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ايل 1/10/1341من ة للفرتة ياخلطة التشغيلية للكل

1/10/1341      

 التطويروكالة اجلودة و

 التطويروحذة التخطيط و
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 المستفيدون  :(  1البعد االستراتيجي)

 العالمية ، من اجل تنمية المدرةتمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و      ( 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية. الكليةالتنافسية لطالب و طالبات                                 

 (        تنمية مهارات ولدرات الطالب و اعدادهم لسوق العمل.1الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 االداء مؤشرات
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  دورات تدريبية في
ميارات المخاطبة و 

االتصال بالمغة 
 االنجميزية

  دورات تدريبية في
 الحاسب االلي

   نشرات تربوية ومجالت
في االنترنت والبحث و 

 التعمم

  قيام دورات تدريبية متخصصة بالمغة
 االنجميزية.

  اعداد نشرات تربوية ومجالت
لمطالب و الطالبات في تثقيفية 

 استخدام االنترنت في البحث والتعمم
  قيام دورات تدريبية في الحاسوب

 لمطالب و الطابات

1/10/1341 1/10/1341 

  عدد الطالب/ الطالبات
 .الحاصمين عمي دورات

  نسبة الطالب / الطالبات
المتدربين إلي العدد 

 االجمالي.
  عدد البرامج التثقيفية

بالتعامالت االلكترونية و 
 التعميم االلكتروني 

 .عدد الدورات النفذة 
 وجود نشرات الكترونية  

قسم المغة االنجميزية  
ووحدة العالقات 

 العامة

الجودة  وكالة
 و التطوير 
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 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة(      تمديم 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.كلية لتنافسية لطالب و طالبات الا                                

 مهارات الطالب البحثية وزيادة مشاركتهم في المحافل الوطنية بالدولةاالرتماء ب(        2الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  خمق الية لتفعيل البحث
 العممي بالكمية )مبدئة وتخرج(

  تدريب الطالب عمي كيفية
 كتابة البحث العممي

  قاعدة بيانات إعداد
لمموضوعات التي يمكن 
 لمطالب دراستيا وبحثيا

  اضافة بحث لمتخرج في السنة
 النيائية لممتخرجين.

  اقامة ورش عمل وسمنارات
ودورات حول الية كتابة 

 البحث العممي.
  بأسماءتوفير قائمة 

موضوعات قابمة لمبحث من 
 قبل الطالب

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد االبحاث المنفذة
 من قبل الطالب .

  وجود قائمة بأسماء 
الموضوعات القابمة 

 لمبحث.
  

 وحدة التدريب / 
 /االقسام العممية
وحدة البحث 

 العممي

وكالة الدراسات 
والبحث العميا 
 العممي
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 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة(      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية. كلية التنافسية لطالب و طالبات ال                                

 .تحسين برامج وخدمات االرشاد االكاديمي(        3الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  تفعيل االشراف االكاديمي بتجييز

قوائم االشراف بصورة مسبقة )نسبة 
 طالب/استاذ(

  عقد اجتماعات دورية بين المشرفين
 االكاديميين و الطالب.

  تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمي
العممية وتقديم  في المؤتمراتالمشارك 

ث في مجال االرشاد اوراق عمل وابحا
 االكاديمي.

  عقد اجتماعات دورية بين
المشرفين االكاديميين  

 والطالب.
  اشراك اعضاء ىيئة التدريس

في المؤتمرات المحمية و 
االقميمية و الدولية الخاصة 

 باإلرشاد االكاديمي.
  تكريم أعضاء ىيئة التدريس

في االرشاد المتميزين 

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  االجتماعات الدورية بين عدد
المشرفين االكاديميين و 

 الطالب.
  نسبة أعضاء ىيئة التدريس

المشاركين في المؤتمرات إلي 
اجمالي أعضاء ىيئة 

 التدريس.
  البحوث واالوراق المقدمة في

المؤتمرات الخاصة باإلرشاد 

  االقسام
 العممية

وكالة الكمية  
 لشؤو ن الطالب

                           عمادة +    
 الكمية
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 االكاديمي. .األكاديمي
 من أعضاء  عدد المكرمين

 ىيئة التدريس.
  نتائج تحميل رضاء الطالب

  عن االرشاد االكاديمي.

 

 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة(      تمديم خدمة اكاديمية علي 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية. كلية التنافسية لطالب و طالبات ال                                

 ، وزيادة مشاركة الطالب فيها.الكليةطالبية في تحديث جميع برامج االنشطة ال(        4الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  عمل تصميم وجدولة برامج

 .االنشطة الطالبية
  تشجيع اعضاء ىيئة

التدريس لتفعيل االنشطة 
 الطالبية.

  تكريم اعضاء ىيئة
التدريس المشاركين بفعالية 

  تنفيذ برامج خاصة باالنشطة
 الطالبية.

  اشراك الطالب في انشطة طالبية
 .الجامعةعمي مستوي 

 حتفالية يكرم من خالليا قيام ا
اعضاء ىيئة التدريس المشاركين 

 في االنشطة الطالبية .

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد االنشطة الطالبية
 التي تعقد في السنة.

  عدد الطالب المشاركين
 في االنشطة الطالبية.

  نسبة الطالب المشاريكن
في االنشطة الطمبية إلي 

 عدد الطالب.

وحدة االنشطة 
+وحدة الطالبية
 التدريب

وكالة شؤون 
 ا لطالب
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تكريم الطالب المشاركين في   في االنشطة الطالبية
  نشطة الطالبية.اال 

  عدد اعضاء ىيئة
التدريس المشاركين في 

 االنشطة الطالبية.
  

 
 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 (      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.كلية لطالب و طالبات اللتنافسية ا                                

 .إهلين لاللتحاق بالكليةتحسين فرص المبول النوعي للطالب الم(        5الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
 وضوابط  وضع معايير

خاصة بالقبول في 
الكمية وفق كفايات 

 الطالب.
  إعداد برامج توعية

  تحديد معايير وشروط لمقبول
 الكمية.العام ب

  تحديد معايير وشروط لمتوزيع
بالمسارات المختمفة  بالقسام 

 بالكمية)تخصصات(.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  وجود معايير لقبول
 الطالب.

  نسبة الطالب الممتحقين
بالكمية إلي اجمالي الطالب 

. 

  وحدة
القبول و 
 التسجيل.
وحدة االنشطة 

 الطالبية.

وكالة الكمية 
لمشؤون 
 التعميمية
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لممستفيدين عن 
التخصصات الموجودة 

 بالكمية.
 لية اختبار اعتماد آ

حديثة لتقييم الطالب 
 لمقبول بالكمية.

 ماد الية لتوزيع تاع
الطالب المقبولين عمي 
 التخصصات المختمفة.

  تحديث اليات التقييم الخاص
 بالقبول.

  عمل لقاءات توعية مع الطالب
الجدد حول التخصصات 

 المختمفة بالكمية.
 نشتات توعوية عن االنظمة ام

 االكاديمية لممسارات المختمفة.

  نسبة توافق اختبارات
المقدرات الخصة بالقبول 

مع التخصصات الموجودة 
 بالكمية.

 المستفيدون(         1البعد االستراتيجي)

 (      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة1الهدف االستراتيجي )

 جتمعية.في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المكلية لتنافسية لطالب و طالبات الا                                

 تطوير برامج رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالكلية.(        6الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
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  اعتماد برامج تعميمية
متطورة لخدمة زوي 
 االحتياجات الخاصة.

  قياس الرضاء لمخدمات
االكاديمية لزوي 

 االحتياجات الخاصة.

  تنفيذ برامج تعميمية لزوي
 االحتياجات الخاصة.

  عمل استبيان لقياس الرضاء عن
الخدمات االكاديمية لمقدمة لزوي 

 االحتياجات الخاصة.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

 عدد البرامج المنفذة.
نسبة الطالب المستفيدين إلي 

جمالي لطالب الرعاية العدد اال
 الخاصة.

وحدة االرشاد 
 والحقوق الطمبية

وكالة الكمية 
لمشؤون 
 التعميمية

 

 
 

 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 تنمية المدرة(      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية. كلية التنافسية لطالب و طالبات ال                                

 التسرب(.-النجاح  –زيادة الكفاءة الداخلية )الرسوب (        7الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 التنفيذلية و مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
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  تدريب الطالب عمي طرق االستذكار
 الجيد.

  تدريب اعضاء ىيئة التدريس عمي
 ميارات االتصال الفاعل.

  المتابعة الدورية الحتياجات سوق العمل
من الخريجين ونوعية التخصص 

 الطموب.

  دورات تدريبية متخصصة في
 مجال االستذكار الجيد.

  تدريبية ألعضاء ىيئة قيام دورات
التدريس في مجال االتصال 

 الفعال.
  قيام دورات تدريبية في مصادر

 التعمم الذاتي ، وطرق التقويم.
 .دعم الطالب المتعثرين دراسيًا 

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  نسبة تخفيض
 معدل التسريب.

  نسبة تحسن
 معدل النجاح.

  نسبة تخفيض
  معدالت الرسوب.

االرشاد وحدة 
 والحقوق الطالبية

 وحدة التدريب.
  

االقسام 
 العممية

 

 
 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 (      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.كلية لتنافسية لطالب و طالبات الا                                

 زيادة الفرص الوظيفية لطالب الجامعة في المطاعات الخاصة و المإسسات المجتمعية.(        8الهدف التفصيلي )

 لية التنفيذو مسؤ  االداءمؤشرات  فترة التنفيذ انشطة المبادرات
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 المساندة االساسية إلي من
  اعداد دراسة عن احتياجات سوق

 العمل من خريجي الكمية .
  خمق شراكات استراتيجية بين الكمية

 القطاع و ومؤسسات المجتمع المدني 
المحمي فيما يخص تعيين الخاص 

سد النقص في الكوادر من و المتفوقين 
 خريجي الكمية.

  توعية لممستفيدين لمربط بين برامج
تخصصات الكمية واحتياجات سوق 

 العمل .
  الحاق الطالبات بالعمل في اقسام

 الكمية )تدريب داخمي(.

  عمل مسح ودراسات
وبحوث عن احتياجات 

سوق العمل و مقارنتيا 
مع التخصصات الموجودة 

 بالكمية.
  اقامة ندوات وبرامج توعية

ستفيدين باحتياجات الم
و  سوق العمل

لتخصصات الموجودة ا
 بالكمية

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الخريجين
الممتحقين بوظائف 
في القطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع 

  المدني

  وحدة
خدمة 

 .المجتمع
  وحدة

شؤون 
الخريجين

. 

  وحدة
االحصاء 

 والمعمومات.
  وحدة

 التدريب.
  العالقات

 العامة.

 

 المستفيدون(         1البعد االستراتيجي)

 (      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة1الهدف االستراتيجي )

 جتمعية.في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المكلية لتنافسية لطالب و طالبات الا                                

 .زيادة مشاركة الكلية في البرامج و االنشطة المجتمعية(        9الهدف التفصيلي )

 لية التنفيذو مسؤ  مؤشرات االداء فترة التنفيذ انشطة المبادرات
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 المساندة االساسية إلي من
 تدريب لمؤسسات  تصميم برامج

 المجتمع المدني بالكمية.
  لمدراسات تصميم برامج

)دبموم سنتين + ثالث المستمرة 
 سنوات( بالكمية.

 لبحوث و الدراسات تشجيع  ا
 بالكمية. االنسانية

  أعداد ندوات وورش عمل في
مجال البرامج و النشطة 

 المجتمعية.
  دارسة واقع مشاركة الجامعة

في البرامج و االنشطة 
 المجتمعية .

  دراسات عن المتطمبات الصحية
 لمبيئة المحيطة.

 

  تدريبية متخصصة تقديم دورات
لمنسوبي مؤسسات الخدمة المدنية 

 لتمبية احتياجاتيم التدريبية.
  فتح مسارات لمدراسات المستمرة بالكمية

. 
  قيام ندوات وورش عمل خاصة

 جتمعية.مال باألنشطة
  اشراك اعضاء ىيئة التدريس في اجراء

 عممية متخصصة.بحوث و دراسات 
  اعداد دراسات و بحوث عن المتطمبات

 الصحية لمبيئة المحيطة.
  

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الدورات ا لتدريبية المقدمة
 لممؤسسات المجتمع المدني.

  عدد المنتسبين من طالبة الدراسات
 المستمرة في كل مسار.

  قائمة بالبحوث والدراسات التي
 تزال تحت االعداد. الاجريت والتي 

  عدد الندوات وورش العمل في
و النشطة المجتمعية  مجال البرامج

 التي تم تنفيذىا.
  

  وحدة
 .التدريب

  االقسام
 العممية.

  خدمة
 المجتمع.

 عمادة الكمية. 
  وكالة الشؤون

 التعميمية.
 

 (         المستفيدون1البعد االستراتيجي)

 المتطلبات الوطنية و العالمية ، من اجل تنمية المدرة(      تمديم خدمة اكاديمية علي درجة عالية من الجودة و االعتماد وفك 1الهدف االستراتيجي )

 في سوق العمل ، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.كلية لتنافسية لطالب و طالبات الا                                

 تدعيم الشراكة المجتمعة في تدريب الطالب الخريجين وتؤهيلهم.(        11الهدف التفصيلي )

 لية التنفيذو مسؤ  مؤشرات االداء فترة التنفيذ انشطة المبادرات
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 المساندة االساسية إلي من

  اعداد قاعدة بيانات عن
 المؤسسات المجتمعية الفاعمة.

  قيام رحالت طالبية الي
 المؤسسات المجتمعية.

  حصو تسجيل المؤسسات
 المجتمعية الفاعمة.

  تنفيذ رحالت طالبية لبعض
 المجتمعية.المؤسسات 

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد المؤسسات
المجتمعية التي تم 

 حصرىا.
  عدد الطالب المشاركين

 في الرحالت الطالبية.
   

وحدة خدمة 
 المجتمع.

وحدة االنشطة 
 الطالبية.

وحدة االحصاء 
 والمعمومات.

 

 

 
 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                

 .تحسين معدالت عضو هيئة تدريس : طالب(        1الهدف التفصيلي )
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 انشطة تالمبادرا
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  فتح باب القبول وسد

العجز في التخصصات 
 االكاديمية المختمفة.

  دراسات مسحية
لالحتياجات االكاديمية من 

 أعضاء ىيئة التدريس .
  تنفيذ ممتقي استقطاب

لجزب أعضاء ىيئة تدريس 
لمعمل من السعوديين 

 بالكمية.

  سد النقص بالتخصصات المختمفة من
 أعضاء ىيئة التدريس بالكمية .

  تنفيذ دراسات ومسوحات لالحتياجات
 االكاديمية من أعضاء ىيئة التدريس.

  قيام ممتقي سنوي يعرف بالكمية و
التخصصات الموجودة بيا لجزب 

أعضاء ىيئة تريس من السعوديين 
 لمعمل بالكمية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد اعضاء ىيئة
التدريس الزين تم 

 تعيينيم بالكمية.
  عدد الدراسات المسحية

المنفذة لسد النقص في 
 اعضاء ىيئة التدريس.

  عدد الممتقيات المقامة
لجزب أعضاء ىيئة 

 التدريس. 

  وحدة
 .التدريب

   ادارة
 .الكمية

  الشؤون
 التعميمية.

   االقسام
 العممية.

 
 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                

 .الدكتوراهزيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس من حملة  (       2الهدف التفصيلي )
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 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  توسيع قاعدة االستفادة من حممة

الدكتوراه المتخصصين من 
 السعوديين.

  التعاقد مع اعضاء ىيئة تدريس من
في برنامج حممة شيادة الدكتوراه 

 االستقطاب

  تعيين أعضاء ىيئة تدريس
سعوديين من حممة شيادة 

 الدكتوراه.
  التعاقد مع اعضاء ىيئة

 تدريس من غير السعوديين.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد المعينين من اعضاء
ىيئة التدريس من 

 السعوديين .
  عدد اعضاء ىيئة التدريس

المتعاقد معيم من غير 
 السعوديين. 

شؤون وحدة 
أعضاء ىيئة 

 التدريس.

ادارة 
 الكمية .

 
 

 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم  لمدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ا(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                

 سعودة الوظائف االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس.(        3الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
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  دراسة واقع السعودة في
التدريس اعضاء ىيئة 

 بالكمية.
  دراسة زيادة معدل

التوظيف عمي درجة 
 محاضر.

  دراسة زيادة معدل
التوظيف عمي درجة 

 معيد.
  تفعيل برنامج االستقطاب

 من الكفاءات الوطنية.

  اعداد دراسات وبحوث عن
واقع السعودة في اعضاء 

 ىيئة التدريس.
  تعيين اعضاء ىيئة تدريس

 سعوديين بدرجة محاضر.
  ىيئة تدريس تعيين اعضاء

 سعوديين بدرجة معيد.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  نسبة اعضاء ىيئة التدريس
السعوديين إلي اجمال أعضاء ىيئة 

 التدريس بالكمية.
   نسبة اعضاء ىيئة التدريس

التدريس المعينين عمي درجة 
 محاضر.

  نسبة اعضاء ىيئة التدريس
 التدريس المعينين عمي درجة معيد.

وحدة 
شؤون 
أعضاء 

ىيئة 
 التدريس.

 ادارة الكمية .

 
 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                

 .أعضاء هيئة التدريس واالداريين في مجال المعرفة المتجددة(        تنمية مهارات 4الهدف التفصيلي )

 لية التنفيذو مسؤ  مؤشرات االداء فترة التنفيذ انشطة المبادرات
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 المساندة االساسية إلي من
  مشاركة اعضاء ىيئة تفعيل

التدريس في نظام التعميم 
 (D2Lااللكتروني )

  دعم مشاركة اعضاء ىيئة
التدريس لحضور الدورات الخاصة 

بتطوير الميارات في مجاالت 
 العرفة المتجددة .

   اعداد ندوات وورش عمل في
تنمية ميارات اعضاء ىيئة 
التدريس في مجال المعرفة 

 المتجددة.

  ىيئة تفعيل مقررات اعضاء
 التدريس

  تنفيذ ندوات وورش عمل في
مجال تنمية ميارات اعضاء 
ىيئة التدريس ف المجاالت 

 المعرفة المتجددة.
  تقديم الدعم المادي والمعنوي

ألعضاء ىييئة التدرس لحضور 
الدورات التدريبية في مجال 

 المعرفة المتجددة.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد المقررات
 المفعمة

  عدد الندوات
وورش العمل 

 المنفذ.
  قيمة الدعم

المادي المقدم 
ألعضاء ىيئة 

 التدريس.

  منسقي
الوحدات 
 باالقسام

  وحدة
 التدريب. 

   وحدة
العالقات 

 العامة

  وحدة التعميم
 االلكتروني

 عمادة الكمية . 
 

 
 

 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم  مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                
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 .ا الحديثة وتطبيماتها العلمية و االداريةيجتطوير لدرات أعضاء هيئة التدريس واالداريين في مجال التكنولو(        5الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  اعداد دورات وندوات وورش عمل في
مجال تنمية ميارات اعضاء ىيئة 

التدريس في استخدام الحاسب االلي 
 وتطبيقاتو التعميمية.

 تدريبية لإلداريين عمي  اعداد دورات
 ميارات الحاسب االلي.

  عقد ندوات وورش عمل ودروات
ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية 
مياراتيم في مجال التكنولوجيا 

 الحديثة.
  قيام دورات تدريبية لإلداريين

 في مجال تطبيقات الحاسوب.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  نسبة المتدربين من
اعضاء ىيئة التدريس إلي 

اجمالي اعضاء ىيئة 
 التدريس .

  عدد البرامج التدريبية التي
 تم تنفيذىا

  عدد الندوات وورش العمل
 التي تم تنفيذىا.

  عدد االداريين المستفيدين
 من البرامج التدريبية. 

وحدة التعميم 
 االلكتروني.

وحدة 
 التدريب

 
 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2)الهدف االستراتيجي 

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                



18 
 

 المإتمرات المحلية و العالمية.زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في (        6الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  اعطاء اعضاء ىيئة

التدريس فرصتين سنويا 
 لحضور المؤتمرات.

  تشجيع اعضاء ىيئة
التدريس  لممشاركة في 

 المحافل العممية.
  التكفل بالتذاكر في حالة

مشاركة عضو ىيئة 
 التدريس بورقة عممية.

  فتح باب المشاركة
في المؤتمرات 
العممية بأوراق 

 عممية.
  فتح باب حضور

المؤتمرات العممية 
العضاء ىيئة 

 التدريس

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد اعضاء ىيئة التدريس
 المشاركين بأوراق عممية.

  عدد اعضاء ىيئة التدريس
المشاركين بالحضور فقط 

 المؤتمرات الدولية. في
  قيمة التمويل المقدم

لممشاركة في المؤتمرات 
 الدولية. 

  االقسام
 العممية .

 . وحدة الدراسات العميا 
 .وحدة البحث العممي 

 
 

 )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم مدرات البشرية و الفكرية للكلية تنمية ال(      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                

 لدورات الدراسية واالتصال العلمي .دعم برامج البعثات الخارجية والمنح و ا(        7الهدف التفصيلي )
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 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  وضع خطة البرنامج البعثات

الخارجية و المنح و الدورات 
 الدراسية واالتصال العممي.

  اعداد خطة تمويمية لبرنامج
البعثات الخارجية و المنح و 

برامج االتصال العممي و 
 الدورات الدراسية.

  اعضاء ىيئة ابتعاث
التدريس السعوديين لنيل 

درجتي الماجستير و 
 الدكتوراه.

  توفير التمويل الالزم
لبرنامج االبتعاث 

 الخارجي.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد اعضاء
ىيئة التدريس 

 المبتعثين.
  قيمة التمويل

المقدم 
لالبتعاث 

 الخارجي. 

  وحدة
الدراسات 

 العميا.
  وحدة شؤون

أعضاء ىيئة 
 التدريس.

  ادارة
 الكمية 

 
 

 

 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 تنمية المدرات البشرية و الفكرية للجامعة )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم (      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                
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 .االرتماء بؤداء الموظفين وزيادة مإهالتهم و تطوير مهاراتهم(        8الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  لدعم  مؤىمين موظفين إدارييناستقطاب
 .المراكز البحثية

 .تحفيز الموظفين المتميزين واالكفاء 
  دراسة اليات تحفيزية لمكوادر البشرة

 المؤىمة بالكمية.
  تدريب الموظفين االداريين عمي عدد من

 الميارات الوظيفية التي يتطمبيا العمل.

  العالن عن وظائف االداريين
بالمراكز البحثية بعروض 

 جاذبة.
  الية لتحفيز الموظفين تفعيل

 يزين.مالمت
  دورات تدريبية في الميارات

 االدارية.
 

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الموظفين المعيين
 في مراكز االبحاث.

  نسبة الموظفين
المتميزين بمراكز 

 االبحاث.
  عدد الدورات التي

اجريت لمموظفين 
 االداريين.

 فز المادية قيمة الحوا
  مت لممتميزين.التي قد

ادارة 
 الكمية

  وحدة
 التدريب.

 

 

 

 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 تنمية المدرات البشرية و الفكرية للجامعة )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم (      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                
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 .دعم مراكز االبحاث والكراسي العلمية بالكليات بالكوادر البشرية المإهلة(        9الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  المراكز البحثية دعم

 بالموظفين اإلداريين.
  دراسة اليات تحفيز الكوادر

البشرية المؤىمة بالمراكز 
 البحثية.

  الحاق موظفين
اداريين بالمراكز 

 البحثية.
 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الموظفين االداريين
الذين تم الحاقيم بالمراكز 

  البحثية.

عمادة 
 .الكمية

 

شؤون 
 الموظفين

 

 
 

 التعليم والنمو(         2االستراتيجي)البعد 

 تنمية المدرات البشرية و الفكرية للجامعة )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم (      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                
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 .الباحثين علي نشر ابحاثهم  تشجيع(        11يلي )الهدف التفص

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  تسييل اجراءات

مشاركة اعضاء ىيئة 
التدريس في نشر 

 االبحاث والدراسات.
  توفير قاعدة بيانات

لألبحاث و الرسائل 
 .العممية المحكمة

  تشجيع اعضاء ىيئة
التدريس عمي الحصول 

عمي مشاريع بحثية 
 ممولة.

  انياء االجراءات الخاصة
بأعضاء ىيئة التدريس 

لنشر االبحاث والدراسات 
 في اقل وقت.

  حصر كافة البحوث و
 الدراسات العممية المحكمة.

  التشجيع المعنوي والمادي
ألعضاء ىيئة التدريس 

 عمل مشاريع بحثية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

 دد الباحثين الذين تم ع
 نشر ابحاثيم.

  عدد االبحاث واالوراق
 العممية المنشورة.

  عدد االبحاث
والدراسات العممية 
التي شاركت في 

مؤتمرات اقميمية أو 
 دولية.

  عمادة
 .الكمية

  االقسام
 العممية.

وحدة 
الدراسات 

 العميا.

 التعليم والنمو(         2البعد االستراتيجي)

 تنمية المدرات البشرية و الفكرية للجامعة )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم (      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                
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 .العلمية مع الجامعات المحلية واالجنبية زيادة اتفاليات االبحاث(        11الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  دعم البحث بين الجامعة
 والجامعات المحمية واالجنبية.

  تشجيع االتفاقيات بين اعضاء
ىيئة التدريس والجامعات 

المحمية واالجنبية في مجال 
 البحث العممي.

  تأسيس المعامل البحثية
المتخصصة في المجاالت 

 العممية واالدبية. 

  توفير التمويل لمبحوث
 .المحمية واالجنبية

  دعم االتفاقيات بين
اعضاء ىيئة التدريس 

والجامعات المحمية 
 واالجنبية ماديا ومعنويا

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد المتعاقدين مع
المراكز البحثية 

 المتميزة.
  عدد اتفاقيات

التعاون البحثي بين 
الكمية وكميات 
 مناظرة اخري.

  نسبة الزيادة
السنوية في 

اتفاقيات الشراكة في 
  المجال البحثي.

ادارة 
 الكمية

 
وحدة البحوث 

 والدراسات.

 التعليم والنمو(         2لبعد االستراتيجي)ا

 تنمية المدرات البشرية و الفكرية للجامعة )كما ونوعاً( لتحميك درجات عالية من الجودة والتميز المستمبلي في مجاالت التعليم (      2الهدف االستراتيجي )

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.                                



24 
 

 والوطن. ربط البحث العلمي باحتياجات ومشكالت المجتمع المحلي(        12الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  تأسيس المعامل البحثية

المتخصصة في المجاالت 
 العممية واالدبية.

  تشجيع اعضاء ىيئة  التدريس
عمي النشر العممي لمبحوث 

المتعمقة ببيئة محافظة 
 المجمعة.

  التميز العممي توفير جوائز
لألبحاث المتخصصة في شؤن 

 البيئة المحمية.

  انشاء معامل بحثية متخصصة في
 المجاالت العممية و االدبية.

  الدعم المادي و المعنوي ألعضاء
ىيئة التدريس في محال البحث 
العممي الخاص ببيئة محافظة 

 المجمعة.
  تشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمي

تمد طرح مواضيع بحثية سنوية تس
 من حاجات المجتمع.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الخدمات
واالستشارات العممية 
التي تقدميا الكمية 

 لممجتمع.
  عدد االبحاث و

المشاريع الوطنية التي 
 تقوم بيا الكمية.

  عدد البحوث العممية
  المنشورة.

ادارة 
 الكمية 

  مركز الجودة
. 

  وحدة البحوث
والدراسات 

 البيئية.
  وحدة خدمة

 المجتمع.

 

 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )

 رسالتها وأهدافها                                 



25 
 

 (        تنمية مهارات ولدرات الطالب و اعدادهم لسوق العمل.1الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  انشاء مكاتب ألعضاء ىيئة

 التدريس واالداريين.
  دعم تجييز المعامل

والمختبرات باألجيزة 
العممية التعميمية لتحسين 

 والبحثية لمطالب .
  تطوير القاعات الدراسية

 ومعامل المغة.
  تجييز معامل الحاسب

 االلي

  توفير وتييئة مكاتب
ألعضاء ىيئة 

 التدريس واالداريين.
  توفير معدات

 المعامل والمختبرات.
  ادخال تحسينات

عمي القاعات 
 الدراسية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  تم عدد المكاتب التي
توفيرىا ألعضاء ىيئة 
 التدريس و االداريين.

  حجم معدات المعامل
 التي تم توفيرىا.

  محتوي التحسينات التي
 تمت لمقاعات الدراسية.

عمادة 
 الكمية

  تقنية وحدة
 المعمومات.

  وحدة
الخدمات 
 المساندة.

 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 يمكنها من تحميك  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني بما(      3الهدف االستراتيجي )

 رسالتها وأهدافها                                 
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 .ملةاكعليم االلكتروني المتتؤسيس شبكة نظم المعلومات و الت(        2الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  توفير اجيزة كمبيوتر

وشاشات عرض وسبورات 
 زكية في القاعات الدراسية.

  انشاء موقع الكتروني
 لمكميات والعمادات.

  ربط القسام في الكمية بشبكة
 انترنت عالية الجودة.

 االنترنت  رفع مستوي خدمات
و تسيع فرص استخدامو 

 لمنسوبي الكمية والطاب

  شراء اجيزة  كمبيوتر
وشاشات عرض و 

 سبورات زكية.
  تحديث شبكة االنترنت

 بالكمية.
  التواصل بين منسوبي

الكمية عن طريق 
 االنترنت.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد اجيزة الكمبيوتر
وشاشات العرض والسبورات 

 توفيراىا.الزكية التي تم 
  نسبة استخدام  منسوبي

الكمية من االداريين 
  واالكاديميين لشبكة االنترنت 

ادارة 
 الكمية

  وحدة التعميم
 االلكتروني.

 .وحدة االحصاء 
  وحدة شؤون المعامل

والمختبرات و القاعات 
 الدراسية

 

 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )
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 رسالتها وأهدافها                                 

 .تطوير التنظيم االدارية واالجراءات االدارية(        3الهدف التفصيلي )

 نشطةا المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  تقويم الييكل التنظيمي في

 الكميات و العمادات.
  دراسة اجراءات واليات

 المشتريات و التوريد.
  تقويم المجالس و المجان

وىندرة عممياتيا و 
 اتممتتيا.

 مالت اتطبيق برنامج التع
المجال االلكترونية في 

 االداري .

 يكل يدراسة ومراجعة ال
 التنظيمي لمكمية.

 وصيف لميام عمل ت
 سام بالكمية.قاال

  العمل عن طريق
الحاسوب في مجال 

 التعامل االداري.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  اكتمال دراسة ومراجعة
 الييكل التنظيمي.

  عدد المعامالت االدارية
النفذة عن طريق 

  الحاسوب.

عمادة 
 الكية.

  وكيل الكمية
لمشؤون 
 االدارية.

  وحدة التطوير
 االداري.

  وحدة
االتصاالت 

 االدارية.

 

 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )
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 رسالتها وأهدافها                                 

 .االداريةو االكاديمية تطوير معايير اختيار الميادات(        4الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  تحديد نظام تحميل

البيانات ومؤشرات 
 االداء لدعم القرار.

  إعداد قاعدة بيانات
لألفراد القياديين 

 ومستوياتيم القيادية.

  عمل نظام لتحديد كيفية
تحميل البيانات ومؤشرات 

 االداء لدعم القرار.
  توفير بيانات عن االفراد

القياديين ومستوياتيم 
 االدارية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  ممن عدد منسوبي الكمية
ليم توصيف وظيفي 

يؤىميم لمعمل القيادي 
 االداري.

 .توفير قاعدة بيانات  

وحدة 
 المتابعة

وحدة االحصاء 
 والمعمومات

 

 
 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 يمكنها من تحميك  التحول للتعامل االلكتروني بمارفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم (      3الهدف االستراتيجي )
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 رسالتها وأهدافها                                 

 .تعزيز جودة البرامج االكاديمية والحصول علي االعتماد المحلي و العالمي(        5الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  نشر ثقافة الجودة و

العمل المتقن في الكمية 
 و العمادة.

  تطبيق معايير الجودة
في البرامج و الفعاليات 

 داخل الكمية.
  تطبيق معايير االعتماد

 االكاديمي لمبرامج.
  استطالع راي  اعضاء

ىيئة التدريس و 
 القيادات  االكاديمية .

  تقارير التقييم الذاتي
 بالكميات.

  اصدار كتيبات و منشورات
والقاء محاضرات عن ثقافة 

 الجودة.
  التطبيق العممي لمعايير

الجودة في البرامج و 
 الفعاليات داخل الكمية.

  استقساء اراي اعضاء
ىيئة التدريس حول خطة 
 تحديث البرامج االكاديمية.

  عمل تقارير خاصة بالتقييم
 الذاتي.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  الكتيبات والمنشورات الموزعة عدد
وعدد المحاضرات المصدرة و ا لخاصة 

 بثقافة الجودة.
  عدد المرات التي تم فييا استقراء

اعضاء ىيئة التدريس حول البرامج 
  االكاديمية.

وكيل الجودة 
 و التطوير

 .اقسام الكميات 
  وكيل الكمية

لمشؤون 
 التعميمية .

  لجنة الخطط و
الدراسات و 
 المقررات .

 .ادارة الكمية 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)

 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )
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 رسالتها وأهدافها                                 

 .تطوير الممررات والبرامج التعليمية في ضوء معايير الجودة(        6الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  دراسة واقع المقررات التعميمية في
 الكمية.

  تكوين لجان لمتطير المقررات التعميمية
 الكمية.داخل 

  ورشة عمل متخصصة في بناء
 المقررات التعميمية والمناىج الدراسية.

  قيام دورات وورش عمل لتطوير
 وتحديث المقررات التعميمية.

  توفير المراجع العممية لخدمة جميع
 المقررات الدراسية.

  تييئة نماذج توصيف الييئة الوطنية
 ستخدام.لمتقويم واالعتماد لال

 لبرامج.توصيف المقررات و ا 
  حمقات التوجيو والنقاش حول المقررات

 التعميمية .
 .إعداد الممف االلكتروني لكل مقرر 

  اجراء دراسات و بحوث عن واقع
 المقررات بالكمية.

   عمل لجان لتطوير المقررات
 التعميمية بالكمية.

  قيام ورشة عمل متخصصة في
 تطوير وتحديث المقررات التعميمية.

  يئة توصيف اليدراسة تطبيق نماذج
 عتماد.الوطنية لمتقويم واال

 .عمل توصيف لممقررات 
  قيام حمقات نقاش حول المقررات

 التعميمية.
  عمل ممف الكتروني لكل مقرر من

 المقررات.
  توصيف البرامج و المقررات الدراسية

 و التقارير السنوية.
  اعداد دليل مكتوب عن بناء البرامج

 االكاديمية

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

 . عدد البحوث و الدراسات التي تم اجراءىا 
  عدد ورش العمل المتخصصة التي تمت لتحديث

 . وتطوير المقررات الدراسية
  اكتمال تطبيق نماذج توصيف الييئة الوطنية لمتقويم

 و االعتماد.
 .اكتمال الممفات االلكترونية لممقررات 
  وجود توصيف كامل لمبرامج الدراسية و المقرات موثقة

 معتمد من مجالس االقسام ومجمس الكمية. و
  وجود دليل عن البرامج االكاديمية موثق ومنشور عمي

 الموقع االلكتروني لمكية.

وكالة  
 الجودة 

 .اقسام الكمية 
  وكيل الكمية لمشؤون

 التعميمية.
  لجنة الخطط و

 الدراسية و المقررات.
 .ادارة الكمية 

 

 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)
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 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )

 رسالتها وأهدافها                                 

 .التعليم و التعلم و أنماط التمويم لدي أعضاء هيئة التدريساالرتماء بؤساليب (        7الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  انشاء مجمة خاصة

بالتقويم التربوي 
 بالكمية.

  تطوير اساليب
التواصل بين الطالب 

و اعضاء ىيئة 
التدريس عن طريق 

 االنترنت.
 

  اصدار مجمة تربوية
خاصة بالتقويم 

 التربوي في الكمية.
  دورات تدريبية

العضاء ىيئة 
التدريس في التواصل 
االلكتروني مع طالب 

 الكمية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  نسبة اعضاء ىيئة التدريس
الذين حصموا عمي دورات في 

استراتيجيات التعميم و التعمم إلي 
التدريس اجمالي اعضاء ىيئة 

 بالكمية.
  رضاء الطالب عن مدي التحسن

  في اساليب التقويم

وحدة 
 .التميز

وحدة التعميم 
 االلكتروني.

وحدة 
االنشطة 
 الطالبية.

 
 العمليات الداخلية(         3البعد االستراتيجي)
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 من تحميك  بما يمكنها  رفع كفاءة العمل المإسسي ، وتطوير البنية التحتية والبيئة التمنية لدعم التحول للتعامل االلكتروني (      3الهدف االستراتيجي )

 رسالتها وأهدافها                                 

 .لتعليم االلكتروني و التعليم عن بعدتطبيك برامج التعليم االلكتروني و التعلم عن بعد من خالل عمادة ا(        8الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  انشاء مركز لمدراسات و

 التعميم عن بعد.
  تصميم المقررات االلكتروني

 لمكمية.
  اعداد دورات تدريبية وورش

عمل في برامج التعميم عن 
 بعد.

 موقع الكتروني لمكمية  انشاء
 و القسام التابعة ليا.

  تأسيس فصول الكترونية
 افتراضية.

  عمل تصميم الكتروني
 لكافة المقررات بالكمية.

  تنفيذ دورات تدريبية
وورش عمل في برامج 

 التعمم عن بعد.
  عمل موقع الكتروني

 لمكمية.
  عمل فصول الكترونية

 افتراضية.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  المقررات تصميم
 االلكترونية في الكمية.

  عدد الدورات التدريبية
 وورش العمل المنفذة.

  اكتمال انشاء الموقع
 االلكتروني لمكمية.

  اكتمال عمل الفصول
االلكترونية 
 االلفتراضية.

وكالة الشؤون 
 التعميمية.

وحدة التعميم 
 االلكتروني

 

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)
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 التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.(      4االستراتيجي )الهدف 

ً (        1الهدف التفصيلي )  .تنمية االيرادات المالية في الميزانية المعتمدة للكلية سنويا

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 التنفيذلية و مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من

  تقويم خطط
التنمية االقتصادية 

 لمكمية.

  اعادة ىيكمة خطط
التنمية االقتصادية 

 بالكية.
المؤشرات االقتصادية لخطط   ىـ1/10/1341 1/10/1341

 التنمية االقتصادية لمكمية.
ادارة 

 الكمية 

وكيل الكمية 
لمشؤون 
 االدارية

 

 

 
 

 المالي البعد(        4االستراتيجي)البعد 
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 التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.(      4الهدف االستراتيجي )

 .زيادة عدد البرامج الموازية في الكلية(        2الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 الداءمؤشرات ا
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  اعداد دراسة جدوي

التعميم عن البرامج 
 الموازية بالكمية.

  تقديم دبموم واحد
سنويا في التعميم 

الموازي خالل سنوات 
 الخطة

  تنفيذ دراسات
وبحوث عن برامج 

التعميم الموازي 
 .بالكمية

  اعداد وتقديم
سنوية في  دبمومات

 التعميم الموازي.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد دراسات
المبحوث 
 المنفذة.

  عدد
الدبمومات 
المعدة و 
 المقدمة.

وكيل الكمية 
لمشؤون 

 التعميمية .

 .وحدة البحوث 
  االقسام

 العممية.

 
 

 

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)
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 تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.التوسع في (      4الهدف االستراتيجي )

 .تؤسيس برامج للدراسات العليا خالل فترة الخطة(        3الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
 ( 4تقديم عدد) 

برامج لمدراسات 
 .العميا

  تقديم برنامج واحد
عمي االقل 

لمدراسات العميا في 
 السنة.

  اختيار البرامج التي
تتماشي مع توجو 

 الكمية

  تقديم عدد من
برامج الدراسات 

العميا خالل سنوات 
 الخطة.

  تكممة احتياجات
البرامج الجاىزة 

 لمتفعيل.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

 ة معدد البرامج المقد
 .لمدراسات العميا

  الموجود فعميًا من
تجييزات لبدأ برامج 

 يا.مالدراسات الع

وكيل 
الشؤون 
 التعميمية.

  وحدة الدراسات
 العميا.

 .وحدة البحوث 

 
 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)
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 بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي (      4الهدف االستراتيجي )

 .استثمار المرافك و المنشآت الجامعية(        4الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  انشاء مركز تدريب 
 دراسات انشاء مركز لم

 مستمرة بالكمية.
 

  دبمومات مسائية بالكمية.فتح 
  تنفيذ دورات تدريبية لمؤسسات

 المجتمع المدني و القطاع الخاص.
 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد الدبمومات
 بالكمية.

  عدد الدورات
 التدريبية المنفذة.

ادارة 
 الكمية 

عمادة 
 الكمية

 

  
 

 

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)

 التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.(      4الهدف االستراتيجي )



37 
 

 .تطوير الخطط المالية و الميزانيات(        5الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  عقد ورش عمل في الكميات

والعمادات لمناقشة 
االحتياجات المالية و 

 الموازنات المالية.
  اعداد موازنة سنوية لمكمية

وعماداتيا واشراك جميع 
الوحدات االدارية واالقسام 

 العممية.

  تنفيذ ورش عمل
بالكمية لخصوص 
 .االحتياجات المالية

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  عدد ورش
العمل 

 المنفذة.
  اكتمال إعداد

الموازنة 
 .المالية

ادارة 
 الكمية 

  وكيل الكمية
 .لمشؤون االدارية

 .عمادة الجودة 

 

 

 

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)

 التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.(      4الهدف االستراتيجي )
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 .تحسين معدالت االنفاق في ضوء تحديد االولويات(        6الهدف التفصيلي )

 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  اعداد خطة مالية

لالنفاق في كمية مبنية 
 عمي تحديد االولويات.

  فصل ميزانية دعم
النشاط البحثي عن 

 التعميمي.
  دراسة تحديد االحتياجات

 المالية لمكمية.
  إعداد دراسة جدوي

 لتحديد االولويات.
  وضع الية تحدد معدالت

 االنفاق.

  وضح خطة مالية
 عمي الكمية. لألنفاق

  تنفيذ فصل ميزانية
دعم النشاط البحثي 

 عن النشاط التعميمي.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  اكتمال الخطط المالية
 عمي الكمية. لالنفاق

  اكتمال فصل ميزانية
النشاط البحثي عن 

 النشاط التعميمي.

ادارة 
 الكمية 

 اقسام الكمية 
  وكيل الكمية

 لمشؤون االدارية

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)

 المستدامة للبيئة المحلية. التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية(      4الهدف االستراتيجي )

  .العمل علي اكمال اللوائح و التنظيمات والتشريعات المحددة آلليات استمبال الموارد المالية وجعلها متاحة للجميع (        7الهدف التفصيلي )
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 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  نظام إلنشاء صندوق وضع

تنمية دعم البحوث باسم 
 الكمية.

  انشاء وحدة تنظيمية
متخصصة في االستقطاب 

 وادارة االستثمارات

  تكوين صندوق لدعم
 البحوث بالكمية.

  تكوين وحدة تنظيمية
متخصصة في مجال 

 االلستثمارات

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  اكتمال تكون
 الصندوق.

  اكتمال تكوين
الوحدة 
 ية.التنظيم

ادارة 
 الكمية

وحدة 
 البحوث.

 

 
 

 المالي البعد(        4البعد االستراتيجي)

 التوسع في تحميك التنمية االلتصادية للكلية بما يفي بمتطلبات التنمية المستدامة للبيئة المحلية.(      4الهدف االستراتيجي )

 .الخاص للمشاركة في برامج الكلية  المحلي والمطاعتحفيز رجال االعمال ومإسسات المجتمع (        8الهدف التفصيلي )
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 انشطة المبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات االداء
 لية التنفيذو مسؤ 

 المساندة االساسية إلي من
  وضع برامج تحفيزية لرجال

االعمال ومؤسسات المجتمع 
المدني لممشاركة في برامج  

 الكمية.
  عمل دراسة لتطمعات رجال

ومؤسسات المجتمع االعمال 
المدني والقطاع الخاص في 

المجاالت التي يمكن تبنييا من 
 قبميم.

  يشارك عمل ندوات وورش عمل
فييا رجال االعمال ومؤسسات 

المجتمع المدني و القطاع 
 الخاص تخدم برامج الشراكة.

  تحفيز رجال االعمال
ومؤسسات المجتمع المدني 
 لممشاركة في برامج الكمية.

  وبحوث لممجاالت عمل دراسات
التي يمكن لرجال االعمال 

 تبنييا وتنفيزىا.
  تنفيذ ندوات وورش عمل

يشارك فييا رجال االعمال 
ومؤسسات المجتمع المدني و 

القطاع العام تخدم برامج 
 الشراكة.

 ىـ1/10/1341 1/10/1341

  الفعاليات و البرامج المقدمة
لتحفيز رجال االعمال 

ومؤسسات المجتمع المدني 
 .اركة في البرنامجلممش

  عدد البحوث و الدراسات
 المقدمة.

  عدد الندوات وورش العمل
 المقدمة

وحدة خدمة 
 المجتمع

وحدة 
 التدريب.

 


