الخطة االستراتيجية
لكلية إدارة األعمال بالمجمعة

(  3411 – 3414هـ )

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

(- ) 1تـنــىـيــــــــة وـهــــــــازات وقــــــــدزات
الطــــال وإعــــدا ي لطــ ـ العىــــن

– عدد الطالب احلاصال ني ع ال دورات يف

(المغـــــــة االجنميصيـــــــة واحلاضــــــ
اآللي).

احلاسب اآليل وال غة االجن يزية.
–

نسال ال ال ال ة الط ال ال الالب ادلت ال ال الالدر ني إىل الع ال ال الالدد
اإلمجايل.

– عال ال الالدد ال ال ال ال ا

التثقيفيال ال الالة التعال ال الالا بت

اإللكرتونية والتع يم اإللكرتوين.

تنىية وهازات  %02ون اخلسجيني واخلسجيات يف المغة اإلجنميصية واحلاض اآللي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

إعداد دٚزات تدزٜب ١ٝيًطالب يف اذتاضب اآليٞ

إذتام ايطالب بدٚزات خازد ١ٝيف زتاٍ ايًػ ١االجنًٝص١ٜ

َطابك ١عًُٚ ١ٝعًُ ١ٝيف زتاٍ اذتاضب اآليٞ

إعداد ْػسات تسبٚ ١ٜٛزتالت تجكٝف ١ٝيًطالب
يف اضتدداَات االْرتْت يف ايبحح ٚايتعًِ

الجهة المسؤولة
ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع أَاْ ١ايٓػاط ايطالبٞ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع أَاْ ١ايٓػاط ايطالبٞ

االقطاّ ايعًُ ١ٝبايتعاَ ٕٚع
أَاْ ١ايٓػاط ايطالبٞ

دتإ االزغاد االنادميٞ
باألقطاّ بايتعاَ ٕٚع ٚحد٠
ادتٛد ٠بايهً١ٝ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

البحجيــــــــــــــــة وشيــــــــــــــــا
وشـــــــــاز تهي يف احملافـــــــــن
ال طنية والدولية.

– عدد األقسام الع مية ادلط ق فيها
حبوث و شروعات التخرج قارنة
األقسام اليت ال يوجد فيها هذه

ال حوث.

– عدد الطب

ادلشاركني أحباث

ع مية يف ادلؤمترات

– عدد الطب

ادلشاركني يف را

حتسني ادلهارات ال حثية.

– عدد جوائز التميز لطب .

تأ ين  %3ون طال الكمية بنهاية ضن ات اخلطة

(- )0االزتقـــاء مبهـــازات الطـــال

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

تدزٜب ايطالب يف بساَر نتاب ١األحباخ ايعًُْٚ ، ١ٝػسٖا

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ

دعِ َػازن ١ايطالب يف املؤمتسات احملًٚ ١ٝايدٚي١ٝ

االقطاّ ايعًُ ١ٝبايتعاَ ٕٚع

َايٝاً َٚعٜٓٛاً

أَاْ ١ايٓػاط ايطالبٞ
ٚعُاد ٠غ ٕٛ٦ايطالب

إعداد قاعد ٠بٝاْات عٔ املٛعٛعات اييت ميهٔ يًطالب

االقطاّ ايعًُ١ٝ

دزاضتٗا ٚحبجٗا
تكد ِٜدٛا٥ص َاي ١ٝألفغٌ األحباخ ايطالب١ٝ
عًَ ٢طت ٣ٛايهً١ٝ

تأضٝظ حاعٓات األعُاٍ يًُػسٚعات ايضػري٠

عُاد ٠ايهً ١ٝبايتعاَ ٕٚع
ايًذإ ايعًُ ١ٝباألقطاّ
ٚأَاْ ١االْػط ١ايطالب١ٝ

ْاد ٟزٜاد ٠االعُاٍ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إْػا ٤قاعد ٠بٝاْات يًطالب ايساغبني االيتحام

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ

بايدٚزات ايتدزٜب.١ٝ

َع ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب

تٓفٝر دٚزات تدزٜب ١ٝبايتعاَ ٕٚع بٛٝت ارترب٠

ٚن ٌٝايهً ١ٝيًػٕٛ٦

ٚبسعا ١ٜايكطاع ارتاظ .

(- )3تـــــــــدعيي الشـــــــــسا ة وـــــــ ـ
تـــــــــــــــــدزي الطـــــــــــــــــال
واخلسجيني وتأ يمهي

– عدد الشركات وادلؤسسات ادلشاركة
يف ال نا

–

عدد الطب

.

ن ال نا .

ادلتدر ني وادلستفيدين

ادتٛد ٠بايهً١ٝ
ٚحد ٠ادتٛد ٠بايتعاَ ٕٚع
االقطاّ ايعًُ١ٝ

حتقيق %32

املؤضطــــــــات اجملتىعيــــــــة يف

إعداد قاعد ٠بٝاْات يًُؤضطات اجملتُع ١ٝايفاعً١

ايتعً ١ُٝٝبايتٓطٝل َع ٚحد٠

تٓفٝر بعض ايسحالت ايطالب ١ٝإىل املؤضطات اجملتُع١ٝ

دتٓ ١االْػط ١ايطالب١ٝ
بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غٕٛ٦
ايطالب
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

المستهدف

المبادرات
عكد ادتُاعات دٚز ١ٜبني املػسفني األنادميٝني ٚايطالب

(- )4حتطــــــــني بــــــــساو و ــــــــدوات

– عدد األيام الدراسية ادلخصصة
لإلرشاد األكادميي يف العام الدراسي.

اإلزشــــــــــــا األ ــــــــــــا ي يف
الكمية.

–

الالنس ة ادلئوية لرضا الطب
اخلد ات اإلرشادية ادلقد ة ذلم.

عن

طة شاومة لرباو و دوات اإلزشا األ ا ي بالكمية

 -نس ة (طب  :رشد أكادميي )

عكد يكاَ ٤ع املطتذد ٜٔيهٌ فضٌ دزاض.ٞ
حتفٝص أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عً ٢االغرتاى يف املؤمتسات
ايعًُٚ ١ٝتكد ِٜأٚزام عٌُ ٚأحباخ يف زتاٍ اإلزغاد
األنادميٞ
عٌُ نتٝبات ْٚػسات دٚز ١ٜخاص ١باإلزغاد األنادميٞ

الجهة المسؤولة
دتإ االزغاد االنادميٞ
باألقطاّ ايعًُ١ٝ
ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع أَاْ ١ايٓػاط ايطالبٞ
االقطاّ ايعًُٚ ١ٝدتإ
االزغاد االنادمي ٞبايهً١ٝ
ٚحد ٠ادتٛد ٠بايتعاَ ٕٚع
دتإ االزغاد االنادميٞ

عكد دٚزات تدزٜب ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايتعاَ ٕٚع

يف زتاٍ اإلزغاد األنادميٞ

األقطاّ ايعًُ١ٝ

تكد ِٜاذتٛافص املعٓ ١ٜٛألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املتُٝص ٜٔيف

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايتعاَ ٕٚع

زتاٍ اإلزغاد األنادميٞ

األقطاّ ايعًُ١ٝ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

المستهدف

المبادرات

ٚعع بساَر تٛع ١ٝيف زتاٍ خدَات اإلزغاد األنادميٞ

اإلزشــــــــــــا األ ــــــــــــا ي يف
الكمية.

– عدد األيام الدراسية ادلخصصة
لإلرشاد األكادميي يف العام الدراسي.
–

الالنس ة ادلئوية لرضا الطب
اخلد ات اإلرشادية ادلقد ة ذلم.

عن

طة شاومة لرباو و دوات اإلزشا األ ا ي بالكمية

(- )4حتطــــــــني بــــــــساو و ــــــــدوات

 -نس ة (طب  :رشد أكادميي )

دزاض ١زعا ايطالب جتا ٙاإلزغاد األنادميٞ

دعِ ٚحد ٠اإلزغاد األنادميٞ

الجهة المسؤولة

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايتعاَ ٕٚع
دتإ االزغاد االنادميٞ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب ٚدتإ
االزغاد االنادمي ٞبايهً١ٝ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

 نس ة عدد الطب ادل تحقني الك يةإىل العدد اإلمجايل .

(- )5حتطــــــــني فــــــــس القبـــــــ ه
النـــــ عي لمطـــــال املـــــؤ مني
لاللتحــــا بالكميــــة مبعــــده
. %72

ادلوجودة الك ية
 نس ة عدد الطب ادل تحقني الك يةإىل العدد اإلمجايل .
 نس ة توافق اخت ارات القدراتل ق ول

ع التخصصات الفع ية

حتقيق النطبة املطتهدفة بنهاية ضن ات اخلطة

ل ق ول

ع التخصصات الفع ية

ٚعع َعاٜري ٚعٛابط خاص ١بايكب ٍٛيف ايهً، ١ٝ

عُاد ٠ايهًٚٚ ١ٝن ٌٝايهً١ٝ

ٚفل نفاٜات ايطالب.
حتقيق النطبة املطتهدفة بنهاية ضن ات اخلطة

 -نس ة توافق اخت ارات القدرات

المبادرات

الجهة المسؤولة
يًػ ٕٛ٦ايتعً ١ُٝٝبايتعإٚ
َع عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

إعداد بساَر تٛع ١ٝيًُطتفٝد ٜٔيف زتاٍ ايتدضضات

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ

املٛدٛد ٠يف ايهً١ٝ

بايتٓطٝل َع األقطاّ ايعًُ١ٝ

إعداد آيٝات حدٜج ١يف ايتك ِٝٝالختبازات ايكدزات

عُاد ٠ايهًٚٚ ١ٝن ٌٝايهً١ٝ

ارتاص ١بايكبٍٛ

ٚعع َعاٜري ٚعٛابط خاص ١بايكب ٍٛيف ايهً، ١ٝ
ٚفل نفاٜات ايطالب.

يًػ ٕٛ٦ايتعً ١ُٝٝبايتعإٚ
َع عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

عُاد ٠ايهًٚٚ ١ٝن ٌٝايهً١ٝ
يًػ ٕٛ٦ايتعً ١ُٝٝبايتعإٚ
َع عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

ادلوجودة الك ية
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

اجلاوعــــــــــــــة يف القطاعــــــــــــــات

وظائف يف القطاعات اخلاصة

اخلاصة واملؤضطات اجملتىعية.

وادلؤسسات اجملتمعية.

لمىهازات املطم بة و يفية اوتال ها.

 -عدد الطب اخلرجيني ادل تحقني

وض لين ضن ي لمفس ال ييفية واجلهات املقدوة هلا ،و راك ت صيف

(- )6شيـــا الفـــس ال ييفيـــة لطـــال

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

قاعد ٠بٝاْات يًطالب ارتسجيني ٚختضضاتِٗ

الجهة المسؤولة

عُاد ٠ايهً ١ٝبايتعاَ ٕٚع
عُاد ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات

8

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

ٚعع خط ١دتُٝع بساَر األْػط ١ايطالب١ٝ

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ

يف ايهًٚٚ ١ٝعع ايرباَر ٚادتدا ٍٚايصَٓ ١ٝهلا.

(- )7حتــــــــديح جيــــــــ بــــــــساو
األنشـــــــــــطة الطالبيـــــــــــة يف
الكميــــــة  ،وشيــــــا وشــــــاز ة
الطال فيها

سنويا الك ية ( رياضية وفنية وثقافية
وجوالة واجتماعية ) .
 -نس ة الطب

ادلشاركني يف األنشطة

الطب ية إىل إمجايل الطب
 عدد أعضاء هيئة التدريس ادلتفاع نيع األنشطة الطب ية

طة شاومة لرباو و دوات اإلزشا األ ا ي بالكمية

 -عدد األنشطة الطب ية اليت تعقد

تكد ِٜدٛا٥ص َايٚ ١ٝع ١ٝٓٝيًُتُٝص َٔ ٜٔايطالب
يف زتاٍ األْػط ١ايطالب١ٝ

تضُ ِٝبساَر األْػط ١ايطالبٚ ١ٝإعالْٗا

بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

دزاضَ ١دَ ٣ػازن ١ايطالب يف األْػط١
(ايٛاقع ٚايطُٛح).

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

9

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

تهس ِٜأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املػازنني بفاعً١ٝ

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ

يف األْػط ١ايطالب.١ٝ

األنشـــــــــــطة الطالبيـــــــــــة يف
الكميــــــة  ،وشيــــــا وشــــــاز ة
الطال فيها

سنويا الك ية ( رياضية وفنية وثقافية
وجوالة واجتماعية ) .
 -نس ة الطب

ادلشاركني يف األنشطة

الطب ية إىل إمجايل الطب
 عدد أعضاء هيئة التدريس ادلتفاع نيع األنشطة الطب ية

طة شاومة لرباو و دوات اإلزشا األ ا ي لمجاوعة

(- )7حتــــــــديح جيــــــــ بــــــــساو

 -عدد األنشطة الطب ية اليت تعقد

ايرباَر ايتٛع ١ٜٛيف األْػط ١ايطالب١ٝ

َع بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
َع بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

تٜٓٛع زتاالت األْػط ١ايطالب ١ٝيتػٌُ أْػط ١ثكافٚ ١ٝ
َطابكات عًَُ ١ٝع تفع ٌٝبٓو اذتٛافص ايطالب.١ٝ

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
َع بايتعاَ ٕٚع عُاد ٠غؤٕٚ
ايطالب

01

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

التطس ) يف الكمية .

 -نس ة التحسن يف عدالت النجاح .

 -نس ة التحسن يف عدالت الرسو .

اخلطة

(السضــــــــــ ـ

– النجــــــــــــا

-

 -نس ة التحسن يف عدالت التسر .

ال ص ه لكفاء ا مية إجالية عمى وطت ى الكمية بنطبة  % 82بنهاية ضن ات

(- )8شيــــــــا الكفــــــــاء الدا ميــــــــة

المستهدف

المبادرات

تدزٜب ايطالب عً ٢طسم االضترناز ادتٝد

إقاَ ١ستاعسات ْٚدٚات يًطالب املًتحكني بايهً١ٝ

تدزٜب أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عًَٗ ٢ازات االتضاٍ ايفعاٍ

الجهة المسؤولة

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ
بايتٓطٝل َع االقطاّ ايعًُ١ٝ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ
بايتٓطٝل َع عُاد ٠ادتٛد٠
ٚتطٜٛس املٗازات

00

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

التطس ) يف الكمية.

 -نس ة التحسن يف عدالت الرسو .

ضن ات اخلطة

(السضــــــــــ ـ

– النجــــــــــــا

-

 -نس ة التحسن يف عدالت النجاح .

ال ص ه لكفاء ا مية إجالية عمى وطت ى الكمية بنطبة  % 82بنهاية

(- )8شيــــــــا الكفــــــــاء الدا ميــــــــة

 -نس ة التحسن يف عدالت التسر .

المستهدف

المبادرات
بسْاَر املتابع ١ايدٚز ١ٜالحتٝادات ضٛم ايعٌُ َٚعسف ١زأٟ
املطتفٝد ٜٔيف َطت ٣ٛارتسجيني ْٛٚع ١ٝايتدضط
املطًٛب
دعِ بساَر ايتعًِ ايراتٚ ٞأضايٝب٘

الجهة المسؤولة
االقطاّ ايعًُ َٔ ١ٝخالٍ
إدسا ٤ايدزاضات ايعًُ١ٝ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ

تطٜٛس ٚتٜٓٛع َضادز ايتعًِ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ

تفعْ ٌٝظاّ داخً ٞملتابعٚ ١عع ٚإدسا٤

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع
QSD

ٚحتًْ ٌٝتا٥ر االَتحاْات

02

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

التطس ) يف الكمية.

 -نس ة التحسن يف عدالت الرسو .

ضن ات اخلطة

(السضــــــــــ ـ

– النجــــــــــــا

-

 -نس ة التحسن يف عدالت النجاح .

ال ص ه لكفاء ا مية إجالية عمى وطت ى الكمية بنطبة  % 82بنهاية

(- )8شيــــــــا الكفــــــــاء الدا ميــــــــة

 -نس ة التحسن يف عدالت التسر .

المستهدف

المبادرات

تفعْ ٌٝظاّ ايتك ِٝٝارتازد ٞيًُكسزات ٚايرباَر ايدزاض١ٝ

الجهة المسؤولة
ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ
َع
QSD

تٜٓٛع طسم ايتدزٜظ ايفعاٍ يتػٌُ احملاعسات
– ايدزٚع ايعًُ – ١ٝايتدزٜب املٝداْ – ٞزتُٛعات عٌُ –
شٜازات حكً – ١ٝحبح – حٌ َػهًٚ – ١زش عٌُ

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ

– َٓاقػات َفتٛح١

تػذٝع ايطالب عً ٢اضتدداّ املهتب ١ايسقُ١ٝ

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب ٚاَاْ١
ايٓػاط ايطالب ٞبايهً١ٝ

03

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

(السضــــــــــ ـ

– النجــــــــــــا

التطس ) يف الكمية.

-

 نس ة التحسن يف عدالت التسر . -نس ة التحسن يف عدالت النجاح .

 -نس ة التحسن يف عدالت الرسو .

ال ص ه لكفاء ا مية إجالية عمى وطت ى الكمية بنطبة  % 82بنهاية ضن ات اخلطة

(- )8شيــــــــا الكفــــــــاء الدا ميــــــــة

المستهدف

المبادرات

تطٜٛس اي ١ٝدعِ ايطالب املتُٝصٚ ٜٔاملتفٛقني عًُٝا

الجهة المسؤولة

عُاد ٠ايهًٚ ١ٝدتإ االْػط١
ايطالب ١ٝباألقطاّ بايتٓطٝل
َع عُاد ٠غ ٕٛ٦ايطالب

دتإ االزغاد االنادميٞ

بسْاَر دعِ ايطالب املتعجس ٜٔدزاضٝاً

ٚدتإ االْػط ١ايطالب١ٝ
باألقطاّ

04

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

ذوي االحتياجــــــــات اخلاصــــــــة
بالكمية .

 -عدد ال ا

اليت مت تطويرها

ودراستها.

 نس ة عدد الطب ادلستفيدينن ال ا

إىل العدد إىل مجايل

لطب الرعاية اخلاصة .

إعدا وثيقة وتكاومة لرباو زعاية الطال ذوي االحتياجات اخلاصة بالكمية.

(- )9تطــ يس بـــساو زعايـــة الطـــال

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

تٜٓٛع بساَر زعا ١ٜايطالب املٖٛٛبني ٚاحتغإ َٛاٖبِٗ.

ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ

إْػاَ ٤سنص يًُٖٛٛبني.

عُاد ٠ايهًٚٚ ١ٝحد ٠غٕٛ٦
ايطالب بايتٓطٝل َع عُاد٠
غ ٕٛ٦ايطالب

إْػاَ ٤سنص ايٛحد ٠اإلزغاد ١ٜيًطالب
ذ ٟٚاالحتٝادات ارتاص.١
ٚعع بساَر ختضض ١ٝتعً ١ُٝٝير ٟٚاالحتٝادات ارتاص١

ٚن ٌٝايهً ١ٝيًػٕٛ٦
ايتعً ١ُٝٝبايتعاَ ٕٚع ٚحد٠
غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
ٚحد ٠غ ٕٛ٦ايطالب بايهً١ٝ
بايتٓطٝل َع عُاد ٠غٕٛ٦
ايطالب

قٝاع ايسعا يًددَات األنادمي ١ٝير ٟٚاالحتٝادات
ارتاص١

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً١ٝ
ٚن ٌٝايهً ١ٝيًػٕٛ٦

ٚعع آيٝات تكَٓ ِٝٝاضب ١ير ٟٚاالحتٝادات ارتاص١

ايتعً ١ُٝٝبايتٓطٝل َع ٚحد٠
ادتٛد ٠بايهً١ٝ

05

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد األوه :املطتفيدون والعىالء
اهلدف االضرتاتٝذ: ٞ

تكد ِٜخدَ ١أنادمي ١ٝعً ٢دزد ١عاي َٔ ١ٝادتٛدٚ ٠االعتُادٚ ،فل املتطًبات ايٛطٓٚ ١ٝايعامل َٔ ، ١ٝأدٌ تُٓ ١ٝايكدز٠
ايتٓافط ١ٝيطالب ايهً ١ٝيف ضٛم ايعٌُ  ،مبا ٜطِٗ يف بٓا ٤ايػسان ١اجملتُع.١ٝ

الهدف التفصيلي

الرباو واألنشطة اجملتىعية.

– عدد شاركات الك ية يف ال ا
واألنشطة اجملتمعية.

ال ص ه إىل  32وشاز ة ضن ياً

(- )12شيــــــا وشــــــاز ة الكميــــــات يف

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد ْدٚات ٚٚزش عٌُ يًتٛع ١ٝيف زتاٍ ايرباَر

ٚحد ٠ادتٛد ٠بايهً ١ٝبايتعإٚ

ٚاألْػط ١اجملتُع١ٝ

دزاضٚ ١اقع َػازن ١ايهً ١ٝيف ايرباَر ٚاألْػط ١اجملتُع١ٝ

َع عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب

َسنص ايبحٛخ االداز١ٜ
ٚاالْطاْ ١ٝبايهً ١ٝبايتعإٚ
َع االقطاّ ايعًُ ١ٝبايهً١ٝ

06

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

المستهدف

المبادرات
دزاضة واقع املكسزا التعليمية يف الكلية

ال ب ببي مت تطويسي ب ببا إىل إمج ب ببا

(- )1تطوووووو و

املقوووووو و ات والوووووو و ا

التعليميووووووة يف ضوووو و

عووووووا ر اجلوووو و

التعليميووووووووووة يف مجيوووووووو و الوووووووو و ا
التعليميووووووة بالكليووووووة خووووووال
اخلطة.

فوووو و

عدد املكسزا .
-

عب ببدد املكب ببسزا التعليميب ببة الب ببي
مت تطويسي ب ببا إىل إمج ب ببا ع ب ببدد
املكسزا .

-

ع ب ب ببدد املك ب ب ببسزا ال ب ب ببي تعتم ب ب ببد
علب ب ب ب ب التعل ب ب ب ببي االلكرتونب ب ب ب ببي
والتعلي عو بعد.

 % 55ن املق ات وال ا التعليمية يف الكلية خال ف اخلطة

-

نط ب ب ب بببة املك ب ب ب ببسزا التعليمي ب ب ب ببة

الجهة المسؤولة
وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى
مع األقطام العلمية

تكويو جلاى لتطويس املكسزا التعليمي داخل األقطام

االقطام العلمية

تكيي الطالب للمكسزا الدزاضية

وحدة اجلودة بالكلية

وزغة عمل متخضضة يف بهاء املكسزا التعليمية
واملهايج الدزاضية

تهفير دوزا ووزش عمل لتطويس وحتديث املكسزا التعليمية

توفري املساجع العلمية خلدمة مجيع املكسزا الدزاضية

بسنامج التوأمة يف الربامج التعليمية ملسحلة البكالوزيوع

وحدة اجلودة بالكلية

وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى
مع األقطام العلمية

وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى
مع عمادة غئوى املكتبا
االقطام العلمية بالتعاوى مع
وحدة اجلودة بالكلية

- 81 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

عدد الربامج األكادميية الي متدزاضتًا.

( - ) 2تعز ووووووووز جوووووو و

الوووووو و ا

األكا مييوووة واحلصو و ل علو و
االعتمووووا احمللووووي والعوووواملي
وصووووو الا ملعووووودل  %55خووووووال
ف اخلطة.

عدد معايري االعتماد الداخليةواخلازجية الي مت احلضو عليًا.
عدد الربامج األكادميي الي متتطويسيا .
-عدد غًادا

االعتماد األكادميي

احمللية والدولية الي مت احلضو
عليًا.
نطبة الربامج الي تعتمد علالتعلي عو بعد.

حتقيق االعتما احملولي والعاملي لوو  % 55ون ال ا و األكا ميية خال سن ات اخلطة

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

بهاء معايري ذاتية للجودة األكادميية يف

وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى

الكلية واألقطام العلمية
دزاضة واقع الربامج األكادميية ومدى
قدزتًا عل حتكيل أيدافًا
نػس ثكافة اجلودة والعمل املتكو يف الكلية

مع األقطام العلمية وعمادة
اجلودة وتطويس املًازا
وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى
مع عمادة اجلودة وتطويس
املًازا
وكيل الػئوى التعليمية
واالقطام العلمية بالتعاوى مع
عمادة اجلودة وتطويس املًازا

تطبيل معايري اجلودة يف الربامج والفعاليا داخل الكلية

وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى
مع عمادة اجلودة وتطويس
املًازا
وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى

احلضو عل االعتماد األكادميي لب  %05مو بسامج الكلية

مع عمادة اجلودة وتطويس
املًازا

تطبيل معايري االعتماد األكادميي للربامج

وحدة اجلودة بالكلية

- 81 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

واحل افز يف الكلية.

 عدد اللوائح واألنظمة اليت مت دراستهاواعتمادها.

 -عدد األدلة املنجزة.

 -عدد الدراسات املنفذة.

وثويقة قوان نية جعية للكلية يف نظا احل افز واملكافئات.

( - ) 3حتشووووووو نظوووووووا املكافووووووو ت

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

تكازيس التكيي الراتي بالكلية

وحدة اجلودة بالكلية

إعداد وثيكة نظام املكافئا واحلوافص يف اجلامعة

عمادة الكلية بالتعاوى مع
قط الكانوى بالكلية واإلدازة
الكانونية باجلامعة

- 02 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

القيووووووووا ات األكا مييووووووووة

توص ب ببي وظيف ب ببي يؤيل ب ببً للعم ب ببل

واإل ا ة.

الكيادي( اإلدازي واألكادميي )

واإل ا ة

 -ع ب ببدد مهط ب ببوبي الكلي ب ببة مم ب ببو هلب ب ب

ليل حد للكلية واجلا عة شتمل عل عا ر املفاضلة وال شيح للقيا ات األكا ميية

(- )4تطووو و

عوووووا ر اختيوووووا

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد قاعدة بيانا لألفساد الكياديني ومطتوياتً الكيادية

عمادة الكلية بالتعاوى مع
االقطام العلمية

تضمي نظام متكامل وموحد لتحفيص
الكوادز البػسية واإلدازية للجامعة

عمادة الكلية بالتعاوى مع
قط الكانوى بالكلية واإلدازة
الكانونية باجلامعة

- 08 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

 عدد القاعاات املازودة بساوورات ذكياةبال لية.
ال لية.

( - ) 5تأسووووويص شوووووبكة نظوووو املعل وووووات
والتعلي االلك وني املتكا لة.

 عا اادد املسا اات دمن لتقنيا ااات التعلا ااياإلل رتوين.
 ع ا اادد م ا اارات ال ا ااد و علا ا ا ب ا اارامالفصو االفرتاضية.

توفري أجًصة كمبيوتس وغاغا عسض

الػئوى االدازية بالكلية

وضبوزا ذكية يف الكاعا الدزاضية

بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما
الػئوى االدازية بالتعاوى مع

 %33ن النظا و شتلز اته

 -ع اادد الش ااو ات ال اايت مت تأسيس ااها يف

لكل سنة ن سن ات اخلطة وبنشبة  %155يف نها ة سن ات اخلطة

ومرتوطا ا ااة بشا ا ااو ة نظ ا ا ا ومعلوما ا ااات

المبادرات

الجهة المسؤولة

إنػاء موقع إلكرتوني للكلية

بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما
الػئوى االدازية بالتعاوى مع

زبط األقطام يف الكلية بػبكة انرتنت عالية اجلودة

بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

تأضيظ قواعد بيانا عامة لألقطام املختلفة بالكلية

الػئوى االدازية بالتعاوى مع
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

- 00 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

إعداد دزاضة الحتياجا الكلية مو نظ معلوما

الجهة المسؤولة
الػئوى االدازية بالتعاوى مع
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

ومرتوطا ا ااة بشا ا ااو ة نظ ا ا ا ومعلوما ا ااات

( - ) 5تأسووووويص شوووووبكة نظووو و املعل وووووات
والتعلي االلك وني املتكا لة.

 ع اادد الش ااو ات ال اايت مت تأسيس ااها يفال لية.
 عا اادد املسا اات دمن لتقنيا ااات التعلا ااياإلل رتوين.
 ع ا اادد م ا اارات ال ا ااد و علا ا ا ب ا اارامالفصو االفرتاضية.

تكدي خدمة االنرتنت واالنرتانت يف الكلية وتوشيعًا بني
األقطام
 %33ن النظا و شتلز اته

بال لية.

لكل سنة ن سن ات اخلطة وبنشبة  %155يف نها ة سن ات اخلطة

 -عدد القاعاات املازودة بساوورات ذكياة

الػئوى االدازية بالتعاوى مع
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

الػئوى االدازية بالتعاوى مع

توفري غبكة االتضاال بني وحدا الكلية

بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

زفع مطتوى أداء خدما االنرتنت وتوضيع فسص اضتخدامٌ
ملهطوبي الكلية والطالب

الػئوى االدازية بالتعاوى مع
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

- 02 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

المستهدف

تد

إىل إمجالي عدد أعطاء ييئة

لوود أعضوووا هيئووة التووود ص
وص الا لنشبة . %35

اضرتاتيجيا

التعلي

والتعل

التدزيظ.

-

ضا الطالب عو مدى التحطو يف
أضاليب تكوميً .

التعلي والتعل وأمنا التق

والوووووتعل وأمنوووووا التقووووو

حضلوا عل

دوزا

تدزيبية يف

 %35ن أعضا هيئة التد ص يف دلال أسالي

(- )6اال تقووووا بأسووووالي التعلووووي

-

نطبة أعطاء ييئة التدزيظ الريو

المبادرات

الجهة المسؤولة

تفعيل بسامج التكوي التػازكي والتكوي الراتي للطالب

وحدة اجلودة بالكلية

تطويس أضاليب التواصل بني الطالب وأعطاء ييئة التدزيظ

وحدة اجلودة بالكلية بالتعاوى

عو طسيل الػبكة العهكبوتية

مع األقطام العلمية

- 02 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

 -عدد املعامات اليت يت إجنازها يوميا.

 نسوة عادد الوثاائق واللوائح اليت متتطويرها.

(- )7تطووووووووووووو و

التنظوووووووووووووووي اإل ا ي

واإلجووووو ا ات اإل ا ووووووة يف الكليووووووة
بنشبة  %155خال سن ات اخلطة.

 نسوة اإلجناز يف تطوير التنظي اإلداريواإلجراءات اإلدارية بال لية.

 %155ن التنظيمات اإل ا ة واإلج ا ات اإل ا ة يف الكلية خال سن ات

 -عدد القرارات اليت مت اختاذها.

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد دوزا تدزيبية ووزش عمل علي بسامج التهظي اإلدازي

الػئوى االدازية بالتعاوى مع

واللوائح التهظيمية

بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما
عمادة الكلية بالتعاوى مع

دزاضة اللوائح واألنظمة اإلدازية يف الكلية

الػئوى االدازية واالقطام
العلمية

تكوي اهليكل تهظيمي يف الكلية
توصي مًام األقطام والوظائ وتضهيفًا

تكوي اللجاى واجملالظ ويهدزة عملياتًا وأمتمتًا

عمادة الكلية بالتعاوى مع
االقطام العلمية
عمادة الكلية بالتعاوى مع
االقطام العلمية

عمادة الكلية ووكالء الكلية

- 02 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

 -عدد املعامات اليت يت إجنازها يوميا.

(- )7تطووووووووووووو و

التنظوووووووووووووووي اإل ا ي

واإلجووووو ا ات اإل ا ووووووة يف الكليووووووة
بنشبة  %155خال سن ات اخلطة.

 نسوة عادد الوثاائق واللوائح اليت متتطويرها.

 نسوة اإلجناز يف تطوير التنظي اإلداريواإلجراءات اإلدارية بال لية.

 %155ن التنظيمات اإل ا ة واإلج ا ات اإل ا ة يف الكلية خال سن ات

 -عدد القرارات اليت مت اختاذها.

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد التكازيس الطهوية للكلية

عمادة الكلية

تطبيل بسنامج التعامال االلكرتونية يف اجملا اإلدازي

الػئوى االدازية واملالية
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما

إعداد خطة مليكهة األعما اإلدازية بالكلية

الػئوى االدازية واملالية
بالتعاوى مع عمادة تكهية
املعلوما
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الجاني  :العمليات الداخلية
اهلدف االضرتاتيجي :

زفع كفاءة األداء املؤضطي  ،وتطويس البهية التحتية والبيئة التكهية للكلية مبا ميكهًا مو حتكيل زضالتًا وأيدافًا.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات
إنػاء مكاتب ألعطاء ييئة التدزيظ واإلدازيني

البنيووووووة التحتيووووووة

للمبوووووووووووووواني و امل افووووووووووووووق
بالكلية.

عادد املواين واملرافق
بال لية اليت مت تطويرها

 %155ن املباني وامل افق

( - ) 8تطووووو

-إعداد دزاضة تفضيلية عو الوضع األولي للبهية التحتية

الجهة المسؤولة
الػئوى االدازية واملالية
بالكلية
الػئوى االدازية واملالية

-إعداد خطة تطويس تفضيلية للبهية التحتية

بالكلية

دع جتًيصا املعامل واملختربا باألجًصة

الػئوى االدازية بالتعاوى مع

لتحطني العلمية التعليمية والبحثية للطالب

االقطام العلمية

تطويس الكاعا الدزاضية ومعامل اللغة
جتًيص معامل احلاضب اآللي

الػئوى االدازية بالتعاوى مع
االقطام العلمية
الػئوى االدازية بالتعاوى مع
االقطام العلمية
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف
حتقيق مشا

ادلشاركني يف ادلؤمترات احمللية

هيئااااا ا التاااااااد ي يف املااااا ا

ادلشاركني إيل عدد

األساتذة اإلمجايل بالكلية

ا احمللي والعاملي بنهاي

احمللي والعاملي .

ا

 -نسبة عدد

اخلط

(- )1زيااااااا مشااااااا

أعضااااااا

والعادلية .

 %15من أعضا هيئ التد ي يف امل

 -عدد

أعضاء

هيئة

التدريس

المبادرات

ىشز ّتبضٔط اإلدزاءات اإلدارٓ٘ الالسم٘ ال لتحام أعضاء
ٍٔئ٘ التدرٓط باملؤمتزات

إعداد ىدّات ّّرش عنل يف دلال إعداد البحح
ّاملشارن٘ يف املؤمتزات احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘

الجهة المسؤولة
ّنٔل الهلٔ٘ للشئٌْ التعلٔنٔ٘
التعاٌّ مع ّنال٘ اجلامع٘
للدراصات العلٔا ّالبحح العلنٕ

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘
بالتيضٔل مع عنادٗ اجلْدٗ
ّتطْٓز املَارات
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة
عنادٗ الهلٔ٘

يف دلااااااااا
املتجد .

املع فاااااااا

 عدد أعضاء هيئة التدريس واإلدارينيادلستفيدين من الربامج.

يف دلا

التاااااااد ي واإل ا يااااااان

 -عدد الربامج التدريبية اليت مت تنفيذها

املع ف املتجد  ،بنهاي سنوا اخلط

ساانوياً ماان أعضااا هيئ ا

التدريس واإلداريني.

تنني مها ا  %31من أعضا هيئ التد ي واإل ا ين

(- )2تننياااااا ا مهااااااااا ا %11

 -نسبة ادلتدربني إيل جمموع أعضاء هيئة

تفعٔل بزىامر االصتكطاب مً الهفاءات الْطئ٘

بالتيضٔل مع ّنال٘ اجلامع٘
للدراصات العلٔا ّالبحح
العلنٕ

ىشزات ثكافٔ٘ عً املعزف٘ املتذددٗ

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

إعداد ىدّات ّّرش عنل يف تينٔ٘ مَارات أعضاء ٍٔئ٘

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘ بالتيضٔل مع

التدرٓط يف دلاالت املعزف٘ املتذددٗ

عنادٗ اجلْدٗ ّتطْٓز املَارات
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

تيفٔذ بزامر تْعْٓ٘ ّدّرات تدرٓبٔ٘ لإلدارٓني

التاااااااد ي واإل ا يااااااان

 -عدد أعضاء هيئة التدريس واإلداريني

يف دلااااااااا
املتجد .

املع فاااااااا

ادلستفيدين من الربامج.

يف دلا

ساانوياً ماان أعضااا هيئ ا

 -عدد الربامج التدريبية اليت مت تنفيذها

املع ف املتجد  ،بنهاي سنوا اخلط

(- )2تننياااااا ا مهااااااااا ا %11

التدريس واإلداريني.

تنني مها ا  %31من أعضا هيئ التد ي واإل ا ين

 -نسبة ادلتدربني إيل جمموع أعضاء هيئة

يف العلْو ّاملعارف احلدٓج٘

دعه مشارن٘ أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط حلضْر دّرات تطْٓز

الجهة المسؤولة

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘ التيضٔل
مع ّنال٘ الهلٔ٘ للشئٌْ
االدارٓ٘

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

املَارات ّاليدّات ّّرش العنل اخلاص٘ مبذاالت املعزف٘

بالتيضٔل مع عنادٗ اجلْدٗ

املتذددٗ اليت تيظنَا اجلامع٘ .

ّتطْٓز املَارات
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

دلا

واإل ا ياااااااان ساااااااانوياً يف
دلاااااااا

التكنولوجياااااااا

احلديثاااا ا وتطبيقاتهااااااا
التعليني واإل ا ي .

هيئة التدريس واإلداريني.
 عدد الربامج التدريبية اليتمت تنفيذها.

التكنولوجيا احلديث وتطبيقاتها التعليني واإل ا ي .

أعضااااا هيئاا ا التااااد ي

 -نسبة ادلتدربني إيل جمموع أعضاء

الوصول لنسب  %31من أعضا هيئ التد ي واإل ا ين مت تطري قد اتهه يف

(- )3تطاااوي قاااد ا  %11مااان

المبادرات
ىشزات ثكافٔ٘ عً التهيْلْدٔا احلدٓج٘ ّتطبٔكاتَا
الرتبْٓ٘

الجهة المسؤولة
ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

تفعٔل التْاصل االلهرتّىٕ بني أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط

الشئٌْ االدارٓ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

ّالهلٔ٘

تكئ٘ املعلْمات

إعداد ىدّات ّّرش عنل يف تينٔ٘ مَارات أعضاء ٍٔئ٘
التدرٓط يف اصتخداو احلاصب اآللٕ ّتطبٔكاتُ التعلٔنٔ٘

تدرٓب اإلدارٓني عل ٙمَارات احلاصب اآللٕ

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع
التطْٓز االدارٖ باجلامع٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

يف دلا

واإل ا ياااااااان ساااااااانوياً يف
دلاااااااا

التكنولوجياااااااا

احلديثاااا ا وتطبيقاتهااااااا
التعليني واإل ا ي .

هيئة التدريس واإلداريني.
 عدد الربامج التدريبية اليتمت تنفيذها.

التكنولوجيا احلديث وتطبيقاتها التعليني واإل ا ي .

أعضااااا هيئاا ا التااااد ي

 -نسبة ادلتدربني إيل جمموع أعضاء

الوصول لنسب  %31من أعضا هيئ التد ي واإل ا ين مت تطري قد اتهه

(- )3تطاااوي قاااد ا  %11مااان

الجهة المسؤولة

المبادرات

إقام٘ دّرات تدرٓبٔ٘ متخضض٘ ألعضاء ٍٔئ٘
التدرٓط يف  :إعداد ملف املكزر  ،أصالٔب التعلٔه
اجلامعٕ احلدٓج٘ ّتطبٔكاتَا  ،تضنٔه ّتطْٓز
املكزرات الدراصٔ٘ ّحتْٓلَا

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

إىل ذلتْٓات

إلهرتّىٔ٘ ،
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

( - )4عااااااااه م ا ااااااا األحبااااااااا
والك اسااااااااااا ا العلنيااااااااااا ا
بالكليااااااااااااا بااااااااااااااالكوا
البش ي امل هل .

 -نسبة

أعضاء

هيئة

التدريس

ادلتخصصني يف مراكز األحباث
بالكلية.

العلني بالكلي من الكوا البش ي امل هل

علمي ومركز حبث.

حتقيق  %111من متطلبا م ا األحبا والك اس

 -نسبة أعضاء هيئة التدريس  :كرسي

المستهدف

المبادرات

دعه املزانش البحجٔ٘ مبْظفني إدارٓني

الجهة المسؤولة

عنادٗ الهلٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ
البحح العلنٕ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات
تضَٔل إدزاءات مشارن٘ أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط
يف ىشز األحباخ ّالدراصات

(- )5تشاااجي الباااا ثن علاا
نشاا أحباااا هه آسااايوياً
وعاملياً .

 -عدد

األحباث

ادلشاركة

ادلؤمترات اإلقليمية والدولية.

يف

نش  % 15من حبو الكلي أسيوياً وعاملياً

 -عدد الباحثني ادلنشورة أحباثهم.

الجهة المسؤولة
عنادٗ الهلٔ٘ ّرؤصاء االقضاو
العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ البحح
العلنٕ

عنادٗ الهلٔ٘ ّرؤصاء االقضاو

دعه مشارن٘ أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط مالٔاً ّمعيْٓاً

العلنٔ٘ بالعاٌّ مع عنادٗ البحح
العلنٕ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

اخلا جيااا واملاااان والاااادو ا
الد اسااااااااااااي وا تصااااااااااااال

 -عدد ادلبتعثني

واحلاصلني على منح

ودورات خارجية.
 عدد البعثات اخلارجية دلنسويب الكلية . -عدد ادلنح الدراسية والدورات التدريبية

العلنااااااا ا مبعااااااااادل () %11

وبرامج االتصال العلمي ادلقدمة دلنسويب

سنوياً.

الكلية.

الوصول إىل  %15من أعضا هيئ التد ي ومن يف كنهه من منسوب الكلي .

( - )6عااااااه باااا ا ام البعثااااااا

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات
ّضع خط٘ لربامر البعجات اخلاردٔ٘ ّامليح
ّبزامر االتضال العلنٕ ّالدّرات الدراصٔ٘

إعداد دّرات ّّرش عنل يف دلال البعجات اخلاردٔ٘
ّامليح ّالدّرات الدراصٔ٘.

الجهة المسؤولة
عنادٗ الهلٔ٘ بالتيضٔل مع ّنال٘
اجلامع٘ للدراصات العلٔا ّالبحح
العلنٕ

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع
عنادٗ اجلْدٗ ّتطْٓز املَارات

تفعٔل بزامر البعجات الدراصٔ٘ ّبزامر االتضال العلنٕ

عنادٗ الهلٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

ألعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط

البحح العلنٕ
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة
عنادٗ الهلٔ٘

تفعٔل بزىامر االصتكطاب مً الهفاءات الْطئ٘

األ ا مييااا ألعضاااا هيئااا
التاااد ي مبعااادل  % 65مااان
إمجاااااااال أعضاااااااا هيئااااا ا
التد ي .

السعوديني إيل إمجايل أعضاء
هيئة التدريس.
 عدد أعضاء هيئة التدريسالسعوديني الذين يتم تعيينهم.

حتقيق سعو بنسب  %65من إمجال أعضا هيئ التد ي

(- )7ساااااااااااااااعو الوظاااااااااااااااا

 -نسبة أعضاء هيئة التدريس

بالتيضٔل مع ّنال٘ اجلامع٘
للدراصات العلٔا ّالبحح العلنٕ
عنادٗ الهلٔ٘

بزىامر اإلحالل ّالتْظٔف

بالتيضٔل مع عنادٗ شئٌْ أعضاء
ٍٔئ٘ التدرٓط
عنادٗ الهلٔ٘

دراص٘ سٓادٗ معدل التْظٔف عل ٙدرد٘ ذلاضز

بالتيضٔل مع جلي٘ تعٔني املعٔدًٓ
ّاحملاضزًٓ بالهلٔ٘

عنادٗ الهلٔ٘

دراص٘ سٓادٗ معدل التْظٔف عل ٙدرد٘ معٔد

بالتيضٔل مع جلي٘ تعٔني املعٔدًٓ
ّاحملاضزًٓ بالهلٔ٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

التااد ي ماان محل ا شااها
الااااد تو ا ،وصااااو ً ملعاااادل
. %71

 .1نسبة ادلعينني من محلة الدكتوراه من
أعضاء هيئة التدريس.

 .2نسبة ادلتعاقدين من محلة الدكتوراه من
أعضاء هيئة التدريس.

المستهدف

حتقيق معدل  %71من هيئ التد ي من محل شها الد تو ا

(- )8زيااااااااا نسااااااااب هيئاااااا ا

المؤشرات والمقاييس

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد دراص٘ الحتٔادات الهلٔ٘ مً أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط

عنادٗ الهلٔ٘

احلاصلني علٕ درد٘ الدنتْراِ

بالتيضٔل مع االقضاو العلنٔ٘

التعاقد مع أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط مً
حاملٕ شَادٗ

الدنتْراِ يف بزىامر
االصتكطاب

عنادٗ الهلٔ٘

بالتيضٔل مع االقضاو
العلنٔ٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

 -عدد ادلتعاقدين من الباحثني مع ادلراكز

 -ع دددد اتفاقيد ددات التع دداو البحث ددي بد ددني

(- )9زياااا اتفاقياااا األحباااا
العلنياااااا ماااااا اجلامعااااااا
احمللي واألجنبي .

الكلية واجلامعات احمللية والدولية
 نسبة األحباث ادلشرتك فيها ناشرين منخارج الكلية
 ع دددد األحب دداث ادلش ددرتكة م ددع جامع دداتآخري وادلبنية على اتفاق شراكة
 -نس د ددبة الزي د ددادة الس د ددنوية يف اتفاقي د ددات

منو مبقدا  %15من ا تفاقا البحثي م اجلامعا احمللي واألجنبي

البحثية ادلتميزة

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد بزّتْنْالت تعاٌّ بني الهلٔ٘

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

ّاجلامعات احمللٔ٘ ّاألديبٔ٘

البحح العلنٕ

دعه البحْخ املشرتن٘ بني الهلٔ٘

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

ّاجلامعات احمللٔ٘ ّاألديبٔ٘.

البحح العلنٕ

تشذٔع االتفاقٔات بني أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط
ّاجلامعات احمللٔ٘ ّاألديبٔ٘ يف دلال البحح العلنٕ

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ
البحح العلنٕ

ىشز ثكاف٘ املشزّعات البحجٔ٘ املشرتن٘

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

بني التخضضات املختلف٘

البحح العلنٕ

الشراكة يف اجملال البحثي

- 02 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

 -نسبة ادلوظفني احلاصلني علي

المبادرات

الجهة المسؤولة

دراص٘ االحتٔادات التدرٓبٔ٘ ّاملتطلبات الْظٔفٔ٘

الشئٌْ االدارٓ٘ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع

للنْظفني بالهلٔ٘

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

مؤهالت عالية أثناء خدمتهم

(- )11ا تقااااااااااااا بااااااااااا ا
املااااااااااوظفن وزيااااااااااا
مااااااا ه تهه وتطااااااااوي
مها اتهه .

 -عدد

الدورات

التدريبية

للموظفني يف جمال تطوير األداء
الوظيفي.

الوصول إىل  %75من الفئ املستهدف

الوظيفية.

األخذ بربىامر التحفٔش الْظٔفٕ

بزىامر تينٔ٘ قدرات العاملني بالهلٔ٘

الشئٌْ االدارٓ٘ بالهلٔ٘

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘

 نسبة رضا ادلستفيدين عنخدمات ادلوظفني اإلداريني.

تدرٓب املْظفني اإلدارٓني عل ٙعدد مً املَارات الْظٔفٔ٘
اليت ٓطلبَا العنل

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

( - )11بااا البحااااث العلنااا
با تياجااا

ومشااك

والوطين.

يف الكلية.
 عدد البحوث العلمية ادلنشورة نسبة البحوث ادلرتبطة باحتياجاتومشكالت اجملتمع احمللي.

اجملتن احملل والوطين.

اجملتناااااا ا احمللاااااا ا

 -عدد األحباث وادلشاريع الوطنية اليت جترى

با تياجا ومشك

اليت تقدمها الكلية للمجتمع.

توجيه  %41من األحبا العلني بالكلي حنو العلن

 -عدد اخلدمات واالستشارات العلمية

المبادرات

الجهة المسؤولة

تأصٔط املعامل البحجٔ٘ املتخضض٘

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ

يف اجملاالت العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘

البحح العلنٕ

ّضع اصرتاتٔذٔ٘ للخطط البحجٔ٘
اليت تعاجل قضآا ذللٔ٘ ّّطئ٘

تشذٔع أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓط عل ٙاليشز العلنٕ
للبحْخ املتعلك٘ ببٔئ٘ ذلافظ٘ اجملنع٘

تْفري دْائش التنٔش العلنٕ لألحباخ املتخضض٘
يف شؤٌّ البٔئ٘ احمللٔ٘

االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ
البحح العلنٕ ّمزنش البحْخ
االدارٓ٘ بالهلٔ٘
االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ
البحح العلنٕ ّمزنش البحْخ
االدارٓ٘ بالهلٔ٘
االقضاو العلنٔ٘ بالتعاٌّ مع عنادٗ
البحح العلنٕ ّمزنش البحْخ
االدارٓ٘ بالهلٔ٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

( - )11بااا البحااااث العلنااا
اجملتناااااا ا احمللاااااا ا
والوطين.

يف الكلية.
 عدد البحوث العلمية ادلنشورة نسبة البحوث ادلرتبطة باحتياجاتومشكالت اجملتمع احمللي.

اجملتن احملل والوطين.

با تياجااا

ومشااك

 -عدد األحباث وادلشاريع الوطنية اليت جترى

با تياجا ومشك

اليت تقدمها الكلية للمجتمع.

توجيه  %41من األحبا العلني بالكلي حنو العلن

 -عدد اخلدمات واالستشارات العلمية

المبادرات

عنل دّرات ّّرش عنل يف دلال ربط البحح العلنٕ
باحتٔادات ّمشهالت اجملتنع احمللٕ ّالْطين

الجهة المسؤولة

ّحدٗ اجلْدٗ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع
عنادٗ البحح العلنٕ
ّمزنش البحْخ االدارٓ٘ بالهلٔ٘

- 39 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

إلمجاااال املاااوظفن الفناااين
السعو ين

 عدد ادلوظفني الفنيني السعودينيبالكلية
 نسبة عدد الفنيني السعوديني إىلإمجايل عدد الفنيني

حتقيق  %111من النسب احملد بنهاي سنوا اخلط

(- )12حتقياااااااااااااق نساااااااااااااب % 81

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

ّضع بزامر اصتكطاب للشباب الضعْدٓني الفئني

الجهة المسؤولة

عنادٗ الهلٔ٘ بالتعاٌّ مع الشئٌْ
االدارٓ٘ بالهلٔ٘

تْفري أرقاو ّظٔفٔ٘ للفئني الضعْدٓني يف الهلٔ٘ .

الشئٌْ االدارٓ٘ بالهلٔ٘
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الثالث :التعله والننو
اهلدف االصرتاتٔذٕ :

تينٔ٘ الكدرٗ البشزٓ٘ ّالفهزٓ٘ للهلٔ٘ (نناً ّىْعاً) لتحكٔل دردات عالٔ٘ مً اجلْدٗ ّالتنٔش املضتكبلٕ يف دلاالت
التعلٔهّ ،البحح العلنّٕ ،خدم٘ اجملتنع.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

عنل دراص٘ الحتٔادات املعامل ّاملختربات مً فئني

الفناااااااااين يف املعامااااااااا
واملختااااااااا ا وصااااااااااو ً

حد أ ن

(- )13حتسااااااااااان معاااااااااااد

الشئٌْ االدارٓ٘ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع
االقضاو العلنٔ٘

حتقيق معدل فين  :خمت

 -معدل فين  :خمترب

الجهة المسؤولة

ّضع آلٔات حتفٔشٓ٘ للفئني املتنٔشًٓ باملعامل

الشئٌْ االدارٓ٘ بالهلٔ٘ بالتعاٌّ مع

ّاملختربات

االقضاو العلنٔ٘

لنسب (. ) 1: 1
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الرابع :املالي واالقتصادي
اهلدف االشرتاتيجي :

التوشع يف حتكيل التٍىية االقتصادية لمهمية مبا يفي مبتطمبات التٍىية املصتداوة لمبيئة احملمية.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

 -عدد مشاركات رجال األعمال

( - ) 1تنميةةةة ة اإليةةةةةةرادا املاليةةةةةة
للكليةةة بنصةةةةب تصةةة إىل %02
مة ة امليسانية ة املعتمةةةد للكلية ة
شنوياً .

الكلية.

 نسب زيادة املخصصات املالية وامليزانيةبالكلية.

 -عدد الكراسي البحثية.

 عدد مراكز التميز والبحوث املدعومةمن خارج الكلية.

 عدد الدورات اليت تقدم إىل اجملتمعاحمللي ومؤسساته.

حتقيق منو  %02م امليساني املعتمد للكلي شنوياً

والقطاعات املتخصصة يف برامج

عىادة الهمية واألقصاً
وضع خطط لمتٍىية االقتصادية لمهمية

العمىية بالشرانة وع
الكطاع اخلاص

- 64 -

– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الرابع :املالي واالقتصادي
اهلدف االشرتاتيجي :

التوشع يف حتكيل التٍىية االقتصادية لمهمية مبا يفي مبتطمبات التٍىية املصتداوة لمبيئة احملمية.

الهدف التفصيلي

المؤشرات والمقاييس

 -منو إمجايل املوارد املالية املنفقة على

(- )0تطوير اخلطط املالي وامليسانيا .

اخلدمات العلمية والبحثية واألنشطة يف
العام الدراسي السابق للخطة.
 عدد ورش العمل وحلقات النقاش حولاخلطط املالية وامليزانيات.

عكد ورش عىن يف الهمية ملٍاقشة االحتياجات املالية

عىادة الهمية واألقصاً

واملوازٌات املالية.

العمىية وودير اإلدارة.

خط مالي لك كلي وعماد

 -عدد اخلطط املالية وامليزانيات املعتمدة.

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد ويساٌية شٍوية لمهميات والعىادات وإشراك مجيع

عىادة الهمية واألقصاً

وحدات اإلدارية واألقصاً العمىية يف وضع امليساٌية

العمىية وودير اإلدارة.
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الرابع :املالي واالقتصادي
اهلدف االشرتاتيجي :

التوشع يف حتكيل التٍىية االقتصادية لمهمية مبا يفي مبتطمبات التٍىية املصتداوة لمبيئة احملمية.

المؤشرات والمقاييس

الهدف التفصيلي

عل د ددى الوح د دددات األكادميي د ددة واإلداري د ددة

(- )3حتصةةةةن معةةةةدال اإلنفةةةةا يف
ضوء حتديد األولويا .

بالكلية.

-

نس ددبة مص ددرو ات األقسدددام بالنس ددبة إىل
إمجايل ميزانية الكلية.

تقرير شنوي تفصيلي لوجه اإلنفا املالي بالكلي .

-

مع دددل اإلنفد ددا الكلد ددي مليزانيد ددة الكليد ددة

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة

إعداد خطة والية لإلٌفام يف الهمية

عىادة الهمية واألقصاً

وبٍية عمى حتديد األولويات

العمىية وودير اإلدارة.

دراشة حتديد االحتياجات املالية لمهمية

عىادة الهمية واألقصاً
العمىية وودير اإلدارة.
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– الخطة االستراتيجية لكلية إدارة األعمال بالمجمعة –

البعد الرابع :املالي واالقتصادي
اهلدف االشرتاتيجي :

التوشع يف حتكيل التٍىية االقتصادية لمهمية مبا يفي مبتطمبات التٍىية املصتداوة لمبيئة احملمية.

الهدف التفصيلي

احملةةةةةةةةدد آلليةةةةةةةةا اشةةةةةةةةتقبا
املةةةةةةةةوا د املاليةةةةةةةة للكليةةةةةةةةةا و
العمةةةةةةةةادا وجعلةةةةةةة ا متاحةةةةةةة
للجميع .

 حجم املوارد املالية للكلية نظري اخلدماتاليت تقدمها للمجتمع.
 -الئحة موحدة آللية استقبال املوارد املالية.

املوا د املالي بن اي شنوا اخلط

والتنظيمةةةةةةةةةةا والتشةةةةةةةةةةريعا

 -نسبة اللوائح التنظيمية املكتملة .

إجناز  % 122م اللوا والتنظيما والتشريعا احملدد آلليا اشتقبا

(- )4العمةةةة ة علةةةة ة إكمةةةةةةا اللةةةةةةوا

المؤشرات والمقاييس

المستهدف

المبادرات

الجهة المسؤولة
قصي الكاٌوُ بالهمية بالتعاوُ

دراشة واقع الموائح و التشريعات احملددة آلليات اشتكباه

وع الشئوُ الكاٌوٌية

املوارد املالية عمى وصتوى اجلاوعة

باجلاوعة

وضع الموائح وٍظىة الشتكباه أٌواع الدعي املختمفة وَ قبن
الكطاع اخلاص وجعمها وتاحة لمجىيع

إعداد براوج تدريبية لمتعاون األوثن وع الموائح
والتٍظيىات والتشريعات احملددة آلليات اشتكباه املوارد
املالية لمهميات و العىادات

قصي الكاٌوُ بالهمية بالتعاوُ
وع الشئوُ الكاٌوٌية
باجلاوعة

قصي الكاٌوُ بالهمية بالتعاوُ
وع وحدة اجلودة بالهمية
وعىادة اجلودة وتطوير
املهارات.
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