الكلية :

الرؤية :

الرسالة :

األهداف :

3( األقسام األكاديمية:

أن تكــون كليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية بحوطــة ســدير بيئــة أكادمييــة عاليــة اجلــودة؛ لتهيئــة ( ١
مســتقبل منافــس خلرجيهــا يحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

تقــدمي خدمــات تعليميــة، وبحثيــة متطــورة مــن خــال منظومــة أكادمييــة قــادرة علــى املنافســة يف ( ١
إطــار مــن املســؤولية املهنيــة والشــراكة املجتمعيــة الفاعلــة.

توفير كوادر بشرية مؤهلة مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل يف املجاالت املختلفة.	 
حتقيق تقدم متميز يف املجال البحثي و تشجيع ثقافة البحث العلمي.	 
بناء جسور التواصل بني الكلية، واملجتمع اخلارجي.	 
توفير نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين.	 
إيجاد بيئة تعليمية داعمة.	 

الدراسات اإلسامية.	 
احلاسب األلي.	 
اللغة اإلجنليزية.	 
إدارة األعمال.	 
الرياضيات.	 
الكيمياء.	 

٣
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4( ملخص ألهم إحصاءات الكلية لعام 1435/1434هـ :

5( إحصاءات الخطة التشغيلية الثانية :

عدد الطاب املقيدين 
بالكلية

عدد هيئة التدريس
 )مبتعث و غير مبتعث   سعودي - متعاقد(

 )معيد- محاضر- أستاذ مساعد - أستاذ مشارك (

عدد املوظفني
)جميع املراتب االدارية(

الطالباتالطاب
يف فرع النساء : )١١٢( )7٢( يف فرع طالبات + )٢٣( يف فرع الطاب)١٠٠٥()٥8٠(

مترسمات و)٣7( شركات
يف فرع الرجال: )68(  

مترسمون

لعــام ١٤٣٥/١٤٣٤هـــ  الثانيــة  الســنة  اشــتملت خطــة 
 ، مبــادرة  و)١١6(  تفصيلــي  هــدف   )٣9( اجمالــي  علــي 
مت ترحيــل )٢6( مبــادرة للعــام القــادم مت تنفيــذ عــدد )79(

مبــادرة بنســبة تنفيــذ بلغــت 87.8%، مــن خــال مائــة وثاثــة 
منشــط موزعــة علــي االهــداف االســتراتيجية االربعــة للخطــة 

االســتراتيجية للكليــة، وذلــك علــي النحــو التالــي:

٤
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الهدف االستراتيجي األول :

اجلــودة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  أكادمييــة  خدمــة  تقــدمي   
ــة  ــة، مــن أجــل  تنمي ــة والعاملي ــات الوطني واالعتمــاد، وفــق املتطلب
القــدرة التنافســية لطــاب وطالبــات الكليــة يف ســوق العمــل، مبــا 

يســاهم يف بنــاء الشــراكة املجتمعيــة :

األهداف التفصيلية :

 ١( تنمية مهارات وقدرات الطاب وإعدادهم لسوق العمل.
 ٢( اإلرتقــاء مبهــارات الطــاب البحثيــة وزيــادة مشــاركتهم يف 

ــة. ــة و الدولي احملافــل الوطني
 ٣( حتسني برامج، وخدمات اإلرشاد األكادميي.

 ٤( حتديــث جميــع برامــج األنشــطة الطابيــة يف اجلامعــة، وزيــادة 
مشــارة الطــاب فيهــا .

 ٥( حتســني فــرص القبــول النوعــي للطــاب املؤهلــني لالتحــاق 
باجلامعــة.

اخلاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  الطــاب  رعايــة  برامــج  تطويــر   )6  
بالكليــة.

النجــاح،  )الرســوب،  للطــاب  الداخليــة  الكفــاءة  زيــادة   )7  
التســرب(.

القطاعــات  يف  الكليــة  لطــاب  الوظيفيــة  الفــرص  زيــادة   )8  
املجتمعيــة. واملؤسســات  اخلاصــة 

 9( زيادة مشاركة الكلية يف البرامج، واألنشطة املجتمعية.
تدريــب  يف  املجتمعيــة  املؤسســات  مــع  الشــراكة  تدعيــم   )١٠

وتأهيلهــم.    واخلريجــني،  الطــاب 

٥



\

نسبة اإلنجاز : ٩2٪

 المبادرات :

دورات تدريبية يف اللغة اإلجنليزية.( ١
دورات يف احلاسب اآللي.( ٢
والبحــث ( ٣ اإلنترنــت  يف  تثقيفيــة  ومجــات  تربويــة  نشــرات 

والتعلــم.
تدريب الطاب على كيفية كتابة البحث العلمي.( ٤
إعــداد قاعــدة بيانــات عــن املوضوعــات التــي ميكــن للطــاب ( ٥

دراســتها و بحثهــا.
عقد إجتماعات دورية بني املشرفني األكادمييني والطاب.( 6
حتفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اإلشــتراك يف املؤمتــرات ( 7

اإلرشــاد  مجــال  يف  أبحــاث  و  عمــل  أوراق  وتقــدمي  العلميــة 
األكادميــي.

 8(  تصميم برامج األنشطة الطابية و إعانها .
بفاعليــة يف  املشــاركني  التدريــس   9(  تكــرمي أعضــاء هيئــة 

الطابيــة. األنشــطة 
١٠( وضــع معاييــر و ضوابــط خاصــة بالقبــول يف الكليــة وفــق 

كفايــات الطــاب.
١١( إعــداد برامــج توعيــة للمســتفيدين يف مجــال التخصصــات 

املوجــودة بالكليــة.
١٢( إعــداد آليــات حديثــة يف التقييــم إلختبــارات تاقــدرات اخلاصة 

بالقبول.
١٣( برامج لرعاية الطاب املوهوبني واحتضان مواهبهم.

١٤( وضع برامج تعليمية متخصصة لزوي اإلحتياجات اخلاصة.
االحتياجــات  لــزوي  األكادمييــة  للخدمــات  الرضــا  قيــاس   )١٥

اخلاصــة.
١6( تدريب الطاب على طرق االستذكار اجليد.

االتصــال  مهــارات  علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب   )١7
الفعــال.

اخلريجــني  مــن  العمــل  ســوق  الدوريــة الحتياجــات  املتابعــة   )١8
التخصــص. ونوعيــة 

٦
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نسبة اإلنجاز : ٩2٪

 المبادرات :

١9( إحلاق الطالبات بالعمل يف أقسام الكلية)تدريب داخلى(.
البرامــج  مجــال  يف  للتوعيــة  عمــل  وورش  نــدوات  إعــداد   )٢٠

املجتمعيــة. واألنشــطة 
٢١( إعــداد دراســة عــن احتياجــات ســوق العمــل مــن خريجــي 

الكليــة.
٢٢( برامــج توعيــة للمســتفيدين للربــط بــني تخصصــات الكليــة 

و إحتياجــات ســوق العمــل. 
األنشــطة  و  البرامــج  يف  اجلامعــة  مشــاركة  واقــع  دراســة   )٢٣

اجلامعيــة. 
٢٤( دراسات عن املتطلبات الصحية للبيئة احمليطة.

٢٥( دورات تدريبيــة بالتعــاون مــع بيــوت اخلبــرة برعايــة القطــاع 
اخلــاص.

٢6( إعداد قاعدة بيانات عن املؤسسات املجتمعية الفاعلة.
٢7( قيام رحات طابية إلى املؤسسات املجتمعية.

تدريب أعضاء هيئة التدريس على االتصال الفعال.	 
دورة 	  بقيــام  املجتمعيــة  األنشــطة  غــي  اجلامعــة  مشــاركة 

التنميــة  مركــز  يف  الناجحــة  املنتجــة  مشــاريع   إدارة  عــن 
ســدير. بروضــة  اإلجتماعيــة 

يف 	  بفاعليــة  املشــاركني  التدريــس  هبئــة  أعضــاء  تكــرمي 
الطابيــة. األنشــطة 

وضــع معاييــر، وضوابــط خاصــة بالقبــول يف الكليــة وفــق 	 
الطــاب. كفايــات 

أهم إنجازات الهدف اإلستراتيجي األول:

٧
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الهدف االستراتيجي الثاني :

تنميــة القــدرة البشــرية والفكريــة للكليــة )كمــًا ونوعــًا( 
لتحقيــق درجــات عاليــة مــن اجلــودة والتميــز املســتقبلي يف مجــاالت 

التعليــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة املجتمــع.

األهداف التفصيلية :

١( حتسني زيادة معدالت عضو هيئة التدريس.
٢( زيادة نسبة هيئة التدريس  من حملة الدكتوراه .

٣( سعودة الوظائف األكادميية ألعضاء هيئة التدريس.
٤( تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس و اإلداريــني يف مجــاالت 

املعرفــة املتعددة.
ــة التدريــس واإلداريــني يف مجــال  ــر قــدرات أعضــاء هيئ ٥( تطوي

التكنولوجيــا احلديثــة و تطبيقاتهــا التعليميــة واإلداريــة.
يف  التدريــس  هيئــة  مشــاركة  أعضــاء  مشــاركة  زيــادة   )6

. والعامليــة  احملليــة  املؤمتــرات 
7( رفع نسبة الفنيني السعوديني.

8( حتسني معدالت الفنيني يف املعامل واملختبرات.
بالكليــات  العلميــة  والكراســي  األبحــاث  مراكــز  دعــم   )9

املؤهلــة. البشــرية  بالكــوادر 
١٠( تشجيع الباحثني على نشر أبحاثهم.

احملليــة  اجلامعــات  مــع  العلميــة  األبحــاث  إتفاقيــات  زيــادة   )١١
واألجنبيــة.

١٢( ربــط البحــث العلمــي باحتياجــات، ومشــكات املجتمــع 
احمللــي والوطنــي.

٨
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نسبة اإلنجاز : ٩2٪

 المبادرات :

فتح باب القبول وسد العجز يف التخصصات املختلفة .  )١
أعضــاء  مــن  األكادمييــة  لاحتياجــات  مســحية  دراســة   )٢

يــس. لتدر ا
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  جلــذب  اســتقطاب؛  ملتقــى  تنفيــذ   )٣

بالكليــة.  للعمــل  الســعوديني 
التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس غير السعوديني.  )٤

دراسة واقع السعودة يف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.  )٥

دراسة واقع السعودة يف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.  )6
دراسة زيادة معدل التوظيف على درجة محاضر.  )7

دراسة زيادة معدل التوظيف على درجة معيد.  )8
تفعيل برنامج االستقطاب من الكفاءات الوطنية  )9

الــدورات  التدريــس حلضــور  هيئــة  اعضــاء  مشــاركة  دعــم   )١٠
املتجــددة. املعرفــة  مجــاالت  يف  املهــارات  بتطويــر  اخلاصــة 

اعــداد نــدوات وورش عمــل يف تنميــة مهــارات اعضــاء هيئــة   )١١
التدريــس يف مجــاالت املعرفــة املتجــددة

اعــداد نــدوات وورش عمــل يف مجــال يف تنمية مهارات اعضاء   )١٢
وتطبيقاتــه  اآللــي  احلاســب  اســتخدام  يف  التدريــس  هيئــة 

التعليميــة.
تدريب اإلداريني على مهارات احلاسب اآللي  )١٣

وضــع خطــة لبرنامــج البعثــات اخلارجيــة، واملنــح، والــدورات   )١٤
الدراســية، واالتصــال العلمــي.

اعــداد خطــة متويليــة لبرامــج البعثــات اخلارجيــة واملنــح وبرامــج   )١٥
االتصــال العلمــي والــدورات الدراســية

وضع برامج استقطاب للشباب السعوديني الفنيني .  )١6
عمل دراسة الحتياجات املعامل واملختبرات من الفنيني.  )١7

وضع اليات حتفيزية للفنيني التميزيني باملعامل واملختبرات.  )١8
عمل دراسة الحتياجات املعامل واملختبرات من الفنيني.  )١9

توظيف مساعدين باحث على درجتي )أ، ب(.  )٢٠
تدريــب املوظفــني اإلداريــني علــى عــدد مــن املهــارات الوظيفيــة   )٢١

التــي يتطلبهــا العمــل.
دعم املراكز البحثية مبوظفني إداريني.  )٢٢

٩
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تســهيل إجــراءات مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف نشــر   )٢٣
األبحــاث والدراســات.

توفير قاعدة بيانات لألبحاث والرسائل العلمية احملكمة.  )٢٤
تشــجيع اعضــاء هيئــة التدريــس علــى احلصــول علــى مشــاريع   )٢٥

بحثيــة ممولــة
دعم البحوث بني اجلامعة، واجلامعات احمللية، واالجنبية.  )٢6

ــة التدريــس واجلامعــات  ــات بــني أعضــاء هيئ تشــجيع االتفاقي  )٢7
احملليــة واالجنبيــة يف مجــال البحــث العلمــي.

تأســيس املعامــل البحثيــة املتخصصــة يف املجــاالت العلميــة   )٢8
واالدبيــة

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى النشــر العلمــي للبحــوث   )٢9
املتعلقــة ببيئــة محافظــة املجمعــة.

توفيرجوائــز التميــز العلمــي لألبحــاث املتخصصــة يف شــؤون   )٣٠
البيئــة احملليــة.

دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس .	 
توفيــر قاعــدة بيانــات لألبحاث، والرســائل العلمية احملكمة. 	 

مرفــق االبحــاث العمليــة ألعضــاء هيئة التدريس.
إعــداد نــدوات، وورش عمــل يف تنميــة مهــارات اعضــاء هيئــة 	 

التدريــس يف مجــاالت املعرفــة املتجــددة .
مهــارات 	  تنميــة  يف  مجــال  يف  عمــل  وورش  نــدوات،  إعــداد 

اآللــي  احلاســب  اســتخدام  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
التعليميــة.  وتطبيقاتــه 

تدريــب املوظفــني اإلداريــني علــى عــدد مــن املهــارات الوظيفيــة 	 
التــي يتطلبهــا العمــل.

أهم إنجازات الهدف االستراتيجي الثاني:

١٠
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الهدف االستراتيجي الثالث :

التحتيــة  البنيــة  وتطويــر   ، املؤسســي  األداء  رفــع كفــاءة 
والبيئــة التقنيــة لدعــم التحــول للتعامــات اإللكترونيــة بالكليــة 

مبــا ميكنهــا مــن حتقيــق رســالتها وأهدافهــا.

األهداف التفصيلية :

تطوير البنية التحتية للمباني واملرافق اجلامعية .  )١
االلكترونــي  والتعلــم  املعلومــات  نظــم  شــبكة  تأســيس   )٢

. املتكاملــة 
تطوير التنظيم اإلداري، واإلجراءات اإلدارية .  )٣

حتسني نظام املكافآت، واحلوافز .  )٤
تطوير معايير اختيار القيادات االكادميية، واالدارية .  )٥

ــى االعتمــاد  ــة واحلصــول عل ــز جــودة البرامــج األكادميي تعزي  )6
احمللــى والعاملــي . 

معاييــر  ضــوء  يف  التعليميــة  والبرامــج  املقــررات،  تطويــر   )7
اجلــودة.

االرتقــاء بأســاليب التعليــم، والتعلــم، وأمنــاط التقــومي لــدى   )8
أعضــاء هيئــة التدريــس .

9(  تطبيــق برامــج التعليــم اإللكترونــي، والتعلــم عــن بعــد مــن 
ــم عــن بعــد. . ــي والتعلي ــم اإللكترون خــال عمــادة التعلي

١١
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نسبة اإلنجاز : ٩.٪76

 المبادرات :

إنشاء مكاتب ألعضاء هيئة التدريس واالداريني.  )١
دعــم جتهيــزات املعامــل، واملختبــرات باألجهــزة، لتحســني   )٢

للطــاب. والبحثيــة  التعليميــة،  العمليــة 
تطوير القاعات الدراسية ومعامل اللغة.  )٣

توفيــر اجهــزة كمبيوتــر وشاشــات عــرض وســبورات زكيــة   )٤
يف القاعــات الدراســية.

إنشاء موقع الكرتوني للكليات واملعادات.  )٥
ربط االقسام يف الكلية بشبكة انترنت عالية اجلودة.  )6

رفــع مســتوى خدمــات اإلنترنــت، وتوســيع فــرص اســتخدامه   )7
. ملنسوبي الكلية والطاب 

تقومي الهيكل التنظيمي يف الكليات والعمادات.   )8
توصيف مهام االقسام، والوظائف وتصنيفها.   )9
دراسة إجراءات، وآليات املشتريات والتوريد.   )١٠

تقومي املجالس واللجان وهندرة عملياتها وامتمتها.   )١١
تطبيق برنامج التعامات االلكترونية يف املجال اإلداري .  )١٢

يف  الوظيفــي  التحفيــز  أســس  عــن  مقارنــة  دراســة  إعــداد   )١٣
وعامليــا.  محليــا  اجلامعــات 

هيئــة  ألعضــاء  املهنــي  االجنــاز  ملــف  وفــق  األداء  مقارنــة   )١٤
التدريس . 

إعــداد دراســة؛ لتحســني معاييــر اختيــار القيــادات األكادمييــة   )١٥
واإلداريــة يف اجلامعــة.

حتديد نظام حتليل البيانات ومؤشرات االداء لدعم القرار.  )١6
ومســتوياتهم  القياديــني،  لألفــراد  بيانــات  قاعــدة  اعــداد   )١7

اإلداريــة.
نشر ثقافة اجلودة، والعمل املتقن يف الكلية، والعمادة.  )١8

تطبيق معايير اجلودة يف البرامج  والفعاليات داخل الكلية.  )١9
تطبيق معايير االعتماد االكادميي للبرامج.  )٢٠

١٢



\

اســتطاع رأى أعضــاء هيئة التدريــس، والقيادات األكادميية    )٢١
علــى خطــة حتديــث البرامــج االكادميية.

تقارير التقييم الذاتي بالكليات.   )٢٢
دراسة واقع املقررات التعليمية يف الكلية.   )٢٣

تكوين جلان؛ لتطوير املقررات التعليمية داخل الكلية.   )٢٤
ورشــة عمــل متخصصــة يف بنــاء املقــررات التعليميــة واملناهــج   )٢٥

الدراســية.
املقــررات  وحتديــث  لتطويــر،  عمــل  وورش  دورات،  قيــام   )٢6

. لتعليميــة ا
توفير املراجع العلمية خلدمة جميع املقررات الدراسية.  )٢7

واالعتمــاد  للتقــومي  الوطنيــة  الهيئــة  توصيــف  منــاذج  تهيئــة   )٢8
م. لاســتخدا

توصيف املقررات والبرامج.   )٢9
تقرير املقررات والبرامج.  )٣٠

حلقات التوجيه والنقاش حول املقررات التعليمية.  )٣١
. إعداد امللف اإللكتروني لكل مقرر   )٣٢

إنشاء مجلة خاصة بالتقومي التربوي بالكلية.   )٣٣
هيئــة  وأعضــاء  الطــاب  بــني  التواصــل  اســاليب  تطويــر   )٣٤

التدريس عن طريق الشبكة العنكبوتية. 
تصميم املقررات االلكترونية يف الكلية.  )٣٥

إعداد دورات تدريبية، وورش عمل يف برامج التعلم عن بعد.  )٣6
إنشاء موقع الكتر ونى للكلية واالقسام التابعة لها.  )٣7

. تأسيس فصول الكترونية افتراضية   )٣8
جتهيز معامل احلاسب األلى.  )٣9

نشر ثقافة اجلودة، والعمل املتقن يف الكلية . 	 
توصيف املقررات والبرامج.	 
إعــداد دورات تدريبيــة، وورش عمــل يف برامــج التعلــم عــن 	 

بعــد تقريــر متكامــل عــن التعليــم اإللكترونــي.
إنشاء مجلة خاصة بالتقومي التربوي بالكلية. 	 
ومســتوياتهم 	  القياديــني  لألفــراد  بيانــات  قاعــدة  إعــداد 

اإلداريــة.

أهم إنجازات الهدف اإلستراتيجي الثالث:

١٣
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الهدف االستراتيجي الرابع :

 التوســع يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة للكليــة مبــا يفــي 
ــة. ــة احمللي ــة املســتدامة للبيئ مبتطلبــات التنمي

األهداف التفصيلية :

١( تنمية اإليرادات املالية يف امليزانية املعتمدة للكلية سنويا.
٢( زيادة عدد برامج التعليم املوازي يف الكليات .

٣( تأسيس برامج للدراسات العليا خال فترة اخلطة .
٤( استثمار املرافق، واملنشآت اجلامعية.

٥( تطوير اخلطط املالية، وامليزانيات.
6( حتسني معدالت اإلنفاق يف ضوء حتديد االولويات .

والتشــريعات  والتنظيمــات،  اللوائــح،  العمــل علــى إكمــال   )7
متاحــة  وجعلهــا  املاليــة،  املــوارد  اســتقبال  ألليــات  احملــددة 

. للجميــع 
8(  حتفيــز رجــال األعمــال، ومؤسســات املجتــع احمللــى، والقطاع 

اخلــاص للمشــاركة يف برامــج اجلامعة .

١٤
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نسبة اإلنجاز : ٪30

 المبادرات :

وضع خطط للتنمية االقتصادية للكليات، والعمادات.  )١
إعداد دراسة جدوى عن برامج التعليم املوازي بالكلية.  )٢

تقــدمي دبلــوم واحــد ســنويا يف التعليــم املــوازي خــال ســنوات   )٣
اخلطــة.

ــا خــال ســنوات  ــة( برامــج للدراســات العلي تقــدمي عــدد )ثاث  )٤
اخلطــة.

إعــداد خطــة بحثيــة مســتقبلية خاصــة ببرنامــج الدراســات   )٥
العليــا.

تقدمي برنامج واحد سنويا للدراسات العليا.  )6
تأجير مرفق الكافتيريا بالكلية للمؤسسات اخلاصة.  )7

تقــدمي برامــج تدريبيــة مدفوعــة الثمــن داخــل مرافــق اجلامعــة    )8
العامــة واخلاصــة. حتقــق احتياجــات املجتمــع ومؤسســاته 

ملناقشــة  والعمــادات؛  الكليــات،  يف  عمــل  ورش  عقــد   )9
املاليــة. واملوازنــات  املاليــة،  االحتياجــات 

واشــراك  والعمــادات،  للكليــات،  ســنوية  ميزانيــة  إعــداد   )١٠
وضــع  يف   العلميــة  واالقســام  االداريــة  الوحــدات  جميــع 

امليزانيــة.
ــة  ــة، وعمــادة مبني ــة لألنفــاق يف كل كلي إعــداد خطــة مالي  )١١

ــات . ــد االولوي ــى حتدي عل
فصل ميزانية دعم النشاط البحثي عن التعليمي.  )١٢

دراسة حتديد االحتياجات املالية للكلية، والعمادة.  )١٣
اعداد دراسة جدوى لتحديد األولويات.  )١٤

وضع آليه حتدد معدالت االنفاق  )١٥
وضــع نظــام إلنشــاء صنــدوق تنميــة، ودعــم البحــوث باســم   )١6

الكليــة.
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وادارة  اســتقطاب  يف  متخصصــة  تنظيميــة  وحــدة  إنشــاء   )١7
االســتثمارات.

وضــع برامــج حتفيزيــة لرجــال األعمــال ومؤسســات املجتمــع   )١8
املدنــي للمشــاركة يف برامــج الكليــة.

ومؤسســات  األعمــال،  رجــال  لتطلعــات  دراســة  عمــل    )١9
املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص يف املجــاالت التــي ميكــن 

تبنيهــا مــن قبلهــم.
االعمــال  رجــال  فيهــا  يشــارك  عمــل  وورش  نــدوات  عمــل   )٢٠
ومؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع العــام تخــدم برامــج 

الشــراكة.

إعداد دراسة جدوى عن برامج التعليم املوازي بالكلية . 	 
تقــدمي دبلــوم واحــد ســنويا يف التعليــم املــوازي خــال ســنوات 	 

اخلطــة.
تقــدمي عــدد )ثاثــة( برامــج للدراســات العليــا خــال ســنوات 	 

اخلطــة.
ــة مســتقبلية خاصــة ببرنامــج الدراســات 	  إعــداد خطــة بحثي

العليــا.
تأجير مرفق الكافتيريا بالكلية للمؤسسات اخلاصة. 	 

أهم إنجازات الهدف اإلستراتيجي الرابع:

١٦
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6( رسم بياني يوضح مستويات تنفيذ األهداق االسترتيجية. 

7( نسبة تنفيذ كل وحدة من الخطة التشغيلية :

١٧
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التحديات التي واجهت وحدات الكلية أثناء تنفيذ الخطة التشغيلية للكلية  

التوصياتالتحديات

التنفيــذ  وحــدات  بــني  التداخــل   )١
. ملختلفــة ا

أوصــت اللجنــة بوجــوب التنســيق بــني الوحــدات قبــل بــدء تنفيــذ 	 
مبــادرات اخلطــة القادمــة بحــول اهلل.

٢( تركــز تنفيــذ مبــادرات علــي وحدات 
بعينهــا دون غيرها.

توصــي اللجنــة بإحــداث نــوع مــن التــوازن بــني الوحــدات يف تنفيــذ 	 
مبــادرات اخلطــة التشــغيلية القادمــة لتــايف ذلك.

اخلطــط  جتــارب  حتــري  عــدم   )٣
الكليــات  يف  املميــزة  التشــغيلية 

تنفيذهــا. وآليــات  املماثلــة 

تــري اللجنــة دراســة جتــارب ناجحــة لبعــض الكليــات يف صياغــة 	 
وتنفيــذ اخلطط التشــغيلية.

تــري اللجنــة ضــرورة التنســيق الكامــل بــني وكالــة الكليــة 	 
للجــودة و التطويــر و بــني فريــق عمــل اخلطــة التشــغيلية القادمــة.

تــري اللجنــة برفــع توصيــة مــن الكليــة لــإدارة العامــة للتخطيــط 	 
و التطويــر االداري باجلامعــة بضــرورة توفيــر املخصصــات املاليــة 

لتنفيــذ مثــل هــذه املبــادرات.

 	 - القادمــة  اخلطــة  مبــادرات  مراجعــة  ضــرورة  اللجنــة  أوصــت 
إن شــاء اهلل تعالــى- لتحديــد بالدقــة الوحــدات املســؤولة عــن 

التنفيــذ.

حتديد مهام وحدات التنفيذ يف اخلطة القادمة حتديدًا تامًا .	 

مراعــاة اختصاصــات العمــادات  املســاندة قبــل وضــع املبــادرات 	 
للخطــة التشــغيلية الثالثــة .

وعــرض 	  بالتنفيــذ  القائــم  الوحــدات  بــني  التنســيق  ضــرورة 
. بالتنفيــذ  والتوقيــع  عليهــا  املبــادرات 

املاليــة  املخصصــات  توافــر  ضعــف   )٥
املبــادرات. بعــض  لتنفيــذ 

6( و صياغــة بعــض املبــادرات لــم حتــدد 
عــن  املســؤولة  الوحــدات  بالدقــة 

التنفيــذ.

لتحديــد  التشــغيلية  اخلطــة  افتقــار   )7
بالدقــة  التنفيــذ  وحــدات  مهــام 

املطلوبــة. واجلــودة 

مــن  املبــادرات  بعــض  وجــود   )8
املســاندة  العمــادات  اختصــاص 
. الكليــة  اختصــاص  مــن  وليســت 

9( عــدم اطــاع الوحــدات  املنفــذة   علــي 
اخلطــة التشــغيلية قبــل اقرارها .

٤( عــدم التنســيق الكامــل بــني وكالــة  
الكليــة للجــودة والتطويــر يف الربــط 
وبــني  اجلــودة  وكالــة  خطــط  بــني 

مبــادرات اخلطــة التشــغيلية.

١٨



\



\

للتواصل :

   064450079 -064431168  : 
.acshh@muedusa  :  @

أقسام .
الطاب

أقسام .
الطالبات

  فاكس :064431970
 064450565 - 064450095 : 

cshh@muedusa :  @

الطبعة األولى.
عام  ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 

كود
كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بحوطة سدير 



تقرير
 الخطة التشغيلية الثانية 

1434 - 1435 هـ 

)2013 - 2014م(

شاركنا

Lnko.in/bani

www.mu.edu.sa

HawtaCollege  

Hawtacollege 


