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تم اعتامد الخطة االسرتاتيجية الثانية لكلية الرتبية بالزلفي من قبل مجلس الكلية يف جلسته العرشون بتاريخ 1437/06/12هـ
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي د. سعد بن عبدالله املحمود2
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منهجية إعداد الخطة 
لقد ارتكــز بنــاء الخطة االســرتاتيجية لكليــة الرتبيــة بالزلفــي عــى مرجعيــات واعتبــارات كان يف مقدمتهــا أهــداف ومــؤرشات الخطة 

االســرتاتيجية لجامعة املجمعة، مــع مراعاة نواتج تشــخيص واقــع الكلية وما تم اســتخالصه مــن عنارص قــوة ونواحي تحتاج إىل تحســن 

يف البيئــة الداخلية للكليــة، وكذلــك الفــرص والتحديــات التــي تفرضهــا متغــرات البيئــة االجتامعيــة الخارجيــة املحيطة بهــا وخصوصا 

مجتمع محافظة الزلفــي بآمالــه وتطلعاته تجاه كليــة الرتبيــة.   لقد تــم االعتامد يف صياغــة املبــادرات عى مجمل الــرؤى واملرئيــات التي 

تم اســتخالصها من نتائج الخطــة االســرتاتيجية األويل )1433-1436هـــ(، بجانب مراعاة أبعــاد الواقع الفعــي لربامج الكلية ومــا تصبوا اليه 

من رغبــة جــادة يف التطويــر والتميز واإلبــداع.

        وتجدر اإلشــارة إىل أن مصفوفة األهداف يف الخطة االســرتاتيجية تضمنت سبعة أهداف اســرتاتيجية عامة، وإحدى وأربعون هدفاً 

تفصيلياً ميكن بنــاء املبــادرات والربامــج واملرشوعــات يف ضوئهــا. وقــد راعينــا ان تتوافق املبــادرات املطروحــة من جانبنــا مع هــذه االهداف 

بنوعيها الرئيســية والفرعية. لقد تضمنت هذه الخطة االســرتاتيجية يف ثناياها العديد املراحل الرئيســية:

املرحلــة األوىل: مرحلــة التأســيس لبنــاء الخطــة: وقــد اعتمــدت هــذه املرحلة عــى عقد عــدد مــن الربامــج والــورش التي متثــل مالمح 

عامة لهــذه الخطة. وقد شــمل ذلــك: الحصــول عى إحصــاءات دقيقــة وتطبيق اســتبيانات واجــراء عمليات تقويــم منهجي وتكويــن لجان 

ونرش ثقافــة التخطيــط االســرتاتيجي وإجراء دراســات مســحية، وعقــد عدد مــن الــدورات التــي كان لها األثــر يف بنــاء الخطة.

املرحلة الثانية: دراسة وتحليل واقع كلية الرتبية بالزلفي: 

املرحلة الثالثة: وضع األهداف االسرتاتيجية والتفصيلية،

املرحلة الخامسة: الخطة التشغيلية. 

                                                        فريق إعداد الخطة
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إين نحن اآلن 
WHERE WE ARE



الخطة االستراتيجية الثانية لكلية التربية بالزلفي  14

 اهليكل التنظيمي للكلياتالهيكل التنظيمي لكلية التربية بالزلفي
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املوقع والخصوصية:

ـ تحــت اســم )الكليــة املتوســطة للبنــات بالزلفــي ( ، وكانت متنــح دبلوم  تأسســت كلية الرتبيــة بالزلفي يف شــهر صفــر من عــام 1413هــ

الكليــة املتوســطة لتدريــس املرحلــة االبتدائية، حيــث تضــم األقســام اآلتية :

w .قسم اللغة العربية، والعلوم االجتامعية 

w  .قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

w .قسم العلوم والرياضيات 

w  .قسم االقتصاد املنزيل والرتبية الفنية 

وكانت تحت إرشاف الرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك.

ـ صــدر قــرار معــايل الرئيــس العــام لتعليم البنــات معــايل الشــيخ عبد امللــك بــن دهيــش بتطويــر ) الكلية املتوســطة (  ويف عــام 1421هــ

وتحويل اســمها إىل: ) كلية الرتبية للبنات (، لتمنــح درجة البكالوريــوس لتدريس مرحلتي املتوســطة، والثانوية، ومتــت املوافقة عى افتتاح 

خمســة أقســام: قســم الفيزياء، وقســم اللغة العربية، وقســم الكيمياء، وقســم الرياضيات، وقســم االقتصــاد املنزيل.

ـ تم افتتــاح قســم الدراســات اإلســالمية، وأغلقــت األقســام التي كانــت متنح دبلــوم الكلية املتوســطة، وهــي أربعة أقســام:  ويف عــام 1422هــ

قســم اللغة العربية والعلــوم االجتامعية، وقســم القرآن الكريم والدراســات اإلســالمية، وقســم العلــوم والرياضيات، وقســم االقتصــاد املنزيل 

والرتبيــة الفنيــة، وبعــد ذلك تــم افتتاح قســم الحاســب األىل. 

ـ تم  ـ تم انضــامم الكليــة إىل جامعــة األمرة نــورة )جامعــة الريــاض ســابقاً( ويف عــام 1430ه  ويف شــهر جــامدى الثانية من عــام 1428هــ

انتقــال الكليــة إىل مــالك جامعة امللــك ســعود، وخضعــت لــإرشاف عليها عــن بعد.

ـ، املوافــق 24 أغســطس 2009م، صــدر املرســوم امللــي الكريــم رقــم )7305 /م ب( مــن مقــام ســيدي خــادم الحرمــن  ويف 3 رمضــان 1430هــ

الرشيفن امللك عبد الله بن عبــد العزيز آل ســعود رئيس مجلس الــوزراء ورئيس مجلس التعليم العــايل– حفظه الله – القــايض باملوافقة 
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الكرمية عى إنشاء جامعة املجمعة مع ثالث جامعات أخرى يف كل من: مدينة الدمام، ومحافظة الخرج، ومحافظة شقراء.

ومبوجب هــذا القــرار تم ضم تســع كليــات قامئــة، كانت كليــة الرتبيــة مبحافظــة الزلفي ضمــن الكليــات التي ترشفــت بالذكــر يف هذا 

املرســوم امللي، وبناًء عليــه تم تغير اســمها إىل )كليــة الرتبيــة بالزلفي( لتشــمل الطــالب، والطالبات. 
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كلية التربية بالزلفي التطور والنمو
أوال: أقسام الكلية: ►

الدرجة العلميةالربامج األكادميية ضمن القسمالقسم األكادمييم

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية1

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية2

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية3

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص الرياضياتالرياضياتالرياضيات4

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص الكيمياءالكيمياءالكيمياء5

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص الفيزياءالفيزياءالفيزياء6

بكالوريوس يف الرتبية – تخصص االقتصاد املنزيلاالقتصاد املنزيلاالقتصاد املنزيل7

قسم مساندالعلوم الرتبوية8
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: الطلبة وأعضاء هيئة التدريس:
ُ
ثانيا

الطلبة:. 1
ـ .  ـ -1437/1436ه الجدول التايل يشر إىل إجاميل أعداد الطالب والطالبات ومعدل الزيادة لعامي 1436/1435ه

معدل 

الزيادة

%

اإلجاميل
الجملة 

حسب النوع
االقتصاد الرياضيات  الفيزياء الكيمياء

اللغة 

اإلنجليزية

اللغة

 العربية

الدراسات 

اإلسالمية 
النوع السنوات

4.74 3267 1603 - - - - 464 95 1044 طالب
1435/1436هـ 

1664 88 102 96 148 389 283 558 طالبات

3422 1720 - - - - 520 100 1100 طالب
1436/1437هـ

1702 80 98 83 196 393 232 620 طالبات

ـ. ► ـ 1437-1436-ه الشكل يوضح إجاميل أعدد الطالب والطالبات خالل الفرتة من 1435/1436ه

                                                                 

 اجملمعة جامعة                                   
 بالزلفي الرتبية كلية                                    

 اجلودة مركز                                            

 التـخـطـيـط وحــدة                                         
 

            
 

                  

 

 24 من 16 صفحة
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أعضاء هيئة التدريس. 2
الجــدول التايل يشــر إىل توزيــع أعضــاء هيئــة التدريس موزعن حســب األقســام العلميــة والدرجــة العلمية والجنســية للعــام الجامعي 

ـ. 1437/1436ه

الجنسيةالتخصص
معيدمحارضأستاذ مساعدأستاذ مشاركأســتاذاملجموع

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورجإناثذكور

الدراسات 

اإلسالمية

516119-4-1911303سعودي

--1-1710-4--211132غري سعودي

22116219-8-4022623جملة

اللغة اإلنجليزية

4375------11819سعودي

--18695---171128غري سعودي

18613875---281947جملة

العلوم الرتبوية

1114716----30 16سعودي

--72311-2-1124351غري سعودي

18245816-2-2738651جملة

اللغة العربية

1225-6-1--10717سعودي

----3138-149231غري سعودي

41981225-2416401جملة

الكيمياء

4-3-------77-سعودي

--1-4-1---66-غري سعودي

4-4-4-1---1313-جملة

الفيزياء

5-2-------77-سعودي

----24-1--347غري سعودي

5---24-1--31114جملة
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الجنسيةالتخصص
معيدمحارضأستاذ مساعدأستاذ مشاركأســتاذاملجموع

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورجإناثذكور

الرياضيات

5-3-------88-سعودي

----44----448غري سعودي

5-3-44----41216جملة

االقتصاد املنزيل

3-1-------44-سعودي

--1-5-----66-غري سعودي

3-2-5-----1010-جملة

املجموع

2221591142-5-56661223سعودي

--10334641017-70751452غر سعودي

153566625261142-1261412675جملة
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الشكل التايل يشر إىل أعداد أعضاء هيئة التدريس للعام 1437/1436 حسب النوع والجنسية. ونستنتج من الشكل أن نسبة السعودية 45.69% من 

إجاميل 267 عضو هيئة تدريس بالكلية.

                                                                 

 اجملمعة جامعة                                   
 بالزلفي الرتبية كلية                                    

 اجلودة مركز                                            

 التـخـطـيـط وحــدة                                         
 

            
 

                  

 

 24 من 41 صفحة
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المعدل المتحقق )أستاذ: طالب( في أقسام الكلية. 3

عدد أعضاء هيئة التدريس األقســـــــام

حملة الدكتوراه واملحارضين 

معدلإجاميل الطالب والطالبات

)أستاذ/طالب(

املعدل املعياري

52172028:122:1الدراسات اإلسالمية

3591319:122:1اللغة اإلنجليزية

333328:122:1اللغة العربية

9807:115:1الكيمياء

9806:115:1الفيزياء

10805:115:1الرياضيات

7808:122:1االقتصاد املنزيل

155342222:1املجموع
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عدد األنشطة التي أقيمت في وحدات الكلية. 4

                                                                 

 اجملمعة جامعة                                   
 بالزلفي الرتبية كلية                                    

 اجلودة مركز                                            

 التـخـطـيـط وحــدة                                         
 

            
 

                  

 

 24 من 43 صفحة

 

 عذد األوشطت انخي أقيمج يف وحذاث انكهيت -1
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عدد المبتعثين داخل وخارج الكلية:. 5

النسبة لإجاميل
عدد املبتعثن

نوع االبتعاث
املجموع إناث ذكور

% 73 49 40 9 داخل اململكة

27% 18 7 11 خارج اململكة

% 100 67 47 20 اإلجاميل

% 100 70% 30% النسبة إىل اإلجاميل
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إلى أين نريد أن نصل؟
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الرؤية االستراتيجية لكلية التربية بالزلفي 
رؤية الكلية: ►

التميز تربوياً وأكادميياً ومهنياً يف بناء مجتمع املعرفة.

رسالة الكلية: ►

تسعى الكلية إلعداد الرتبوين واألكادميين، واملهنين، املؤهلن للمنافسة يف بناء مجتمع املعرفة، وفق معاير الجودة.

أهداف الكلية: ►
w  .ًتخريج معلمن متميزين تربوياً وأكادميياً ومهنيا

w . العناية بالبحث العلمي مبا يخدم املجتمع ويحل مشكالته

w .االرتقاء باملستوى األكادميي ألعضاء هيئة التدريس

w . مواكبة أحدث الوسائل والطرق التعليمية املستخدمة يف التعليم والتعلم

w .املنافسة املحلية والعاملية وصوال إىل مصاف الكليات املتميزة

w .اإلسهام يف تلبية احتياجات امليدان الرتبوي

w .املشاركة يف التدريب املستمر لرشائح املجتمع

قيم الكلية: ►
w .التميز واإلبداع

w .روح التعاون

w .الشفافية

w :الوالء واالنتامء

w خدمة املجتمع
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كيف نصل إلى ما نريد؟



الخطة االستراتيجية الثانية لكلية التربية بالزلفي  28

مصفوفة األهداف االستراتيجية والتفصيلية للخطة:
الهدف 

االسرتاتيجي

األهداف التفصيليةاألهداف االسرتاتيجية

بناء القدرات التنافسية للطالب وفق متطلبات سوق األول

العمل

 ومجتمع املعرفة

إعادة هيكلة التخصصات العلمية يف ضوء احتياجات سوق العمل واملجتمع.

تصميم اسرتاتيجيات تعليم وتعلم خاصة بإكساب الطالب مهارات التوظيف وريادة 

األعامل.

تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم.

تطوير نظام اإلرشاد األكادميي واملهني والوظيفي.

تطوير برامج رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

االرتقاء مبستوى الخدمات واألنشطة الطالبية.

تعزيز الوالء واالنتامء املؤسيس والوطني لدى الطالب.

استقطاب الكوادر املتميزة من أعضاء هيئة التدريس و املحافظة عليها .االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلداريةالثاين

تحسني منظومة التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس.

تأهيل ومتكني القيادات األكادميية واإلدارية.

االرتقاء بأداء املوظفني وتطوير مهاراتهم     .

تعزيز مشاركة العنرص النسايئ يف املناصب األكادميية واإلدارية  .

تعزيز األخالقيات املهنية و القيم املؤسسية .

التطبيق املتكامل لنظم االدارة االلكرتونية يف جميع وحدات الكلية.تطوير األداء املؤسيس واملنظومة اإلداريةالرابع

تطوير نظام املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات واإلحصاءات.

الحوكمة املؤسسية للمنظومة اإلدارية بالكلية.

توفري البنية التقنية عالية االعتامدية للخدمات و االنشطة التعليمية.تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها التشغيلية

تعزيز الصيانة الوقائية والتأهيلية للمنشآت واملرافق وفق معايري االمن والسالمة.
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الهدف 

االسرتاتيجي

األهداف التفصيليةاألهداف االسرتاتيجية

الوفاء مبتطلبات ضامن الجودة و التهيئة لالعتامد الخامس

املؤسيس و الربامجي

تطوير نظام ضامن الجودة وفق منوذج منهجي.

تأهيل الربامج التعليمية لالعتامد االكادميي .

الحصول عىل االعتامد املؤسيس.

نرش الثقافة املؤسسية للجودة لدى منسويب الجامعة.

االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقا السادس

ألولويات التنمية

تطوير البحث العلمي كمياً ونوعياً.

اكتشاف و رعاية املوهوبني من الباحثني ودعم االبتكار وبراءات االخرتاع .

توجيه  البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البينية.

حوكمة منظومة البحث والنرش العلمي وتعزيز أخالقياته.

تنويع مصادر متويل البحث العلمي .

تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات املجتمع.تعزيز املسؤولية والرشاكة املجتمعيةالسابع 

تفعيل الرشاكة املجتمعية مع املؤسسات غري الربحية و مع القطاعني الحكومي و 

الخاص .

تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسويب الجامعة.

اإلسهام يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والحضاري للمجتمع.

دمج قضايا التنمية املستدامة للبيئة يف الربامج التعليمية واملشاريع البحثية.
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لتحقيق األهداف االستراتيجية للخطة وضعت كلية التربية بالزلفي أربعة برامج مساندة 
في تنفيذ األهداف هي:

برنامج التأسيس. ►

برنامج التنفيذ ►

برنامج التميز. ►

برنامج االنتامء. ►

والجدول التايل يشر إىل توزيع الربامج املساندة يف تنفيذ األهداف االسرتاتيجية.

األهداف االسرتاتيجيةبرنامج التنفيذم

التأسيساألول
بناء القدرات التنافسية للطالب وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع املعرفة

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية

التنفيذالثاين
تطوير األداء املؤسيس واملنظومة اإلدارية

تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها التشغيلية

التميزالثالث
الوفاء مبتطلبات ضامن الجودة و التهيئة لالعتامد املؤسيس و الربامجي

االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقا ألولويات التنمية

تعزيز املسؤولية والرشاكة املجتمعيةاالنتامءالرابع
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وفيما يلي البرامج موزعة على األهداف والمبادرات المقترحة 
الربنامج األول : التأسيس ►

االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم

1
بناء القدرات التنافسية للطالب وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع 

املعرفة

إعادة هيكلة التخصصات العلمية يف ضوء احتياجات سوق العمل واملجتمع.

تصميم اسرتاتيجيات تعليم وتعلم خاصة بإكساب الطالب مهارات التوظيف وريادة 

األعامل.

تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم.

تطوير نظام اإلرشاد األكادميي واملهني والوظيفي.

تطوير برامج رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

االرتقاء مبستوى الخدمات واألنشطة الطالبية.

تعزيز الوالء واالنتامء املؤسيس والوطني لدى الطالب.

م
الوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوع   

 املستهدف

1
استطالع اراء مؤسسات املجتمع حول التخصصات التي يحتاجها سوق 

العمل.
املجتمع

وحدة الخريجني

وحدة ضامن الجودة
سنوياً

2
انشاء وتفعيل برامج جديدة مثل علم النفس والرتبية الفنية، 

والرتبية البدنية، الرتبية الخاصة.
عىل مدار تنفيذ الخطةادارة الكليةالكلية
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م
الوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوع   

 املستهدف

دورة كل فصل درايساالنشطة الطالبيةالطلبةاعداد دورات تدريبية يف مجال اللغة االنجليزية.3

االنشطة الطالبيةالطلبةتنظيم مسابقة علمية وعملية يف مجال الحاسب االيل.4
عقد مسابقة كل فصل 

درايس

الطلبةوضع برامج لتطوير وتنويع مصادر التعلم للطلبة5
وحدة التميز يف التعليم 

والتعلم
سنوياً

كل فصل درايساالنشطة الطالبيةالطلبةعقد ورش عمل ودورات لطلبة الكلية يف ريادة األعامل.6

سنوياًاالنشطة الطالبيةالطلبةاعداد نرشات تربوية تثقيفية للطالب يف استخدام االنرتنت7

8
اعداد قاعدة بيانات عن املوضوعات التي ميكن للطلبة دراستها 

وبحثها.
سنوياًالتميز يف التعليم والتعلمالطلبة

سنوياًالتميز يف التعليم والتعلمالطلبةتنظيم مسابقة ألفضل االبحاث الطالبية عىل مستوى الكلية9

لقاء كل فصل درايساالرشاد األكادمييالطلبةعقد لقاءات دورية بني املرشدين األكادمييني والطالب.10
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م
الوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوع   

 املستهدف

لطلبةاعداد كتيبات ونرشات دورية خاصة باإلرشاد األكادميي.11
االرشاد األكادميي

– التميز يف التعليم والتعلم
سنوياً

الطلبةاستطالع رضا الطالب تجاه االرشاد األكادميي14
االرشاد األكادميي

– التميز يف التعليم والتعلم

يستهدف %10 من الطالب 

كل فصل درايس

كل فصل درايساالرشاد األكادمييالطلبةدعم الطالب املتعرثين دراسيا15

الطلبةرعاية الطالب املوهوبني واحتضان مواهبهم16
االرشاد األكادميي

– التميز يف التعليم والتعلم
سنوياً

الطلبةرعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة17
االرشاد األكادميي

يستهدف %100 من الطالب 

ذوي االحتياجات الخاصة 

كل فصل درايس

محارضة كل فصل درايس– التميز يف التعليم والتعلمالطلبةاعداد محارضات للطالب حول طرق االستذكار الجيد.18

الطلبةورش عمل التعليم التفاعيل واسرتاتيجيات التعلم الذايت.19
– التميز يف التعليم والتعلم

وحدة التدريب
عقد دورة كل فصل درايس

10 % من الطالب سنوياًاألنشطة الطالبيهالطلبةدعم مشاركة الطالب يف املؤمترات املحلية والدولية ماديا ومعنويا20ً
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م
الوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوع   

 املستهدف

الطلبةورش عمل حول كتابة مشاريع التخرج21
البحث العلمي

وحدة التدريب
كل فصل درايس

الطلبةعقد دورات تدريبية للخريجني تتناول املهارات املهنية22
الخريجني

كل فصل درايس

تحدث كل فصل درايسالطلبةاعداد قاعدة بيانات للطالب الخريجني وتخصصاتهم.23

سنوياًوحدة ضامن الجودةاملجتمعاستطالع اراء مؤسسات املجتمع املستفيدة من مخرجات الكلية24

25
استطالع مدى مشاركة الطالب يف االنشطة و الفعاليات الوطنية 

بالجامعة.
كل فصل درايساالنشطة الطالبيةالطلبة

وحدة ضامن الجودةالطلبةاستطالع رضا الطالب تجاه جودة خربات التعلم بالكلية26
يستهدف %10 من الطالب 

كل فصل درايس
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االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم
2

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية

استقطاب الكوادر املتميزة من أعضاء هيئة التدريس و املحافظة عليها .

تحسني منظومة التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس.

تأهيل ومتكني القيادات األكادميية واإلدارية.

االرتقاء بأداء املوظفني وتطوير مهاراتهم     .

تعزيز مشاركة العنرص النسايئ يف املناصب األكادميية واإلدارية  .

تعزيز األخالقيات املهنية و القيم املؤسسية .

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم
أعضاء هيئة  حرص احتياجات وتجهيزات الكلية1

التدريس/اإلداريني

بنهاية كل فصل درايسادارة الكلية

أعضاء هيئة إعداد دراسة عن زيادة معدل التوظيف عىل درجة محارض/ معيد2

التدريس

وكالة الكلية للشؤون 

التعليمية باالشرتاك مع 

سنوياً

حرص احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس الحاصلني  عىل 3

درجة الدكتوراه

أعضاء هيئة 

التدريس

سنوياً

التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من حاميل شهادة الدكتوراه  4

السعوديني واملتعاقدين

أعضاء هيئة 

التدريس

سنوياً
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املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم
أعضاء هيئة إعداد اتفاقيات تعاون بني الكلية والجامعات املحلية واألجنبية5

التدريس

وكالة الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

كل فصل درايس

إعداد دراسة لالحتياجات التدريبية واملتطلبات الوظيفية  للموظفني 6

بالكلية

كل فصل درايسوحدة التدريباإلداريني

أعضاء هيئة إرشاك األطراف املجتمعية يف األنشطة املختلفة بالكلية7

التدريس/الطالب

سنوياًوحدة خدمة املجتمع

وضع خطط مالمئة الستيفاء االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 8

التدريس.

أعضاء هيئة 

التدريس

كل فصل درايسوحدة التدريب

أعضاء هيئة قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس9

التدريس

ضامن الجودة - التميز يف 

التعليم والتعلم

كل فصل درايس

أعضاء هيئة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.10

التدريس

ادارة الكلية - ضامن الجودة - 

التميز يف التعليم والتعلم

كل فصل درايس

أعضاء هيئة ورش عمل حول التحليل االحصايئ للبيانات11

التدريس

كل فصل درايسوحدة التدريب

إقامة دورات تدريبية لربامج التنظيم اإلداري لتنمية قدرات  العاملني 12

بالكلية

كل فصل درايسوحدة التدريباإلداريني
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الربنامج الثاين: التأهيل ►
االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم
تطوير األداء املؤسيس واملنظومة اإلدارية3

التطبيق املتكامل لنظم االدارة االلكرتونية يف جميع وحدات الكلية.

تطوير نظام املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات واإلحصاءات.

الحوكمة املؤسسية للمنظومة اإلدارية بالكلية.

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

عمل ادلة تنظيمية وارشادية1
جميع وحدات وادارات 

واقسام الكلية
تحدث بنهاية كل فصل درايسوحدة ضامن الجودة

2
ورش عمل حول التحليل االحصايئ 

للبيانات
كل فصل درايسوحدة التدريبأعضاء هيئة التدريس

3
إقامة دورات تدريبية لربامج التنظيم 

اإلداري لتنمية قدرات  العاملني بالكلية
كل فصل درايسوحدة التدريباإلداريني

4
قياس مستوى رضا الوحدات عن توافر 

االحصاءات والبيانات
سنوياًوحدة التخطيط والتطويروحدات الكلية

5
األرشفة االلكرتونية ألعامل االدارات 

والوحدات واالقسام

جميع وحدات وادارات 

واقسام الكلية

مسؤول الصحفة االلكرتونية 

للكلية
تحدث بنهاية كل فصل درايس
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االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم

تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها التشغيلية4
توفري البنية التقنية عالية االعتامدية للخدمات و االنشطة التعليمية.

تعزيز الصيانة الوقائية والتأهيلية للمنشآت واملرافق وفق معايري االمن والسالمة.

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

1
تقديم الحوافز املعنوية ألعضاء هيئة التدريس والطالب 

املتميزين يف مجال التعلم االلكرتوين

اعضاء هيئة التدريس / 

الطالب

التعلم االلكرتوين

– التميز يف التعليم والتعلم
نهاية كل فصل درايس

قياس رضا املستفيدين لخدمات التعلم االلكرتوين.2
اعضاء هيئة التدريس / 

الطالب
بنهاية كل فصل درايسالتعلم االلكرتوين

بنهاية كل فصل درايسادارة الكليةرؤساء األقسام والوحداتحرص احتياجات وتجهيزات الكلية3

4
اعداد ورشة عمل عن طرق استخدام وسائل االمن والسالمة 

املتاحة .
سنوياًوحدة التخطيط والتطويرمنسويب الكلية

5

اعداد مطويات وكتيبات ترشح ادوات واجهزة االمن والسالمة 

بالكلية وطرق تشغيلها وتوزع عىل االدارات والوحدات 

والربامج .

االدارات والوحدات 

والربامج .
سنوياًمسؤول األمن والسالمة

6
قياس رضا املستفيدين لخدمات تقنية املعلومات ) توفر الخدمة 

ـ االمن ـ الصيانة ـ الربامج و االجهزة(
الكلية

وحدة التعليم اإللكرتوين

وحدة التشغيل والصيانة
سنوياً

سنوياًمسؤول البوابة االلكرتونيةالكليةاحصاء عدد زوار املوقع االلكرتوين للكلية7

سنوياًوحدة التدريبالكليةقياس درجة الرضا عن االستجابة لشكاوى األعطال والصيانة8
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الربنامج الثالث: التميز ►
االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم

5

الوفاء مبتطلبات ضامن الجودة و التهيئة لالعتامد 

املؤسيس و الربامجي

تطوير نظام ضامن الجودة وفق منوذج منهجي.

تأهيل الربامج التعليمية لالعتامد االكادميي .

الحصول عىل االعتامد املؤسيس.

نرش الثقافة املؤسسية للجودة لدى منسويب الجامعة.

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

1
تحسني مستوى الجودة يف الكلية وفت متطلبات 

الجودة والهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي.
ضامن الجودةالربامج االكادميية

مستمرة عىل 

مدار الخطة

تقويم وتطوير الهيكل التنظيمي يف الكلية2
أعضاء هيئة التدريس/

اإلداريني
سنوياًضامن الجودة

سنوياًضامن الجودةالربامج االكادمييةالتقييم الذايت للكلية وبرامجها3

الربامج االكادمييةالتوأمة يف الربامج التعليمية ملرحلة البكالوريوس4
وكالة الكلية للشؤون التعليمية - منسق 

التوأمة
سنوياً

5
ورش عمل متخصصة يف بناء املقررات التعليمية 

واملناهج الدراسية .
أعضاء هيئة التدريس

وكالة الكلية للشؤون التعليمية - منسق 

التوأمة
سنوياً

6
القيام بأعامل التقويم الذايت الربامجي وتقويم أداء 

الكلية
ضامن الجودةالربامج االكادميية

مستمرة عىل 

مدار الخطة

ضامن الجودةالربامج االكادمييةتوحيد أعامل الجودة عىل مستوى الكلية ومناذجها7
مستمرة عىل 

مدار الخطة
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املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

ضامن الجودةالربامج االكادمييةتنظيم املحارضات التثقيفية يف ضامن الجودة.8
لقاء كل فصل 

درايس

ضامن الجودة -االعتامد األكادمييالكليةمؤرشات االداء واملقارنة املرجعية للجودة بالكلية9
بنهاية كل فصل 

درايس

الكليةتحديث املعايري و املحكات10
مستمرة عىل 

مدار الخطة

سنوياًضامن الجودة – االعتامد األكادمييالكليةاجراء مراجعة خارجية للربامج األكادميية11

ضامن الجودةالكليةاألرشفة االلكرتونية ألعامل الجودة12
مستمرة عىل 

مدار الخطة

13
تقديم الدعم واملشورة لجميع األقسام العلمية للحصول 

عىل االعتامد املحيل أو الدويل.
االعتامد األكادمييالربامج االكادميية

مستمرة عىل 

مدار الخطة

14
استكامل متطلبات معايري ومؤرشات الهيئة الوطنية 

للتقويم  واالعتامد األكادميي.
ضامن الجودةالربامج االكادميية

مستمرة عىل 

مدار الخطة

15

دعم تحديث وتطوير بيئة العمل بالتعاون مع عامدة 

املكتبات وذلك من خالل حرص املراجع الرئيسة 

واالساسية للمقررات وفق الخطة االكادميية لألقسام 

املختلفة بالكلية.

كل فصل درايسالخطط الدراسيةالربامج األكادميية

16
ورشة عمل عن معايري الجودة يف االختبارات عىل ضوء 

معايري الهيئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكادميي.
كل فصل درايسالقياس والتقويمأعضاء هيئة التدريس

الخطط الدراسيةأعضاء هيئة التدريسورش عمل عن ترميز وترقيم املقررات17
عىل األقل عقد 

ورشة سنويًا

18
ورش عمل عن كيفية إعداد توصيف املقرر وكيفية 

إعداد  تقرير املقرر
الخطط الدراسية - ضامن الجودةأعضاء هيئة التدريس

عىل األقل عقد 

ورشة سنويًا

19
ورش عمل عن كيفية إعداد توصيف الربنامج وكيفية 

إعداد تقرير الربنامج
سنويًاضامن الجودةأعضاء هيئة التدريس
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املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

وحدة الخريجني – ضامن الجودةالطالبدراسة مدى رضا الخريجني عن الربامج العلمية20
بنهاية كل فصل 

درايس

صيانة وتطوير القاعات الدراسية21
القاعات الدراسية والقاعات 

التدريبية
إدارة الكلية

مستمرة عىل 

مدار الخطة

تجهيز ومتابعة معامل الحاسب اآليل22
تقنيات التعليم مستمرة عىل 

مدار الخطة
إدارة الكلية

الخطة مستمرة 

عىل مدار 

الخطة
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االهداف التفصيليةالهدف االسرتاتيجيم

6
االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار 

وفقا ألولويات التنمية

تطوير البحث العلمي كمياً ونوعياً.

اكتشاف و رعاية املوهوبني من الباحثني ودعم االبتكار وبراءات االخرتاع .

توجيه  البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البينية.

حوكمة منظومة البحث والنرش العلمي وتعزيز أخالقياته.

تنويع مصادر متويل البحث العلمي .

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

1
إقامة حلقات نقاشية حول أولويات البحث العلمي 

ومستجداته .
أعضاء هيئة التدريس

وكالة الكلية للدراسات العليا و 

البحث العلمي

كل فصل درايس

2
الطالب / أعضاء هيئة ورش عمل حول منهجية البحث العلمي .

التدريس
كل فصل درايس

3
عقد اتفاقيات تعاون بني الكلية والجامعات املحلية 

واألجنبية .
أعضاء هيئة التدريس

مبعدل كل عامني عىل مدار تنفيذ 

الخطة

سنوياًأعضاء هيئة التدريسورش عمل حول النرش العلمي يف املجالت املصنفة .4

5
احصاء  عدد اعضاء هيئة التدريس بالكلية  

الحاصلني عىل  براءات االخرتاع .
سنوياًأعضاء هيئة التدريس

6
إقامة مسابقة للتميز يف األبحاث الطالبية املتعلقة 

باملقررات  الدراسية .
الطالب

وكالة الكلية للشؤون التعليمية – 

وكالة الكلية لشؤون الطالب
كل فصل درايس

7
وضع أولويات للخطط البحثية التي تعالج قضايا 

محلية ووطنية .
أعضاء هيئة التدريس

وكالة الكلية للدراسات العليا و 

البحث العلمي

مستمرة عىل مدار الخطة

8

عمل دورات وورش عمل يف مجال ربط البحث 

العلمي باحتياجات ومشكالت املجتمع املحيل 

والوطني .

مبعدل دورتني سنوياًأعضاء هيئة التدريس
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املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

9
تطوير الخطط الدراسية وموضوعات البحث 

العلمي يف اتجاه معالجة قضايا املجتمع املحيل.
املجتمع

وكالة الكلية للشؤون التعليمية – 

وكالة الكلية للدراسات العليا

مبعدل كل عامني عىل مدار تنفيذ 

الخطة

10
استطالع آراء مؤسسات املجتمع املستفيدة من 

مخرجات الكلية  .
سنوياًضامن الجودة – خدمة املجتمعاملجتمع

11
تنمية مصادر الدخل للكلية من خالل الخدمات 

واالستشارات والربامج والدورات للمجتمع املحيل .
سنوياًخدمة املجتمع – التدريباملجتمع

12
توفري األدلة التنظيمية واإلرشادية لقواعد و 

أخالقيات البحث العلمي ولوائحه

أعضاء هيئة التدريس / 

الطالب

وكالة الكلية للدراسات العليا و 

البحث العلمي
سنوياً

الربنامج الرابع: االنتامء ►
م

الهدف االسرتاتيجي

تعزيز املسؤولية والرشاكة املجتمعية

االهداف التفصيلية

7

تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات املجتمع.

تفعيل الرشاكة املجتمعية مع املؤسسات غري الربحية و مع القطاعني الحكومي و الخاص .

تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسويب الجامعة.

اإلسهام يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والحضاري للمجتمع.

دمج قضايا التنمية املستدامة للبيئة يف الربامج التعليمية واملشاريع البحثية.

املستهدفالوحدة املسئولة عن التنفيذالفئة املستهدفةاملبادرة / املرشوعم

1
إعداد قاعدة بيانات للطالب الخريجني 

وتخصصاتهم.
كل فصل درايسالخريجنيالطالب
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2

إعداد برنامج املتابعة الدورية 

الحتياجات سوق العمل ومعرفة رأي 

املستفيدين يف مستوى الخريجني 

ونوعية التخصص املطلوب.

كل فصل درايسالخريجنيالطالب

3
ورشة عمل ودورات للمجتمع املحيل يف 

مجال املال واألعامل.

الطالب / اعضاء هيئة التدريس 

/ املجتمع
كل فصل درايسالتدريب - خدمة املجتمع

4

العمل عىل ربط الصلة باملجتمع املحيل 

وخدمة أفراده يف مجاالت تخصص 

الكلية.

املجتمع
خدمة املجتمع - وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي
كل فصل درايس

5
وضع خطة عمل متكاملة لجميع أنشطة 

الكلية الخاصة  بخدمة املجتمع املحيل.
املجتمع

خدمة املجتمع - وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي
سنوياً

6
الرشاكات مع جهات التمويل والدعم 

للمشاريع الصغرية  واملتوسطة .
الطالب / املجتمع

خدمة املجتمع  - الخريجني - األنشطة 

الطالبية

مبعدل 10رشاكات عىل األقل 

طوال الخطة

7

تقديم استشارات خاصة لعدد من 

املشاريع الصغرية  واملتوسطة بالتعاون 

مع معهد امللك سلامن لالستشارات

البحث العلمي - خدمة املجتمعأعضاء هيئة التدريس / املجتمع
مبعدل 10استشارات عىل األقل 

طوال الخطة

8
إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات 

املجتمعية الفاعلة )تفصيلية( .
املجتمع

خدمة املجتمع- وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي
سنوياً

9

إعداد دراسة عن مشاركة الكلية يف 

الربامج واألنشطة املجتمعية)واقع- 

حلول( .

املجتمع
خدمة املجتمع - وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي
سنوياً

10

إعداد مطبوعات لتشجيع وتحفيز نرش 

ثقافة املرشوعات البحثية املشرتكة بني 

التخصصات املختلفة .

أعضاء هيئة التدريس
وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث 

العلمي
سنوياً

11

تحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة 

يف الندوات التي تناقش فيها القضايا 

املجتمعية.

املجتمع
خدمة املجتمع - وكالة الكلية للدراسات 

العليا والبحث العلمي
كل فصل درايس
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12

ادراج قضايا التنمية البيئية املستدامة 

يف الخطط الدراسية واملشاريع البحثية 

.

سنوياًالخطط والربامج – البحث العلميالربامج الدراسية

13
اقامة عدد من الفعاليات الرتبوية 

والثقافية عن العمل التطوعي .
سنوياًخدمة املجتمع  - األنشطة الطالبيةالطالب

14
اقامة عدد من الفعاليات التوعوية عن 

الرتاث الحضاري والثقايف للمجتمع .
سنوياًخدمة املجتمع  - األنشطة الطالبيةالطالب




