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 متهيد:
بعد أن انتهت اجلامعة من إعداد خطتها االسرتاتيجية األوىل 1442/1438ه ـ 2021/2017-م ،وإعـداد اخلطـ التفييييـة ـا واعتمادهـا ،كـان مـن الـالام الميـام

هبيه اخلطوة؛ حيث يعترب إعـداد خطـ اسـرتاتيجية علـ متـتوى الكليـا والعمـادا اجلامعـة أحـد املتطلاـا ا امـة يـو تطـوير اجلامعـة اسـتيدام التيطـي االسـرتاتيجي ،كمـا أن

إعداد اخلط االسرتاتيجية للكليا والعمادا حيمق أحد مؤشرا اخلطة االسرتاتيجية للجامعـة ،كـيل يصـب
األكادميي.

ومن مفطلق التوجها الرئيتة ملركـز اإلرشـاد األكـادميي والطـاليب

مصـل ة اسـتييا اجلامعـة ملعـايا ا ي ـة الوةفيـة للتمـو واالعتمـاد

إعـداد خطتـ االسـرتاتيجية 1443/1439ه ـ 2022/2018-م)

ضـو اخلطـة االسـرتاتيجية

للجامعــة 1442/1438ه ـ 2021/2017-م) .حــرم مركــز اإلرشــاد اجلامعــة علـ تشــكيف يريــق إعــداد اخلطــة الــيض تتمجــمن سيــا مفتــويب املركــز شــطر الطــالل والطالاــا

واملتــتييدين مــن ا تمــا الــداخلي واخلــارجي ،ومت االةــالع عل ـ خطــة اجلامعــة االس ـرتاتيجية للعمــف
االسرتاتيجي اجلامعة

ضــوئها  ،مراعيــا اخلطــوا ادــددة

الفمــوسل املرســف مــن مكتــب التيطــي

إعداد خطة املركز االسرتاتيجية ؛ حيث مت إعداد الرؤية والرسالة والميم واألهداف للمركـز  ،مـن خـالال االسـتااا واللمـا ا للطـالل واإلداريـء وأعمجـا

هي ة التدريس وا تما ادلي  ،ودراسة الوضا الراهن مـن خـالال يليـف  SWOTلت ديـد نمـاا المـوة ونمـاا المجـعل ،واليـرم والتهديـدا للونـوال إىل نمـاا اليجـوة ،ويديـد
األولواي ،ويديد مصـادر التمويـف األساسـية واالحتياةيـة  ،وإعـداد بطاملـا املؤشـرا

اخلطة التفيييية لإلرشاد

اجلامعة حمددين إدارة املياةر وآليا التمو واملتابعة .

ونتأال هللا العون والتداد

ضـو مؤشـرا اجلامعـة اخلانـة شـروع خـدما اإلرشـاد الطـاليب ونـوال

تطايق هيه اخلطة عل مدار اخلمس سفوا المادمة حىت يمق معايا اجلودة واالعتماد األكادميي

الفهايـة إىل

جماال اإلرشاد األكادميي والطاليب اجلامعة
مدير مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
د .حتن بن إبراهيم اجلليدض
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-1ممدمة:
أ-نايه عن مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب اجلامعة:

 مت إنشاء مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة بقرار رقم 1435/ 6هـ يف 1435/1/4هـ ،بناءً على اهليكل الوظيفي املعتمد من جملس اجلامعة ،ومت اعتماد الوصف الوظيفي
ملنسويب املركز كأحد اإلدارات ابجلامعة ،وفق اهليكل الوظيفي للجامعة الذي أعدته شركة عطا ،ومت اعتماده من جملس اجلامعة بتاريخ 1435/1/4هـ.

ل-اخلدما اإلرشادية اليت يمدمها املركز:
 يقدم املركز اخلدمات اإلرشادية التالية:
أوالً :دور املركز يف تنفيذ اإلرشاد األكادميي والطاليب داخل الكليات يف بداية العام الدراسي ملساعدة الطالب املستجدين يف االلتحاق ابلتخصصات األكادميية املناسبة مليوهلم
وقدراهتم.
اثنياً :اإلرشاد العالجي للطلبة املتعثرين دراسياً ابلتخصصات األكادميية وهدفه (جامعة بال متعثرين)
اثلثاً :الدورات والندوات والفعاليات (كمؤشر ملعدالت االستفادة وتنمية قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ابجلامعة).
رابعاً :اإلرشاد املهين ورايدة األعمال للطلبة اخلرجيني( .اإلرشاد املهين ابجلامعة والطريق إىل املستقبل)
خامساً :املشاريع والدراسات البحثية ابلتعاون مع عمادة شئون الطالب ودعم الطالب حبثياً ومادايً ومعنوايً.
سادساً :املبادرات التطويرية اليت من خالهلا اكتشاف القدرات اإلبداعية للطلبة وتعديل السلوكيات السلبية وتطوير الذات.

سابعا :خدمة اجملتمع احمللي (الشراكة اجملتمعية بني اجلامعة واجملتمع) يف برانمج اإلرشاد املبكر لطالب وطالبات املرحلة الثانوية ابجلوف.
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اثمفا :اإلندارا :

 إعداد دليل اإلرشاد األكادميي والطاليب للمرشدين واملرشدات والطالب والطالبات ،وحتديثه وطباعته بداية كل عام دراسي؛ لتوزيعه على الطالب املستجدين واملرشدين ابجلامعة
ابلشطرين والفروع.
 إعداد مطوايت مهام املرشد األكادميي والطاليب ابجلامعة ،واإلصدارات املتنوعة يف جمال اإلرشاد األكادميي والطاليب إلكرتونياً وورقياً ،وحتديثها وطباعتها.
 إعداد مطوايت أمهية املرشد األكادميي يف حياة طالب اجلامعة ،وطباعتها.

 تنفيذ مشروع احملافظة على املمتلكات العامة كأحد مشاريع املركز يف تنمية املسؤولية اجملتمعية.

 املشاركة يف تنفيذ برامج وحدة التوعية الفكرية املعتمدة من معايل مدير اجلامعة ابملعاملة رقم  3/38/88958واتريخ 1438/11/23هـ.
 املطبوعات اإللكرتونية اخلاصة ابلطالب املتعثرين.
 اخلطة العالجية للطالب املتعثرين ابجلامعة.
 النماذج اإلرشادية واعتمادها من سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
 املمارسات اإلرشادية اجليدة واعتمادها من سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية.
 دليل وحدة االستشارات واملقاييس النفسية.

 دليل وحدة التوعية الفكرية حلماية الطالب من االحنرافات الفكرية.
اتسعا :تفعيل وحدة االستشارات النفسية وتعزيز الصحة النفسية والسالمة للطلبة ابلتعاون مع مستشفى األمل يف ضوء مذكرة التفاهم بني مركز اإلرشاد ابجلامعة ومستشفى األمل
والصحة النفسية ابجلوف بتاريخ 1437/2/8هـ
عاشرا :متابعة تطبيق اإلرشاد اإللكرتوين ابجلامعة من خالل أيقونة اإلرشاد األكادميي للطالب عرب البالك بورد مع املرشدين.
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ل-ا يكف التفظيمي للمركز:
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د-

أعداد وبياا إحصائية:

 عدد أعمجا هي ة التدريس ومن

حكمهم:
الي ة

الشطر

أستاس

أستاس

أستاس

مشارك

متاعد

الطالل

2

الطالاا

1

االسايل

3

حماضر

اإلسايل

معيد

وكيلة عمادة اجلودة

 عدد اإلداريء واليفيء:
الوظيية

العدد بكال الشطرين
الطالل

سكرتري

1

مسجل معلومات

1

مرشد طاليب

2

سكرترية
اإلمجايل

مالحظا

الطالاا

1
4

1

5
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-2

الرؤية والرسالة األهداف والميم:

 كييية نياغة الرؤية والرسالة واألهداف والميم

اخلطة االسرتاتيجية للمركز.

 .1تشكيل فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمركز.
.2االطالع على رؤية ورسالة وقيم وأهداف اجلامعة.
.3االطالع على رؤية ورسالة وقيم وأهداف مراكز اإلرشاد جبامعات حملية وإقليمية.
 .4حضور ورش عمل بقاعة عمادة اجلودة تنفيذ مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة للتدريب على كيفية صياغة الرؤية والرسالة واألهداف والقيم.
-5اجتماع فريق اخلطة لصياغة رؤية ورسالة وقيم وأهداف املركز.
 .6االجتماع ابملستفيدين الداخليني واخلارجيني ملناقشتهم يف صياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف.
 .7االتفاق على الصياغات املقرتحة.
 .8إعداد استبانة استطالع رأي للمجتمع الداخلي واخلارجي يف الصياغات املطروحة ،واالستفادة من استبانة مكتب التخطيط االسرتاتيجي يف هذا الشأن.
 .9حتليل االستباانت واستخالص النتائج ،والتعديل وفق استطالعات الرأي.
 10تعديل الصياغات يف صورهتا النهائية.

 .11اعتماد رؤية ورسالة وقيم وأهداف املركز من سعادة مدير مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب.
 12مناقشة الرؤاي والرسالة واألهداف والقيم مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة.
 .13تسجيل الرؤاي والرسالة يف اخلطة االسرتاتيجية ورفع كل عناصر اخلطة االسرتاتيجية ملكتب التخطيط االسرتاتيجية للمراجعة والتقومي .والتعديل.
 . 14تعديل اخلطة االسرتاتيجية يف صورهتا األخرية ورفعها ملكتب التخطيط االسرتاتيجي العتمادها من اللجنة العليا يف اجلامعة للتخطيط االسرتاتيجي
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أوال :الرؤية:
 ميهوم الرؤية:
 الرايدة والتميز

اإلرشاد األكادميي واملهين والفيتي جبامعة اجلوف حمليا وإملليميا.

اثنيا :الرسالة
 نص الرسالة:
 تفمية ملدرا ومهارا الطالل والطالاا واملرشدين واملرشدا اجلامعة من خالال برامج إرشادية أكادميية ومهفية ونيتية سا جودة عالية
تعزا التفمية الشاملة لشيصياهتم ،ويق املمارسا اإلرشادية ادلية واإلملليمية ،وتفييي الا وث والدراسا املرتاطة اإلرشاد األكادميي
واملهين والفيتي للجها سا العالملة

ا تما ادلي.
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اثلثا :األهداف
 نص األهداف:
 األهداف االسرتاتيجية والتفيييية للمركز:هـ -1-تطوير اإلرشاد األكادميي والطاليب للطالل والطالاا اجلامعة.
هـ-1-1-نشر ثقافة اإلرشاد األكادميي والطاليب بني طالب وطالبات اجلامعة.
هـ- 2-1-فهم الطالب والطالبات النظم واإلجراءات واللوائح اجلامعية.
هـ- 3-1-تقدمي االستشارات املتخصصة للطالب والطالبات ابجلامعة.

املؤشرا
1-1-1نسبة الطالب الذين يعرفون مهام وأدوار املرشد األكادميي ابملقارنة
ابلعدد الكلي للطالب.
1-2-1نسبة الطالب الذين حصلوا على مطبوعات إرشادية من مركز
اإلرشاد.
1- 3-1عدد الطالب الذين حصلوا على استشارات متخصصة من
املرشدين ابلكليات ومركز اإلرشاد ابجلامعة.

هـ 2-يديث أنشطة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب اجلامعة ويق ممارسا هي ة تمو
التعليم ملتامهة املركز

احلصوال عل االعتماد املؤستي للجامعة.

هـ 1-2-تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس يف جماالت اإلرشاد األكادميي والطاليب.
هـ 2-2-تنمية وحدات اإلرشاد األكادميي والطاليب فنيا يف اإلرشاد جبميع كليات اجلامعة.
هـ 3-2-احلد من الظواهر السلبية واملشكالت الشائعة بني طالب وطالبات اجلامعة.
هـ 4-2-حتديث مصادر املعلومات املرتبطة ابإلرشاد األكادميي والطاليب.

1-1-2عدد أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من أنشطة املركز.
1- 2-2عدد الزايرات امليدانية لتقدمي الدعم الفين للوحدات اإلرشادية
هناية العام الدراسي.
1- 3-2عدد الظواهر واملشكالت السلبية اليت رصدت بني طالب
اجلامعة ،ومت حلها.
1- 4-2عدد الطالب املستفيدين من مصادر املعلومات اإلرشادية ابملركز.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 5-2-حتقيق املقارنة املرجعية مع مراكز اإلرشاد األكادميية والطالبية ابجلامعات الوطنية واإلقليمية  1- 5-2نسب املؤشرات املتحققة ابملركز مع مؤشرات املقارنة املرجعية مع
جامعات حملية.
هـ 6-2-تعزيز التوافق النفسي لطالب وطالبات اجلامعة.
1-6-2عدد الطالب املستفيدين من اخلدمات اإلرشادية النفسية
هـ7-2-تقدمي اخلدمات اإلرشادية لطالب املرحلة الثانوية ابلتعليم العام مبنطقة اجلوف.
1- 7-2عدد طالب املرحلة الثانوية ابلتعليم العام املستفيدين من برانمج
اإلرشاد املبكر
هـ-3تطوير اإلرشاد جبميا جماالت املهين واألكادميي والفيتي)

هـ 1-3-تقدمي الدعم والتحفيز للطالب املتفوقني واملوهوبني ابجلامعة.

اجلامعة

 1-1-3نسبة رضا املتفوقني واملوهوبني ابجلامعة عن خدمات اإلرشاد
ابجلامعة.

هـ 2-3-حتقيق رضا طالب السنة النهائية عن خدمات اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي  1-2-3تقومي طالب السنة النهائية لإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي
من مقياس  5نقاط.
ابجلامعة.
 2-3-3نسبة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة املستفيدين من الربامج
هـ 3-3-تقدمي الربامج اإلرشادية املتخصصة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
اإلرشادية.
ه 4-أتهيف الطالل املتعثرين دراسيا.

هـ 1-4-احلد من الطلبة املتعثرين أكادميياً ابجلامعة لتصل يف هناية اخلطة إىل نسبة %3من إمجايل
الطالب والطالبات ابملسجلني ابجلامعة.

 1-1-4نسبة الطالب املتعثرين دراسياً ابجلامعة.
 2-1-4نسبة رضا الطالب املتعثرين عن اخلدمات اإلرشادية املقدمة هلم.
 3-1-4نسبة الطالب الذين ختطوا مرحلة التعثر الدراسي ابجلامعة
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

رابعا :الميم نص الميم:
 الطالب أوالً :االهتمام بطالب وطالبات اجلامعة يف اإلرشاد. التميز والرايدة :متيز اإلرشاد يف جامعة اجلوف ابملقارنة جبامعات حملية وإقليمية. اخلصوصية والشفافية :اإلرشاد يف اجلامعة يعين احرتام خصوصيات ومشاعر الطالب ،والصراحة والوضوح لتلقي طالب وطالبات اجلامعة خدمة إرشادية ذات جودة عالية التحفيز والتواصل :اإلرشاد ابجلامعة يعين استمرارية مع الطالب من بداية االلتحاق ابجلامعة وحىت التخرج منها بل ومتابعة اخلرجيني. السرية التامة :املرشد ابجلامعة مستودع األسرار للطالب؛ ألن املرشد مبثابة القدوة للطالب.- -التنمية املستدامة :اإلرشاد ابجلامعة يعين تنمية مهارات الطالب الدراسية والثقافية يف أي وقت ويف أي مكان.

-3

مفهجية إعداد اخلطة

 -خطوا إعداد اخلطة االسرتاتيجية ملركز اإلرشاد األكادميي والطاليب:

 تشكيل فريق إعداد اخلطة يتضمن مجيع منسويب مركز اإلرشاد ابجلامعة. إصدار قرار من مدير املركز أبعضاء جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية للمركز بتاريخ 1439/1/7هـ. االطالع على اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ،واالستفادة من األهداف واملشروعات واملؤشرات املرتبطة خبدمات اإلرشاد الطاليب. االطالع على ممارسات هيئة تقومي التعليم املرتبطة خبدمات اإلرشاد الطاليب يف املعيار الرابع (التعليم والتعلم) ،واملعيار اخلامس (اخلدمات واألنشطة الطالبية) استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة.- 15 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 االلتزام ابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املساندة املعتمد من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة. املشاركة يف حضور الربانمج التدرييب اخلاص ابلتدريب على إعداد اخلطط االسرتاتيجية ابجلامعة املقدم من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة ،والذي اشتما على ( )7ورشعمل أسبوعية وبياانهتا كالتايل:
جدول ورش العمل للتدريب على إعداد اخلطة االسرتاتيجية
م

عنوان ورشة العمل

التاريخ

1

كيفية استخدام منوذج اخلطة االسرتاتيجية

1439/1/12هـ

2

منهجية إعداد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

1439/1/19هـ

3

التحليل الرابعي SWOT

1439/1/26هـ

4

حتليل الفجوة

1439/2/3هـ

5

حتديد األولوايت

1439/2/12هـ

6

موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة

1439/2/16هـ

7

إعداد اخلطة التنفيذية

1439/2/24هـ

 إصدار قرار بتاريخ 1439/1/7هـ من مدير املركز لتحديث الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االسرتاتيجية والتنفيذية للمركز. عقد ورش عمل للمستفيدين من أنشطة املركز (داخلي طالب ومرشدين) (وخارجي عينة من التعليم العام) ملناقشتهم يف رؤية ورسالة وأهداف وقيم املركز) إعداد استبانة ابالستعانة ابالستبانة الواردة من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة ملشاركة الطالب واإلداريني واملرشدين واجملتمع احمللي يف إعداد الرؤية والرسالة واألهداف- 16 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
والقيم اخلاصة مبركز اإلرشاد ابجلامعة.
 حساب الصدق الظاهري لالستبانة من خالل ( )5حمكمني متخصصني ،مث التعديل يف ضوء أراء احملكمني ،وإعداد االستبانة يف صورهتا النهائية. تطبيق االستبانة من خالل اللقاءات الفردية واجلماعية للمستهدفني داخلياً وخارجياً.-

-

حتليل نتائج االستبانة يف ضوء األوزان النسبية الستجاابت الفئة املستهدفة من االستبانة.
مراجعة صياغة الرؤية والرسالة واألهداف والقيم للمركز ،واعتمادها من فريق اإلعداد مث من سعادة مدير املركز.
تشخيص الوضع احلايل للعمادة وفقا لنموذج التحليلي الرابعي  ،SWOTوحتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والفجوة.
حتديد األهداف االسرتاتيجية وربطها ابألهداف التنفيذية.
حتديد األولوايت لألهداف التنفيذية وربطها ابألهداف االسرتاتيجية.
حتديد املشروعات املطلوبة لتنفيذ األهداف التنفيذية.
حتديد مصادر التمويل
بناء اخلطة التنفيذية
حتديد مؤشرات األداء للمشروعات املطلوبة.
اعتماد اخلطة من قبل مدير مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب.
إرسال اخلطة ملكتب التخطيطي االسرتاتيجي بتاريخ 1439/3/30هـ

 -استالم اخلطة من مكتب التخطيط االسرتاتيجي للتنقيح والتعديل يف ضوء أراء احملكمني بتاريخ 1439/5/11هـ

 -تسليم اخلطة االسرتاتيجية ملكتب التخطيط االسرتاتيجي للمراجعة النهائية لالعتماد من اللجنة العليا ابجلامعة يف التخطيط االسرتاتيجي.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

-4يريق إعداد اخلطة:
الوظيفة

الصفة

م

االسم

 1د .حسن بن إبراهيم اجلليدي

مدير مركز اإلرشاد

 2د .سعيد خريي زكي

رئيس قسم التنسيق األكادميي ابملركز

رئيساً
انئب الرئيس ومقرر

 3د .جنالء بن حممد املطريي

وكيلة عمادة اجلودة ومشرفة اإلرشاد شطر الطالبات

 4ا .انعم بن هزاع العتييب

مرشد طاليب ابملركز

 5ا .أمحد بن هنري الغازي

مرشد طاليب ابملركز

 6ا .بندر بن جابر الرويلي

سكرتري املركز

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

 7ا .غصاب بن بطني الرويلي

مسجل معلومات ابملركز

 8عينة من الطالب والطالبات ابجلامعة

كليات صحية -إنسانية -علمية

عضواً
عينة تطبيق االستباانت

 9عينة من اجملتمع احمللي

مرشدين من التعليم العام ابجلوف

عينة تطبيق االستباانت
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

-5أدوا ومصادر سا الاياا :
-

خطة اجلامعة االسرتاتيجية (1442/1438هـ 2221/2017-م)
نتائج االستبياانت( .استبيان إعداد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف)
نتائج املقابالت الشخصية مع املرشدين والطالب واجملتمع احمللي (بعض املرشدين من التعليم العام)
نتائج االجتماعات وورش العمل مع رؤساء وحدات اإلرشاد ابلكليات والطالب واملرشدين شطري الطالب والطالبات.

 معايري هيئة تقومي التعليم NCAAA -اخلطة االسرتاتيجية لإلرشاد يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

-6املتتييدون من مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب:
أوال :ا تما الداخلي

اثنيا :ا تما اخلارجي

-1منسويب املركز

 .1طالب وطالبات اجلامعة.

 .3املرشدون واملرشدات ابجلامعة
 .4الكادر األكادميي واإلداري ابجلامعة
طالب وطالبات التعليم العام.
 .2املرشدون واملرشدات ابلتعليم العام.
 .3األسر واألفراد من هم يف حاجة لإلرشاد األسري واالجتماعي والنفسي.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
-7الت ليف الراعي SWOT


يتناول التحليل البيئي حتليل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) وحتليل البيئة اخلارجية (الفرص والتهديدات) للمركز يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ،ومعايري هيئة تقومي التعليم
ورؤية التحول الوطين 2020م ،ورؤية م ،2030واليت ميكن أن تغطي (التعليم والتعلم ،اخلدمات اإلرشادية واألنشطة الطالبية ،املشاركة اجملتمعية ،لذلك قام مركز اإلرشاد إبعداد دراسة
الوضع الراهن لتحديد نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمركز ،و التعرف على الفرص احملتملة اليت ميكن استثمارها مبركز اإلرشاد ،وحماولة حتديد املخاطر والتهديدات يف البيئة
اخلارجية للمركز؛ ليمكن إجياد األدوات والوسائل املناسبة اليت حتد من تلك التهديدات  ،ومن مث حتديد نقاط الفجوة ووضع األولوايت يف ضوء األهداف املنشودة ،لربط األهداف
التنفيذية مبجموعة من املشروعات واألنشطة واإلجراءات اليت تساعد يف حتقيق األهداف التنفيذية  ،وقياس خمرجات األهداف مبجموعة من املؤشرات ،وإعداد خطة تنفيذية ملركز اإلرشاد



ابجلامعة يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية .
مت دراسة الوضع الراهن بناءً على دراسة حتليلية لتحديد اإلجيابيات والسلبيات يف العمل اإلرشادي داخل وخارج اجلامعة ،ومن مث اقرتاح نقاط التحسني ووضع اخلطط اليت تؤهل املركز يف
املسامهة يف حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي من هيئة تقومي التعليم.






حضور ورش عمل متكررة بقاعة عمادة اجلودة تنفيذ مكتب التخطيط االسرتاتيجي؛ للتدريب على كيفية إجراء التحليل الرابعي.
اجتماع فريق إعداد اخلطة لتحديد نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمركز.
حتديد الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية للمركز
حتليل الفجوة بني الوضع الراهن واملستهدف




حتويل املستهدف ألهداف تنفيذية مبكن حتقيقها من خالل إجراءات وأنشطة ومشروعات ،حمددة مبصادر متويل أساسية واحتياطية ،وحتديد مؤشرات جناح حتقيق األهداف.
واجلدول التايل يوضح التحليل الرابعي SOWT
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

الاي ة الداخلية

 -نماا الموة:

 -نماا المجعل:

 .1وجود بيئة فيزيقية جيدة ومتكاملة العناصر من مبىن ومكاتب وأجهزة تقنية.

 .1النقص يف عدد الكوادر البشرية األكادميية واإلدارية للعمل ابملركز.

 .2وجود إجراءات إدارية تنظم العمل اإلرشادي يف املركز ومع الكليات.
 .3وجود وحدات إرشادية يف الكليات تتعاون مع املركز يف تنفيذ برامج اإلرشاد
األكادميي.
 .4وجود عمادات ذات صلة ابلعمل األكادميي والطاليب -عمادة شؤون الطالب

 .2صعوبة املتابعة املباشرة للعمل اإلرشادي يف الكليات نتيجة قلة األكادمييني
ابملركز.
 .3عدم تفعيل وحدة االستشارات واملقاييس النفسية لقلة الكادر األكادميي ابملركز
والتجهيزات هبا.

وعمادة القبول والتسجيل – عمادة التعلم اإللكرتوين تتواصل تلك العمادات
والوحدات بشكل مستمر مع املركز لتحقيق أعلى درجات التكامل يف العمل
اإلرشادي.
 .5التواصل مع إدارة التعليم العام إلقامة برامج إرشادية للطالب يف املدارس خارج

 .4قلة املوارد املالية املخصصة ملركز اإلرشاد ابجلامعة.
 .5ضعف اجلانب اإلعالمي للمركز لعدم وجود متخصص إعالمي ابملركز.
 .6ضعف اجلانب التقين اخلاص بقاعدة بياانت املركز لعدم وجود متخصص
تقنيات.

 .7عدم تغطية اهليكل الوظيفي املعتمد من اجلامعة للمركز أبكادمييني وإداريني.
اجلامعة؛ لالستفادة من اخلدمات اإلرشادية للمركز.
 .6االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف إيصال رسالة املركز وتوعية الطالب  .8عدم توفر التدريب الكايف للمرشدين داخل اجلامعة بسبب نقص املوارد البشرية
واملالية.
أبمهية العملية اإلرشادية.
 .7االستفادة من موقع املركز اإللكرتوين على بوابة اجلامعة يف إيصال رسالة املركز وتوعية
الطالب أبمهية العملية اإلرشادية.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 -اليرم:

 .1فتح القنوات مع عدد من مؤسسات اجملتمع احمللي مثل مستشفى الصحة النفسية

الاي ة اخلارجية

واجلمعيات اخلريية والتطوعية.
 .2إقامة وحدات إرشادية نفسية متخصصة فرعية خارج املركز وداخل مباين الكليات
ملتابعة العملية اإلرشادية ميدانياً.
 .3إقامة أنشطة إرشادية داخل عمادة شؤون الطالب واملشاركة يف األنشطة الطالبية.

 التهديدا : .1اخنفاض أكثر يف ميزانية املركز لعدم وجود ميزانية خمصصة ملركز اإلرشاد ابجلامعة.
 .2عدم تزويد املركز أبكادمييني أو متعاونني من خارج اجلامعة مع زايدة مهام املركز
اإلرشادية والتوعوية.
 .3عزوف الكثري من الطالب عن االهتمام بعملية اإلرشاد نتيجة عدم توفر مرشدين
متخصصني يف العمل اإلرشادي.

 .4فتح قنوات شراكة مع التعليم العام ابجلوف لتوعية طالب وطالبات املرحلة الثانوية
ابلتخصصات املتوفرة جبامعة اجلوف ،وكيفية االلتحاق هبا.
 .4التوجه إىل اإلرشاد اجلماعي على حساب الفردي بسبب االرتفاع املستمر يف
 .5فتح قنوات شراكة مع إدارة اإلرشاد ابلتعليم العام ابجلوف لتدريب مرشدي التعليم
عدد الطالب.
العام على الربامج اإلرشادية الوقائية والنمائية والعالجية.
 .5عدم قيام الوحدات اإلرشادية يف الكليات بدورها اإلرشادي على الوجه األمثل؛
نظرا لكثرة األعباء التدريسية وعدم تفريغ مشريف الوحدات اإلرشادية.
 .6عدم وجود اتفاقات مفعلة مع اجملتمع اخلارجي؛ لعدم توفر املوارد املالية والبشرية
املناسبة لتفعيل تلك االتفاقات.
 .7قلة الفرص التدريبية للمرشدين خارج اجلامعة.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

-8يليف اليجوة بء الوضا احلايل واألهداف االسرتاتيجية

ضو معايا االعتماد)

يتم يليف اليجوة بء الوضا احلايل للمركز من خالال الت ليف الاي ي) واليض حيدد "أين ين اآلن" ،والوضا األمثف املرغول الونوال إلي " أين نود أن نصف" كما ميكن يليف اليجوة بء الوضا احلايل للمركز ونظاه
اجلامعا الوةفية واإلملليمية.

 -نماا الموة:

 -الوضا املتتهدف

اليجوة

.1وجود بيئة فيزيقية جيدة ومتكاملة العناصر من مبىن ومكاتب
وأجهزة تقنية.

 .1احملافظة على البنية التحتية املتوفرة ابملركز ،وزايدهتا .1عدم توفر الطابعات الكافية وامللونة ابملركز
يف ضوء اهليكل التنظيمي املعتمد من اجلامعة وأجهزة املاسح الضوئي.

.2وجود إجراءات إدارية تنظم العمل اإلرشادي يف املركز ومع
الكليات.
.3وجود وحدات إرشادية يف الكليات تتعاون مع املركز يف تنفيذ

للمركز.
 .2حتديث اإلجراءات اإلدارية اليت تنظم العمل
اإلرشادي يف املركز ،ومع الكليات.

.2عدم تفريغ رؤساء وحدات اإلرشاد ابلكليات
ملمارسة املهام اإلدارية والتنظيمية يف العمل
اإلرشادي.

برامج اإلرشاد األكادميي.
.4وجود عمادات ذات صلة ابلعمل األكادميي والطاليب -عمادة
شؤون الطالب وعمادة القبول والتسجيل – عمادة التعلم اإللكرتوين
تتواصل تلك العمادات والوحدات بشكل مستمر مع املركز لتحقيق

.3استمرارية توفري الدعم الفين للوحدات اإلرشادية
ابلكليات.
 .3تعزيز التعاون مع العمادات اليت تقدم اخلدمات
للطالب.

.3نقص يف التجهيزات االلكرتونية من طابعات
وسكانر وآالت تصوير وقاعة إرشادية جمهزة
الستقبال الطالب ذوي احلاالت النفسية
االنفعالية .اخل.

أعلى درجات التكامل يف العمل اإلرشادي.
.5التواصل مع إدارة التعليم العام إلقامة برامج إرشادية للطالب يف
املدارس خارج اجلامعة؛ لالستفادة من اخلدمات اإلرشادية للمركز.

 .4تعزيز استمرارية تنفيذ برانمج اإلرشاد املبكر
ابلتعاون مع التعليم العام ابجلوف
 .5احملافظة على االستخدام األمثل لوسائل التواصل

.4عدم وجود كادر أكادميي وإداري كاف للعمل
اإلرشادي ابملركز.
.5عدم تقدمي الدعم اللوجسيت للوحدات
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
.6االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف إيصال رسالة املركز
وتوعية الطالب أبمهية العملية اإلرشادية.
.7االستفادة من موقع املركز اإللكرتوين على بوابة اجلامعة يف إيصال
رسالة املركز وتوعية الطالب أبمهية العملية اإلرشادية.

.6

اإلرشادية نتيجة قلة املخصصات املالية
االجتماعي يف العملية اإلرشادية.
حتديث املوقع اإللكرتوين للمركز على بوابة اجلامعة للمركز.
.6قلة االجتماعات مع العمادات اليت تقدم
اخلدمات الطالبية للطالب.
.7عدم وجود خمصصات مالية كافية يف املشاريع
ابخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ مشروع خدمات
اإلرشاد الطاليب يف اخلطة االسرتاتيجية جلامعة
اجلوف.
.8عدم وجود متخصص ابملركز ختص تقنيات
تعليم
أو حاسب آيل لتفعيل اإلرشاد التخصصي
اإللكرتوين.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 -نماا المجعل:

 -الوضا املتتهدف

اليجوة:

 .1نقص يف الكوادر البشرية األكادميية واإلدارية

.1النقص يف عدد الكوادر البشرية األكادميية واإلدارية للعمل

 .1مطالبة إدارة اجلامعة بتوفري عدد من الكوادر

ابملركز.
مما يسبب صعوبة املتابعة املباشرة للعمل اإلرشادي يف الكليات
نتيجة قلة األكادمييني ابملركز.
.2عدم تفعيل وحدة االستشارات واملقاييس النفسية لقلة الكادر

البشرية األكادميية واإلدارية للعمل ابملركز ،والتأكيد للعمل ابملركز؛ يسبب صعوبة املتابعة املباشرة للعمل
على املتابعة املباشرة للعمل اإلرشادي يف الكليات اإلرشادي يف الكليات نتيجة قلة األكادمييني
ابملركز.
من جانب املرشد ابلكلية.
 .2احلرص على تفعيل وحدة االستشارات واملقاييس .2عدم تفعيل وحدة االستشارات واملقاييس

النفسية لقلة الكادر األكادميي ابملركز والتجهيزات
النفسية ابملركز.
األكادميي ابملركز والتجهيزات هبا.
هبا.
 .3زايدة املوارد املالية املخصصة للمركز عن طريق
.3قلة املوارد املالية املخصصة ملركز اإلرشاد ابجلامعة.
.3قلة املوارد املالية املخصصة ملركز اإلرشاد
مصادر الدخل االحتياطية
.4ضعف اجلانب اإلعالمي للمركز لعدم وجود متخصص إعالمي
 .4تفعيل اجلانب اإلعالمي للمركز املتعلق ابلعمل ابجلامعة تسبب يف عدم تنفيذ كثري من الربامج
ابملركز.
اإلرشادية
اإلرشادي من خالل توفري املتخصصني.
.5ضعف اجلانب التقين اخلاص بقاعدة بياانت املركز لعدم وجود
 .5مطالبة إدارة اجلامعة بتوفري متخصص يف اجلانب .4ضعف اجلانب اإلعالمي للمركز لعدم وجود
متخصص تقنيات.
متخصص إعالمي ابملركز.
التقين تكون مهمته إنشاء قاعدة بياانت املركز
.6عدم تغطية اهليكل الوظيفي املعتمد من اجلامعة للمركز أبكادمييني
 .6مطالبة إدارة اجلامعة بتغطية اهليكل الوظيفي املعتمد .5ضعف اجلانب التقين اخلاص بقاعدة بياانت
وإداريني.
املركز لعدم وجود متخصص تقنيات.
من اجلامعة للمركز.
.7عدم توفر التدريب الكايف للمرشدين داخل اجلامعة بسبب نقص
.6عدم تغطية اهليكل الوظيفي املعتمد من اجلامعة
 .7توفر التدريب الكايف للمرشدين
املوارد البشرية واملالية.
للمركز أبكادمييني وإداريني.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
.7عدم توفر التدريب الكايف للمرشدين داخل
اجلامعة بسبب نقص املوارد البشرية واملالية.

 -اليرم:

 -الوضا املتتهدف

.1فتح القنوات مع عدد من مؤسسات اجملتمع احمللي مثل مستشفى - -1تفعيل الشراكة مع عدد من مؤسسات اجملتمع
احمللي مثل مستشفى الصحة النفسية ابجلوف.
الصحة النفسية واجلمعيات اخلريية والتطوعية.
 – -2تفعيل دور الوحدات اإلرشادية للقيام ابملهام
.2إقامة وحدات إرشادية نفسية متخصصة فرعية خارج املركز

اليجوة:
-1عدم وجود التعاون احلقيقي بني مستشفى
األمل والصحة النفسية ابجلوف وجامعة اجلوف
ممثلة مبركز اإلرشاد ابجلامعة نتيجة عدم وجود

اإلرشادية املتخصصة داخل الكليات.
وداخل مباين الكليات ملتابعة العملية اإلرشادية ميدانياً.
الكادر األكادميي واإلداري ابملركز واالحتياجات
.3إقامة أنشطة إرشادية داخل عمادة شؤون الطالب واملشاركة يف  -3تعزيز التعاون مع العمادات ذات العالقة ابخلدمات املالية.
الطالبية.
األنشطة الطالبية.
-2عدم وجود تدريب متخصص مناسب ملشريف
.4فتح قنوات شراكة مع التعليم العام ابجلوف لتوعية طالب  -4تفعيل اتفاقات شراكة مع التعليم العام ابجلوف وحدات اإلرشاد واملرشدين ابلكليات.
وطالبات املرحلة الثانوية ابلتخصصات املتوفرة جبامعة اجلوف ،وكيفية
لتوعية طالب وطالبات املرحلة الثانوية -3عدم وجود تنسيق مشرتك وخطة
االلتحاق هبا.
ابلتخصصات املتوفرة جبامعة اجلوف ،وكيفية حمددة للتنسيق بني العمادات ذات
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
العالقة لتقدمي خدمات طالبية مشرتكة.

االلتحاق هبا.
 .5فتح قنوات شراكة مع إدارة اإلرشاد ابلتعليم العام ابجلوف
لتدريب مرشدي التعليم العام على الربامج اإلرشادية الوقائية والنمائية  -5تنفيذ شراكة مع إدارة اإلرشاد ابلتعليم العام ابجلوف  .4توجد شراكة مع التعليم العام ابجلوف لتوعية
والعالجية.
لتدريب مرشدي التعليم العام على الربامج اإلرشادية طالب وطالبات املرحلة الثانوية ابلتخصصات
الوقائية والنمائية والعالجية.
املتوفرة جبامعة اجلوف ،وكيفية االلتحاق هبا،
ولكنها حتتاج لدعم مستمر
 .5ال توجد شراكة مع إدارة اإلرشاد
ابلتعليم العام ابجلوف لتدريب مرشدي
التعليم العام على الربامج اإلرشادية
الوقائية والنمائية والعالجية.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 -التهديدا :

 -الوضا املتتهدف

اليجوة:

.1اخنفاض أكثر يف ميزانية املركز لعدم وجود ميزانية خمصصة ملركز

.1العمل على إجياد موارد بديلة الستمرارية

 .1قلة املوارد املالية املخصصة ملركز اإلرشاد

اإلرشاد ابجلامعة.

أنشطة املركز.
 .2توفري عدد كاف من األكادمييني واإلداريني
للعمل ابملركز.
.3تنمية الوعي الطاليب أبمهية املرشد

ابجلامعة نتيجة لعدم وجود ميزانية مستقلة للمركز.
 .2فرص التوظيف ابجلامعة قليلة ،وابنتظار اهليكلة
اجلديدة.
.4قلة املتخصصني األكادمييني يف املركز لالهتمام

.2عدم تزويد املركز أبكادمييني وموظفني أو متعاونني من خارج
اجلامعة مع زايدة مهام املركز اإلرشادية والتوعوية.
.3عزوف الكثري من الطالب عن االهتمام بعملية اإلرشاد نتيجة

األكادميي.
عدم توفر مرشدين متخصصني يف العمل اإلرشادي.
-4االهتمام ابلطالب ذوي احلاالت اخلاصة
.4التوجه إىل اإلرشاد اجلماعي على حساب الفردي بسبب االرتفاع
عن طريق اإلرشاد الفردي.
املستمر يف عدد الطالب.
--5تفعيل دور الوحدات اإلرشادية
.5عدم قيام الوحدات اإلرشادية يف الكليات بدورها اإلرشادي على
ابلكليات.
الوجه األمثل؛ نظرا لكثرة األعباء التدريسية وعدم تفريغ مشريف
 .6إجياد فرص حقيقية يف التعليم العام لعقد
الوحدات اإلرشادية.
شراكات مدفوعة بعقود مالية.
.6عدم وجود اتفاقات مفعلة مع اجملتمع اخلارجي؛ لعدم توفر املوارد
.7عقد االتفاقات بني جامعة اجلوف ممثلة
املالية والبشرية املناسبة لتفعيل تلك االتفاقات.
مبركز اإلرشاد وبني شركات متخصصة يف
 .7قلة الفرص التدريبية للمرشدين خارج اجلامعة.
التدريب لتدريب املرشدين على مهام
ومهارات اإلرشاد األكادميي والنفسي واملهين

بذوي احلاالت اخلاصة
 .5عدم سؤال الطالب عن املرشد إال يف حالة
وقوع املشكالت األكادميية.
 .6عدم تفريغ مشريف الوحدات اإلرشادية للقيام
ابلعمل اإلرشادي على الوجه األمثل.
 .6ال توجد فرص حقيقية يف التعليم العام لعقد
شراكات مدفوعة بعقود مالية.
 .7قلة االتفاقات بني جامعة اجلوف ممثلة مبركز
اإلرشاد وبني شركات متخصصة يف التدريب
لتدريب املرشدين على مهام ومهارات اإلرشاد
األكادميي والنفسي واملهين
- 28 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

-9يديد األولواي
 -يتم يديد األولواي

ضو الوان الفتيب لعفانر املصيوية واإلمكاا املتاحة)

ضو الوان الفتيب لعفانر املصيوية واإلمكاا املتاحة).

بعد دراسة الوضع الراهن وحتديد املستهدف ميكن أن حندد األولوايت التالية يف ضوء األوزان النسبية كالتايل:
 .1مسامهة املركز يف حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي.
 .2مطالبة إدارة اجلامعة بتغطية اهليكل الوظيفي املعتمد من اجلامعة للمركز.
 .3مطالبة إدارة اجلامعة بتوفري متخصص يف اجلانب التقين تكون مهمته إنشاء قاعدة بياانت املركز.

 .4زايدة املوارد املالية املخصصة للمركز عن طريق مصادر الدخل األساسية واالحتياطية.
 .5تفعيل وحدة االستشارات واملقاييس النفسية ابملركز من خال توفري الكوادر املتخصصة يف الطب النفسي ،واملوارد املالية والتجهيزات اللوجستية.
 .6تفعيل الشراكة مع عدد من مؤسسات اجملتمع احمللي مثل مستشفى الصحة النفسية ابجلوف.
 .7تنفيذ شراكة مع إدارة اإلرشاد ابلتعليم العام ابجلوف لتدريب مرشدي التعليم العام على الربامج اإلرشادية الوقائية والنمائية والعالجية بدخل مادي للجامعة
 .8دعم مشاريع املوهوبني ابجلامعة.
.9دعم برامج الطالب املتعثرين ابجلامعة.
.10دعم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
.11إنشاء وحدة خاصة ابملركز لقياسات استطالع رأي املستفيدين من أنشطة املركز (طالب – طالبات – مرشدين – مرشدات-جمتمع حملي)
. 12عقد االتفاقات بني جامعة اجلوف ممثلة مبركز اإلرشاد وبني شركات متخصصة يف التدريب لتدريب املرشدين على مهام ومهارات اإلرشاد األكادميي والنفسي واملهين.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

.10يديد مصادر التمويف أساسية واحتياةية):
 املصادر املالية األساسية: ميزانية مركز اإلرشاد احملددة من ميزانية اجلامعة يف ضوء االحتياجات املالية للمركز اليت ترفع يف بداية السنة املالية .كأحد مراكز اجلامعة املتخصصة اليت تقدم اخلدمات اإلرشادية لطالبوطالبات اجلامعة ،ويسهم يف حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي.
 املصادر املالية االحتياةية: عقد شراكات مع التعليم العام إلقامة دورات للمرشدين ابلتعليم العام ،ولطالب وطالبات التعليم العام عن طريق برانمج اإلرشاد املبكر من خالل عقد االتفاقات بني التعليم العام وجامعةاجلوف.
 -عقد شراكات بني جامعة اجلوف ممثلة مبركز اإلرشاد ابجلامعة والتنمية احمللية مبنطقة اجلوف إلقامة دورات يف جمال اإلرشاد األسري والنفسي واالجتماعي.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

.11املوائمة ما اخلطة االسرتاتيجية للجامعة

 تركز موائمة اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ما اخلطة االسرتاتيجية للمركز عل مدى االتياق بء الرؤية والرسالة والميم واألهداف
واملشاريا واملؤشرا سا الصلة خبطة اجلامعة االسرتاتيجية

جماال اإلرشاد األكادميي والطاليب ،واجلدوال التايل يوضح أوج االتياق

بيفهما:
أوال الرؤية

مركز اإلرشاد

اجلامعة

الرايدة والتميز يف اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي جبامعة
اجلوفً حملياً وإقليمياً.

أن تصبح جامعة اجلوف صرحاً علمياً مرموقاً.
حمفزاً لإلبداع يف التعليم والبحث العلمي.
تضم كوادر وكفاءات حبثية عاملية.
متتلك مراكز أحباث عالية اجلودة.
رفع اإلنتاجية الزراعية يف منطقة اجلوف للوصول ملنتجات غذائية وصناعية وطبية
لديها برامج نوعية.

.

خترج قيادات جمتمعية مؤهلة
موائمة الحتياجات سوق العمل
التعليق :التميز احمللي واإلقليمي وتنوع الربامج يف كل منهما
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
اثنيا الرسالة

تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة لتنمية اجملتمع

تنمية قدرات ومهارات الطالب والطالبات واملرشدين واملرشدات ابجلامعة من
خالل برامج إرشادية أكادميية ومهنية ونفسية ذات جودة عالية تعزز التنمية
الشاملة لشخصياهتم ،وفق املمارسات اإلرشادية احمللية واإلقليمية ،وتنفيذ
البحوث والدراسات املرتبطة ابإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي للجهات
ذات العالقة يف اجملتمع احمللي.

االتفاق يف تقدمي الربامج والبحوث املتميزة خلدمة اجملتمع
اثلثاً :الغاايت

أن تصبح جامعة اجلوف ضمن أفضل مائيت جامعة عاملية.
أن تكون ضمن اجلامعات اخلمس األوائل عاملياً يف أحباث وصناعة
املواد الغذائية

هـ -1-تطوير اإلرشاد األكادميي والطاليب للطالب والطالبات ابجلامعة.
هـ 2-حتديث أنشطة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب ابجلامعة وفق ممارسات
هيئة تقومي التعليم ملسامهة املركز يف احلصول على االعتماد املؤسسي للجامعة.

أن تسهم بفاعلية يف بناء االقتصاد املعريف

هـ-3تطوير اإلرشاد جبميع جماالته (املهين واألكادميي والنفسي) يف اجلامعة
ه 4-أتهيل الطالب املتعثرين دراسياً.

التعليق :مناسبة األهداف االسرتاتيجية ملركز اإلرشاد لتحقيق غاايت اجلامعة املستقبلية

- 32 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
القيم األساسية

 ترسيخ القيم اإلسالمية املسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدامة -الرايدة والتميز

 ترسيخ القيم اإلسالمية الطالب أوالً -الرايدة والتميز

 األصالة واإلبداع العمل بروح الفريق -العمل املؤسسي واإلنتاجية

 اخلصوصية والشفافية التحفيز والتواصل-السرية التامة: التنمية املستدامةاالتفاق يف القيم املشرتكة ،وانفراد مركز اإلرشاد بقيم خاصة تناسب طبيعة عمل املركز.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
األهداف التنفيذية ه 1/1حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي.
ه4/1تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف مجيع قطاعات اجلامعة.
ه 6/1ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات ومتطلبات
اجلامعة
ه 9/1تقومي الطالب لإلرشاد األكادميي واملهين.
ه 1/2تطوير األداء األكادميي والعلمي مبا ينسجم مع سوق العمل
وتلبية حاجات اجملتمع.

هـ-1-1-نشر ثقافة اإلرشاد األكادميي والطاليب بني طالب وطالبات
اجلامعة.
هـ- 2-1-فهم الطالب والطالبات النظم واإلجراءات واللوائح اجلامعية.
هـ- 3-1-تقدمي االستشارات املتخصصة للطالب والطالبات ابجلامعة.
هـ 1-2-تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس يف جماالت اإلرشاد
األكادميي والطاليب.
هـ 2-2-تنمية وحدات اإلرشاد األكادميي والطاليب فنيا يف اإلرشاد جبميع

ه 2/2استقطب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو الكفاءة العالية .كليات اجلامعة.
ه6/2تطوير مهارات االتصال والعمل اجلماعي والقيادي وتكنولوجيا هـ 3-2-احلد من الظواهر السلبية واملشكالت الشائعة بني طالب وطالبات
اجلامعة.
املعلومات لدى الطالب حسب ختصصاهتم.
ه 1/4ازدايد قناعة اجملتمع بدور اجلامعة ورسالتها يف خدمة اجملتمع
بنسبة  %200عن الوضع الراهن.
ه2/4توفري برامج جمتمعية Non-degreeتتوافق مع تطلعات
اجملتمع.

هـ 4-2-حتديث مصادر املعلومات املرتبطة ابإلرشاد األكادميي والطاليب.
هـ 5-2-حتقيق املقارنة املرجعية مع مراكز اإلرشاد األكادميية والطالبية
ابجلامعات الوطنية واإلقليمية
هـ 6-2-تعزيز التوافق النفسي لطالب وطالبات اجلامعة.
هـ7-2-تقدمي اخلدمات اإلرشادية لطالب املرحلة الثانوية ابلتعليم العام
مبنطقة اجلوف.

- 34 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1-3-تقدمي الدعم والتحفيز للطالب املتفوقني واملوهوبني ابجلامعة.
هـ 2-3-حتقيق رضا طالب السنة النهائية عن خدمات اإلرشاد األكادميي
واملهين والنفسي ابجلامعة.
هـ 3-3-تقدمي الربامج اإلرشادية املتخصصة للطالب ذوي االحتياجات
اخلاصة.
هـ 1-4-احلد من الطلبة املتعثرين أكادميياً ابجلامعة لتصل يف هناية اخلطة إىل
نسبة %3من إمجايل الطالب والطالبات ابملسجلني ابجلامعة
التعليق :مجيع األهداف التنفيذية للمركز مشتقة من األهداف التنفيذية للجامعة وتسهم يف حتقيقها.
املشروعات

ش 2-1-1هتيئة اجلامعة للحصول على االعتماد املؤسسي
NCAAA
ش 5-10-1خدمات اإلرشاد الطاليب

خدمات اإلرشاد الطاليب (األكادميي والنفسي واملهين)

التعليق :تنفيذ مشروع خدمات اإلرشاد الطاليب يف املركز يسهم يف حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسيNCAAA
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
املؤشرا

 مؤشرات اجلامعة  5/1/1استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي. 1/4/1 -االنتهاء من تطوير اهليكل التنظيمي للجامعة وتوصيفه

 مؤشرات املركز  1-1-1نسبة الطالب الذين يعرفون مهام وأدوار املرشد. 1- 2-1 -نسبة الطالب الذين حصلوا على مطبوعات إرشادية.

كامالً
  3/5/1توافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورايً للتأكد من حتققأهداف اخلطة االسرتاتيجية %100
 1/7/1 -نسبة ما مت اجنازه إىل املخطط العام (مشروعات

  1- 3-1عدد الطالب الذين حصلوا على استشارات متخصصة مناملرشدين.
 1-1-2عدد أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من أنشطة املركز.1-2-2 -عدد الزايرات امليدانية للوحدات اإلرشادية هناية العام الدراسي.

الطالب) واخلدمات واألنشطة الطالبية.
 8/9/1تقومي طالب السنة النهائية لإلرشاد املهين واألكادميي
مؤشر اهليئة:

 1-3-2عدد الظواهر واملشكالت السلبية اليت رصدت بني طالباجلامعة ،ومت حلها.
 1- 4-2 -عدد الطالب املستفيدين من مصادر املعلومات اإلرشادية

م 3-5تقيم الطالب يف السنة النهائية لإلرشاد األكادميي والطاليب.

ابملركز.
  1- 5-2نسبة املقارنة املرجعية مع جامعات حملية. 1-6-2عدد الطالب املستفيدين من اخلدمات اإلرشادية النفسية  1- 7-2عدد طالب املرحلة الثانوية ابلتعليم العام املستفيدين منبرانمج اإلرشاد املبكر.
 1-1-3نسبة رضا املتفوقني واملوهوبني ابجلامعة عن خدمات اإلرشادالطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
  1-2-3تقومي الطالب لإلرشاد األكادميي واملهين من مقياس  5نقاطلطالب السنة النهائية.
  1-3-3نسبة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة املستفيدين منالربامج اإلرشادية.
  1-1-4حصر الربامج واخلدمات اليت قدمت للمتعثرين دراسياً.  2-1-4نسبة رضا الطالب املتعثرين عن اخلدمات اإلرشادية املقدمةهلم
 3-1-4 -نسبة الطالب الذين ختطوا مرحلة التعثر الدراسي.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

املالحق
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

مل ق )1
خطة إدارة املياةر
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

خطة إدارة املياةر
 حتديد الصعوابت والتحدايت املتوقعة (اليت ميكن أن تعوق اخلطة وتنفيذها) وطرق التغلب عليها. نقص الدعم املايل لعدة أسباب.
 بطاقة إدارة املخاطر: -1نوع اخلطر :مايل واستثماري
 اسم اخلطر :نقص الدعم احلكومي (اخنفاض ميزانية اجلامعة)وصف اخلطر احملتمل:
 اخنفاض إيرادات الدولة بسبب اخنفاض أسعار البرتول أو أسباب أخرى.
 توجيه الصرف جلامعات أخرى منافسة تستقطب الدعم احلكومي.
عناصر الوقاية من اخلطر:
 البحث عن مصادر متويل غري حكومية من ذلك دورات واستشارات إرشادية للتعليم
العام واجملتمع احمللي مدفوعة برسوم.
 مجع التربعات من اهليئات املعتربة أو من أرابب األعمال.
تقدمي االستشارات اإلرشادية املدفوعة للجهات اخلارجية (التعليم العام – اجملتمع احمللي –
التنمية االجتماعية – مراكز التأهيل الشامل)
 -اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:

جهة وموقع حدوث اخلطر :إدارة اجلامعة
اجلهة املسؤولة عن معاجلة وإهناء اخلطر :إدارة اجلامعة
التحويلة

2017

درجة ومستوى اخلطورة:
عايل جدا
√

عايل

متوسط

منخفض

مالحظات

اندر

أتثري اخلطر حال وقوعه:
عايل جدا

عايل

متوسط

منخفض

مالحظات

اندر

√
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
-2نوع اخلطر :كفاءات يف جمال اإلرشاد األكادميي والطاليب
اسم اخلطر :نقص املتخصصني يف اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي ابملركز.

جهة وموقع حدوث اخلطر :وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
2302

حتويلة
درجة ومستوى اخلطورة:
عايل جدا
√

وصف اخلطر احملتمل:
 اخنفاض التعاقد أو نقص يف تعيني كفاءات متميزة.
وصف اخلطر احملتمل:
 اخنفاض التعاقد أو نقص يف تعيني كفاءات متميزة يف جمال اإلرشاد األكادميي واملهين
والنفسي.
 قلة املتخصصني يف مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب من أعضاء هيئة تدريس أو

عايل

متوسط

منخفض

مالحظات

اندر

أتثري اخلطر حال وقوعه:
عايل جدا

عايل

متوسط

منخفض

مالحظات

اندر

√

موظفني مؤهلني
عناصر الوقاية من اخلطر:
 التعاقد أو تعيني أعضاء هيئة تدريس ذوي خربة يف جمال اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي ابملركز. استقطاب أعضاء هيئة تدريس من جامعات أخرى لتبادل اخلربات يف جمال اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي.- 41 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
 التعاون مع متخصصني من جهات متعددة ذوي خربة يف جمال اإلرشاد األكادميي واملهين والنفسي. أتهيل الكوادر احلالية من خالل الدورات وورش العمل الداخلية واخلارجية.-3نوع اخلطر املشاريع اخلاصة ابلطالب املوهوبني أو املتعثرين ابجلامعة
اسم اخلطر نقص دعم املشاريع اخلاصة ابلطالب املوهوبني أو املتعثرين ابجلامعةوصف اخلطر احملتمل:
 قلة دعم مشاريع املوهوبني واملتعثرين ابجلامعة. عدم حصر الطالب املوهوبني وربطهم مبعدالهتم الرتاكمية واالستفادة من مواهبهم يف التنميةاجملتمعية.
 عدم حتفيز الطالب الذين ختطوا مرحلة التعثر الدراسي.عناصر الوقاية من اخلطر:
 توفري الدعم املادي ملشاريع املوهوبني واملتعثرين ابجلامعة. حصر الطالب املوهوبني وربطهم مبعدالهتم الرتاكمية واالستفادة من مواهبهم يف التنميةاجملتمعية.

جهة وموقع حدوث اخلطر :وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
حتويلة

2303

درجة ومستوى اخلطورة:
عايل جدا

عايل

متوسط
√

منخفض

مالحظات

اندر

أتثري اخلطر حال وقوعه:
عايل جدا

عايل

متوسط
√

منخفض

اندر

 -حتفيز الطالب الذين ختطوا مرحلة التعثر الدراسي مادايً ومعنوايً.
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مالحظات

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

ملحق ()2
الخطة التنفيذية ملركزالرشاد األكاديمي والطالبي
(1443/1439هـ 2022/2018-م)
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
مل ق  )2اخلطة التفيييية ملركز اإلرشاد األكادميي والطاليب 1443/1439هـ 2022/2018-م

ا دف

املشروع

امليرجا

األنشطة واإلجرا ا

هـ -1-تطوير اإلرشاد األكادميي والطاليب للطالب والطالبات ابجلامعة.
هـ-1-1-نشر ثماية
اإلرشاد األكادميي

 -خدما

االرشاد الطاليب.

والطاليب بء ةالل

-1إعداد أدلة إرشادية لإلرشاد
-1ةااعة أدلة إرشادية
لإلرشاد األكادميي

وةالاا اجلامعة.

والفيتي واملهين للطالل

.

وإاتحتها عل املوملا
اإللكرتوين للجامعة

األكادميي والفيتي للطالل وةااعتها،

اإلةار الزمين
بداية

هناية

2018/1/1

2018/12/31

امليزانية

املت وال عن

متؤولية

التفييي

املتابعة

املؤشرا

50000
مركز اإلرشاد

وإاتحتها عل املوملا اإللكرتوين للجامعة.

اجلامعة

 .2تفييي اللما ا والفدوا وورش

وحدا اإلرشاد

العمف للطالل واملرشدين.

الكليا

-3تيعيف التاعا اإلرشادية للمرشدين

1-1-1نتاة
وكالة اجلامعة
للجودة

والتطوير

الطالل اليين

يعريون مهام وأدوار

املرشد.

ويق منوسل التاعا اإلرشادية

للمرشدين
هـ- 2-1-يهم

خدما االرشاد

الطالل والطالاا

الطاليب.

الفظم واإلجرا ا

واللوائح اجلامعية.

-1إندار كتياا تعرييية عن املصادر
-1كتياا تعرييية عن

مهارات .

25000

واملراجا اإللكرتونية اليت ميكن للطالب

اللوائح واملصادر واملراجا ملرا هتا لتطوير مهارات التعاون ما عمادة
املكتاا .
اإللكرتونية اليت ميكن

للطالب ملرا هتا لتطوير

2018/1/1

2018/12/31

-1-2-1نتاة

-2إاتحة تل املصادر عل موملا مركز
اإلرشاد وعمادة املكتاا اجلامعة

الطالل اليين

مركز اإلرشاد

وكالة اجلامعة

اجلامعة

للجودة

عمادة املكتاا

حصلوا عل

مطاوعا إرشادية.

والتطوير
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ- 3-1-تمد
االستشارا

املتيصصة للطالل

خدما االرشاد
الطاليب.

-1إملامة دورا تدرياية للطالل اليين
-1عدد الطالل اليين
لديهم مهارا دراسية

والطالاا اجلامعة.

كييية التعلم وكتابة

الواجاا واستيدام

املصادر واملراجا.

حيتاجون إىل تطوير املهارا الدراسية

2019/1/1

2019/12/31

-1-3-1نتاة

50000

الطالل اليين

كييية التعلم وكتابة الواجاا واستيدام

حصلوا عل دورا

املصادر واملراجا.

متيصصة من

-2عمد لما ا دورية ما الطالل لت ديد

مركز اإلرشاد

مشكالهتم األكادميية والفيتية.

اجلامعة

- 2عدد املشكال

وكالة اجلامعة
للجودة

والتطوير

املرشدين لتطوير

املهارا الدراسية

األكادميية والفيتية اليت مت

حلها لطالل وةالاا
اجلامعة.

هـ 2-يديث أنشطة مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب اجلامعة ويق ممارسا هي ة تمو التعليم ملتامهة املركز

احلصوال عل

االعتماد املؤستي للجامعة.
هـ 1-2-تفمية
مهارا وملدرا

أعمجا هي ة التدريس
جماال اإلرشاد

األكادميي والطاليب.

-1تدريب املرشدين األكادمييء عل
كييية التعامف والتوانف ما الطالل

خدما اإلرشاد
الطاليب
-1مرشدون أكادمييون
لديهم اخلربا واملهارا
والمدرا عل التعامف
والتوانف ما الطالل

-2ورش عمف للمرشدين جماال
إرشادية وملائية ومنائية وعالجية.

2018/1/1

2022/12/31

50000

وكالة اجلامعة
مركز اإلرشاد
اجلامعة

للجودة

والتطوير

1-1-2عدد
أعمجا هي ة

التدريس املتتييدين

من ورش ودورا

وأنشطة املركز.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 2-2-تفمية

وحدا اإلرشاد

األكادميي والطاليب يفيا

خدما اإلرشاد
الطاليب

اإلرشاد جبميا

كليا اجلامعة.

هـ 3-2-احلد من
الظواهر التلاية

واملشكال الشائعة بء

-1وحدا إرشادية سا
جودة عالية
-2عدد الربامج املفيية
التفتيق والتعاون بء املركز
ووحدا اإلرشاد اجلامعة

خدما اإلرشاد
الطاليب

 -حصر الظواهر التلاية

بدون

الزايرا امليدانية

مركز اإلرشاد
اجلامعة

 -دراسة حبثية الظواهر التلاية واملشكال

واملشكال الشائعة بء

ةالل وةالاا اجلامعة

-1اايرا ميدانية لوحدا اإلرشاد جبميا
كليا اجلامعة لتمد الدعم اليين
اإلرشاد.
2

2018/1/1

2022/12/31

1- 2-2عدد

الشائعة بء ةالل وةالاا اجلامعة وتمد

2018/1/1

2022/12/31

50000

مركز اإلرشاد
اجلامعة

ممرتحا احللوال بشأهنا.

وحدا اإلرشاد
الكليا

ةالل وةالاا اجلامعة

عمادة شؤون

وكالة اجلامعة

للجودة

هـ 4-2-يديث مصادر
املعلوما املرتاطة

اإلرشاد األكادميي

خدما اإلرشاد
الطاليب

دليف تعرييي للمركزوماهيت وواجاات .

إعداد دليف تعرييي للمركز وماهيتوواجاات .

2018/1/1

2018/12/31

مركز اإلرشاد
اجلامعة

والطاليب.

هـ 5-2-يميق املمارنة
املرجعية ما مراكز

اإلرشاد األكادميية
والطالبية اجلامعا

خدما اإلرشاد
الطاليب

 -تاادال اخلربا والزايرا ما مراكز

-املمارنة املرجعية ما

ساعا حملية وإملليمية

اإلرشاد األكادميي والطاليب اجلامعا

الوةفية واإلملليمية

2019/1/1

30000

مركز اإلرشاد
اجلامعة

عمادة اجلودة
واالعتماد

هناية العام الدراسي.

والتطوير

وكالة اجلامعة
للتطوير

واجلودة

1- 3-2عدد

الظواهر واملشكال

التلاية اليت رند

بء ةالل اجلامعة،
ومت حلها.

الطالل

40000

للوحدا اإلرشادية

1- 4-2عدد

وكالة اجلامعة

الطالل املتتييدين

واجلودة

اإلرشادية املركز.

للتطوير

وكالة اجلامعة
للتطوير

واجلودة

من مصادر املعلوما

 1- 5-2نتاة

املمارنة املرجعية ما

جامعا حملية
وإملليمية
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
األكادميي.

الوةفية واإلملليمية

هـ 6-2-تعزيز التوايق
الفيتي واالجتماعي
والدراسي لطالل

خدما اإلرشاد
الطاليب

 تمد خدما إرشادية نيتية للطاللاليين حيتاجون تل اخلدمة

 -تيعيف وحدة االستشارا

2018/1/1

2022/12/31

40000

الفيتية التعاون ما

وةالاا اجلامعة

الفيتية اجلوف

هـ7-2-تمد اخلدما

اإلرشادية لطالل التعليم
العام .فطمة اجلوف

الطاليب

 -عدد ةالل املرحلة

الثانوية دارس اجلوف

يعريون لوائح وأنظمة

اجلامعة ملاف االلت اق هبا.

 -تمد اخلدما اإلرشادية لطالل التعليم

العام عن الربامج األكادميية املتويرة اجلامعة

املتيوملء

اجلامعة.

واملوهوبء

واملوهوبء اجلامعة

2018/1/1

2022/12/31

 األنشطة واخلدما الطالبية املتويرةاجلامعة

مدير اجلامعة

اجلامعة ويق استمارة خمصصة ليل .

-2تمد الربامج والفدوا وورش العمف

لتعزيز التيوق الدراسي واملوهاة لطالل

2018/1/1

50000

من اخلدما

اإلرشادية الفيتية.

ةالل املرحلة الثانوية

املشكلة بمرار معايل

اجلامعة

الطالل املتتييدين

1- 7-2عدد

جلفة اإلرشاد املاكر

2022/12/31

للتطوير

50000

 -كييية االلت اق التفة الت مجاية

-1حصر عدد الطالل املتيوملء واملوهوبء

حصر الطالل املتيوملء

والص ة الفيتية

واجلودة

اجلوف

هـ-3تطوير اإلرشاد جبميا جماالت املهين واألكادميي والفيتي)
هـ 1-3-تمد الدعم خدما اإلرشاد
للطالل الطاليب
والت ييز

اجلامعة التعاون ما

وكالة اجلامعة

متتشي األمف

متتشي األمف والص ة

خدما اإلرشاد

مركز اإلرشاد

1-6-2نتاة

مركز اإلرشاد

وحدا اإلرشاد.
عمادة شؤون

الطالل.

التعليم العام
وكالة اجلامعة

وكالة اجلامعة
للشؤون

التعليمية

املتتييدين من برامج

اإلرشاد املاكر.

 1-1-3نتاة رضا

املتيوملء واملوهوبء
اجلامعة عن خدما

اإلرشاد املمدمة م
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
وةالاا اجلامعة.

هـ 2-3-يميق رضا
ةالل التفة الفهائية

خدما اإلرشاد
الطاليب

نتاة رضا عالية للطالل

عن خدما اإلرشاد

ال تمف عن  %60عن

األكادميي واملهين

اخلدما اإلرشادية

والفيتي اجلامعة.

هـ 3-3-تمد الربامج
اإلرشادية املتيصصة

اجلامعة

1حصر الطالل سوض االحتياجا اخلانة.
اجلامعة

خدما اإلرشاد
الطاليب

للطالل سوض

االحتياجا اخلانة.

-

حصر املهارا

للطالل سوض

االحتياجا اخلانة.

هـ 4-أتهيف الطالل املتعثرين دراسيا
األهداف التفيييية

هـ 1-4-احلد من
الطلاة املتعثرين أكادمييا
لتصف

هناية اخلطة

إىل نتاة %3من

خدما اإلرشاد
الطاليب

-1استاانة لمياس رضا الطالل عن اخلدما
اإلرشادية.
-2تطايق االستاانة عل عيفة من ةالل
التفة الفهائية.
-3حتال اخلصائص التيكو مرتية
لالستاانة.
يليف نتائج االستاانة -إعداد تمرير عن نتائج االستاانة.

 حصر الطالل اليينختطوا مرحلة التعثر
الدراسي اجلامعة

عمادة الماوال

والتتجيف
2018/1/1

2022/12/31

بدون

مركز اإلرشاد
اجلامعة.

وحدا اإلرشاد
الكليا .

عمادة اجلودة

2018/1/1

2022/12/31

50000

مركز اإلرشاد
اجلامعة.

الكليا .

-3تمرير الفدوا واليعاليا للطالل سوض
االحتياجا اخلانة اجلامعة

الطالل.

-2عمد لما ا خانة هبم وتدرياهم
عل كييية تطوير متتواهم العلمي

وكالة اجلامعة
للجودة

والتطوير

وحدا اإلرشاد
عمادة شؤون

2018

2022

25000

وحدا اإلرشاد
الكليا

عمادة الماوال

األكادميي واملهين من

ممياس  5نماا
لطالل التفة

 2-3-3نتاة
وكالة اجلامعة
للجودة

والتطوير

مركز اإلرشاد
اجلامعة.

الطالل لإلرشاد

الفهائية.

واالعتماد األكادميي

-2تمد الربامج والفدوا اإلرشادية
للطالل سوض االحتياجا اخلانة.

-1يديد الطالل املتعثرين دراسيا
سيا الربامج األكادميية اجلامعة

هـ 1-2-3-تمو

الطالل سوض

االحتياجا اخلانة
املتتييدين من

الربامج اإلرشادية.

هـ 1-1-4-نتاة
وكالة اجلامعة

للجودة

والتطوير

الطالل املتعثرين

دراسيا.

هـ 2-1-4-نتاة
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
إسايل الطلاة

املتجلء اجلامعة

-3عمد دورا تدرياية عن كييية
االستيكار وإدارة الوملت.

والتتجيف

رضا الطالل
املتعثرين عن

اخلدما اإلرشادية
املمدمة م

هـ 3-1-4-نتاة
الطالل اليين ختطوا

مرحلة التعثر

الدراسي.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

مل ق )3
آليا التمييم ومتابعة التفييي واالستمرارية

- 50 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
آليا التمييم ومتابعة التفييي واالستمرارية
 آليا التمييم ومتابعة التفييي واالستمرارية
 بعد أن مت حتديد األهداف املرجوة لكافة فرق العمل ،وذلك لتوحيد الرؤية وعدم التشويش ،ومنها سيتم صياغة خطط التحسني والتطوير املطلوبة واليت يتعني أنيتوفر فيها كافة أركان التخطيط اجليد املتعارف عليها واليت حتدد األهداف واملخرجات واألنشطة الرئيسة وتوقيت تنفيذها وحتديد املسؤول عن التنفيذ واملتابعة
والتكلفة املطلوبة ومؤشرات النجاح ،مث بناء مصفوفة اإلطار الزمين لألنشطة أو اإلجراءات كما هو موضح يف النماذج املوجودة مبلحق()3
 التمو املتتمر:
تعتمد هذه اخلطوة على نتائج املتابعة والتقييم وهي:
 متابعة وتقييم املخرجات.
 حتديد نقاط القوة وأفضل املمارسات اليت ميكن نشرها.
 حتديد فرص وأولوايت التحسني.
وعلية يتم صياغة مقرتحات التحسني ووضع اإلجراءات التصحيحية املناسبة هبدف ضبط املسار مرة أخري حنو األهداف املرجوة واملمارسات واملخرجات
املطلوبة .وميكن االستعانة ابلنماذج املرفقة يف دليل انشاء نظام داخلي للجودة.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
_2التوثيق واعداد التمارير الدورية:
يقع الكثريون يف عدم استيفاء هذه اخلطوة بل تتشتت اجلهود املؤسسية وتضيع هدراً نتيجة غياب ثقافة التوثيق واألرشفة رغم تطبيق املمارسات ابلفعل لذلك
البد من االهتمام هبذه اخلطوة فالتوثيق مرحلة هامة وخطوة رئيسة من خطوات أي ممارسة يف اجلودة ،واليت حتظى ابهتمام أي مراجع أو مقيم والسيما

األرشفة الورقية واليت ال ميكن االستغناء عنها ابألرشفة اإللكرتونية ولكنهما يتكامالن
كما يتعني مراعاة التايل عند إعداد التقارير الدورية كأحد آليات املتابعة:
 استيفاء التقرير على النموذج املعتمد الذي حتدده عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي كنموذج موحد للتقارير منعاً للتباينات بني الوحدات وإلمكانية
احلصول على مؤشرات واضحة ،واحلد األدىن الواجب أن يشمل التقرير عليه هو املخرجات املرحلية املرتبطة بتحقيق أهداف خطط الوحدات مشفوعة
ابألدلة واملستندات الداعمة اخلاصة بكل خمرج ،حتديد أهم نقاط القوة ومواطن الضعف وأفضل املمارسات ومقرتحات التحسني.
 االلتزام مبواعيد تسليم التقارير واليت ينبغي أن حتددها عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي وتبلغ جلميع وحدات اجلودة.
 جودة التقرير من حيث االجتاه حنو حتقيق األهداف املرجوة واحملددة سلفاً يف خطط الوحدات ،التوافق بني املخرجات املنفذة واإلطار الزمين املخصص

هلا ،ابإلضافة إىل حتقيق مؤشرات النجاح .ومناذج التقومي التالية الصادرة عن عمادة اجلودة سوف يتم استخدامها يف عملية التقومي واملتابعة خلطة املركز
التنفيذية كل عام دراس إن شاء هللا .وفق املراحل الزمنية لكل مرحلة تنفيذية ابخلطة.
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
منوسل  )1متابعة اخلطة التفيييية
ا دف االسرتاتيجي

املشروع

1

امليرجا

األنشطة الرئيتة

أ

1أ1

تومليت التفييي

امليزانية

متؤولية التفييي

متؤولية املتابعة

مؤشرا الفجاح

1أ2
1أ3
ل

1ل1
1ل2
1ل3
1ل4

منوسل  )2تمرير املتابعة عل امليرجا
املخرجات

األنشطة الرئيسة

أ

1أ1
1أ2
1أ3

ب

1ب 1
1ب 2
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
منوسل  )3مصيوية اإلةار الزمين
الشهر

يناير

فرباير

مارس

أبريل

مايو

يونيه

النشاط
1أ1
1أ2
1أ3
1أ4
1أ5
منوسل  )4تمرير املتابعة عل مؤشرا األدا
مؤشرات األداء
املخرجات

مؤشرات األداء يف الوضع احلايل

مؤشرات األداء يف الوضع املستهدف

نسبة ما مت حتقيقه فعلياً

أ
ل
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)

مل ق )4
بطاملا املؤشرا
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
ا دف اددد

هـ-1-1-نشر ثماية اإلرشاد األكادميي والطاليب بء ةالل وةالاا اجلامعة.

مرجعية مؤشر األدا

مؤشر األدا KPI

KPI Reference
اجلامعة:

 1نتاة الطالل اليين يعريون مهام وأدوار املرشد اجلامعة املمارنة العدد الكلي للطالل.

ا ي ة:
املركز1-1-1 :
اسم املشروع

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

وحدة المياس

%

ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

%80

دورية المياس

سفوض

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%30

التفة الثالثة

%40

60

%60

التفة اخلامتة

%80

ةريمة حتال املؤشر

حصر الطالل اليين يعريون مهام وأدوار املرشد اجلامعة املمارنة العدد الكلي للطالل 100x

اجلها املشاركة تفييي املشروع
املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة:

ه 2-1-يهم الطالل والطالاا الفظم واإلجرا ا واللوائح اجلامعية.
مؤشر األدا KPI
نتاة الطالل اليين حصلوا عل مطاوعا إرشادية .من مركز اإلرشاد املمارنة العدد الكلي للطالل.

ا ي ة:
املركز1-2-1 :
اسم املشروع

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب
دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%80

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%30

التفة الثالثة

%40

التفة الرابعة

%60

التفة اخلامتة

%80

ةريمة حتال املؤشر

عدد الطالل اليين حصلوا عل مطاوعا إرشادية اجلامعة املمارنة العدد الكلي للطالل 100x

اجلها املشاركة تفييي املشروع
املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة:
ا ي ة:

هـ- 3-1-تمد االستشارا املتيصصة للطالل والطالاا اجلامعة.
مؤشر األدا KPI

نتاة الطالل اليين حصلوا عل استشارا متيصصة من املرشدين .الكليا ومن مركز اإلرشاد اجلامعة.

املركز1-3-1 :
اسم املشروع

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب
دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%75

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%30

التفة الثالثة

%40

التفة الرابعة

%55

التفة اخلامتة

%75

ةريمة حتال املؤشر

عدد الطالل اليين حصلوا عل استشارا

اجلها املشاركة تفييي املشروع
املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا

متيصصة من املرشدين ومن مركز اإلرشاد اجلامعة املمارنة العدد الكلي للطالل 100x

مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1-2-تفمية مهارا وملدرا أعمجا هي ة التدريس

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference

جماال اإلرشاد األكادميي والطاليب.

مؤشر األدا KPI

اجلامعة:
-

ا ي ة:

عدد أعمجا هي ة التدريس املتتييدين من أنشطة املركز.

املركز1-1-2 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%50

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%10

التفة الثانية

%15

التفة الثالثة

%20

التفة الرابعة

%30

التفة اخلامتة

%50

ةريمة حتال املؤشر

عدد أعمجا هي ة التدريس اجلامعة املتتييدين من أنشطة املركز املمارنة العدد الكلي 100x

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 2-2-تفمية وحدا اإلرشاد األكادميي والطاليب يفيا

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة:

اإلرشاد جبميا كليا اجلامعة.

عدد الزايرا امليدانية لتمد الدعم اليين للوحدا اإلرشادية هناية العام الدراسي..

املركز1-2-2 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

 4اايرا ميدانية لكف كلية خالال العام الدراسي لتمد الدعم اليين ومتابعة اإلرشاد

سفوض
الوحدا اإلرشادية جبميا كليا اجلامعة

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

 1كف عام دراسي

التفة الثانية

 2كف عام دراسي

التفة الثالثة

 2كف عام دراسي

التفة الرابعة

 3كف عام دراسي

التفة اخلامتة

 4كف عام دراسي

ةريمة حتال املؤشر

حصر عدد الزايرا امليدانية للوحدا اإلرشاد األكادميي والطاليب كف عام دراسي

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 3-2-احلد من الظواهر التلاية واملشكال الشائعة بء ةالل وةالاا اجلامعة.

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا
KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة:

عدد الظواهر واملشكال التلاية اليت رند بء ةالل اجلامعة ،ومت حلها.

املركز1-3-2 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%20

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%5

التفة الثانية

%8

التفة الثالثة

%12

التفة الرابعة

%15

التفة اخلامتة

%20

ةريمة حتال املؤشر

-حصر الظواهر واملشكال التلاية اليت رند بء ةالل اجلامعة ،ومت حلها.

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 4-2-يديث مصادر املعلوما املرتاطة اإلرشاد األكادميي والطاليب.

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا
KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-عدد الطالل املتتييدين من مصادر املعلوما اإلرشادية املركز.

ا ي ة:
املركز1-4-2 :

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%80

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%30

التفة الثالثة

%40

التفة الرابعة

%60

التفة اخلامتة

%80

ةريمة حتال املؤشر

عدد الطالل املتتييدين من مصادر املعلوما اجلامعة املمارنة العدد الكلي للطالل 100x

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا -عمادة املكتاا – عمادة التعلم اإللكرتوين-
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب

- 62 -

مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
ا دف اددد

هـ 5-2-يميق املمارنة املرجعية ما مراكز اإلرشاد األكادميية والطالبية اجلامعا الوةفية واإلملليمية

مرجعية مؤشر األدا

مؤشر األدا KPI

KPI Reference
اجلامعة:

نتب املؤشرا املت ممة املركز ما مؤشرا املمارنة املرجعية ما جامعا حملية.

ا ي ة:
املركز1-5-2 :

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد
هناية اخلطة

سفوض

%100

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%40

التفة الثالثة

%60

التفة الرابعة

%80

التفة اخلامتة

%100

ةريمة حتال املؤشر

حصر نتاة يمق مؤشرا األدا

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

املركز ؤشرا األدا

اجلامعة اليت متت املمارنة معها.

وحدا اإلرشاد الكليا مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 6-2-تعزيز التوايق الفيتي لطالل وةالاا اجلامعة.

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
 -عدد الطالل املتتييدين من اخلدما اإلرشادية الفيتية

ا ي ة:
املركز1-6-2 :

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%30

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%10

التفة الثانية

%15

التفة الثالثة

%20

التفة الرابعة

%25

التفة اخلامتة

%30

ةريمة حتال املؤشر

حصر عدد الطالل اليين استيادوا من خدما اإلرشاد الفيتي اجلامعة.

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ7-2-تمد اخلدما اإلرشادية لطالل املرحلة الثانوية التعليم العام فطمة اجلوف.

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة:

نتاة ةالل املرحلة الثانوية التعليم العام املتتييدين من برامج اإلرشاد املاكر.

املركز1-7-2 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%60

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%20

التفة الثانية

%30

التفة الثالثة

%40

التفة الرابعة

%50

التفة اخلامتة

%60

ةريمة حتال املؤشر
اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

عدد ةالل املرحلة الثانوية التعليم العام املتتييدين من برامج اإلرشاد املاكر املمارنة العدد الكلي لطالل الصل الثالث الثانوض اجلوف.
عمادة الماوال والتتجيف –عمادة شؤون الطالل – عمادة التفة الت مجاية – مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1.3تمد الدعم والت ييز للطالل املتيوملء واملوهوبء اجلامعة

الهدف المحدد
مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference
الجامعة:
الهيئة:
المركز1-1-3 :
اسم المشروع

مؤشر األداء KPI
-

نسبة رضا المتفوقين بالجامعة عن خدمات اإلرشاد الطالبي

ش  1-1-1خدمات اإلرشاد الطالبي
دورية القياس

وحدة القياس
مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند
نهاية الخطة
المستوى المستهدف
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
طريقة حساب المؤشر
الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
المسئول عن تحقيق المستهدف

سنوي

%100
%20
%40
%60
%80
%100
حصر المتفوقين بالجامعة المستفيدين من خدمات اإلرشاد الطالبي بالمقارنة بإجمالي المتفوقين بالجامعة
وحدا اإلرشاد الكليا

مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 2-3-يميق رضا ةالل التفة الفهائية عن خدما اإلرشاد األكادميي واملهين والفيتي اجلامعة.

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا

KPI Reference
اجلامعة8-9-1 :

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة :م2-5-

تمو الطالل لإلرشاد األكادميي واملهين من ممياس  5نماا لطالل التفة الفهائية.

-

املركز1-2-3 :

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

4,5

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

2,5

التفة الثانية

3

التفة الثالثة

3,5

التفة الرابعة

4

التفة اخلامتة

4,5

ةريمة حتال املؤشر

تطايق استايان عل ةالل وةالاا التفة الفهائية يتكون من  5نماا

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
الهدف المحدد
مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference
الجامعة:
الهيئة:
المركز1-3-3 :
اسم المشروع

هـ 3-3-تقديم البرامج اإلرشادية المتخصصة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
مؤشر األداء KPI
-

نسبة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة المستفيدين من البرامج اإلرشادية.

ش  1-1-1خدمات اإلرشاد الطالبي
دورية القياس

وحدة القياس
مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند
نهاية الخطة
المستوى المستهدف
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
طريقة حساب المؤشر
الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
المسئول عن تحقيق المستهدف

سنوي

%80
%20
%30
%40
%60
%80
حصر عدد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة المستفيدين من البرامج اإلرشادية بالمقارنة بالعدد الكلي للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ْ100x
وحدات اإلرشاد بالكليات
مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1-4-احلد من الطلاة املتعثرين أكادمييا اجلامعة لتصف

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا
KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة:

هناية اخلطة إىل نتاة %3من إسايل الطالل والطالاا املتجلء اجلامعة

نتاة الربامج واخلدما اليت ملدمت للمتعثرين دراسيا.

املركز1-1-4 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

 160براجما عل متتوى كليا اجلامعة شطر الطالل والطالاا .

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

32

التفة الثانية

32

التفة الثالثة

32

التفة الرابعة

32

التفة اخلامتة

32

ةريمة حتال املؤشر

حصر الربامج اإلرشادية اليت ملدمت للمتعثرين لتيطي مرحلة التعثر الدراسي .املمارنة العدد الكلي للربامج اإلرشادية املفيية من أنشطة اإلرشاد اجلامعة.

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1-4-احلد من الطلاة املتعثرين أكادمييا اجلامعة لتصف

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا
KPI Reference
اجلامعة:

مؤشر األدا KPI
-

ا ي ة:

هناية اخلطة إىل نتاة %3من إسايل الطالل والطالاا املتجلء اجلامعة

نتاة رضا الطالل املتعثرين عن اخلدما اإلرشادية املمدمة م

املركز2-1-4 :
ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

4,5

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

2,5

التفة الثانية

3

التفة الثالثة

3,5

التفة الرابعة

4

التفة اخلامتة

4,5

ةريمة حتال املؤشر
اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

ملياس رضا الطالل املتعثرين عن اخلدما اإلرشادية املمدمة م من ممياس من  5نماا
وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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مكتب معالي مدير الجامعة
التخطيط االستراتيجي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

الخطة االستراتيجية ملركز الرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة 1443/1439هـ 2022/2018م)
هـ 1-4-احلد من الطلاة املتعثرين أكادمييا اجلامعة لتصف

ا دف اددد
مرجعية مؤشر األدا
KPI Reference
اجلامعة:

هناية اخلطة إىل نتاة %3من إسايل الطالل والطالاا املتجلء اجلامعة

مؤشر األدا KPI
نسبة الطالب الذين تخطوا مرحلة التعثر الدراسي.

ا ي ة:
املركز3-1-4 :

ش  1-1-1خدما اإلرشاد الطاليب

اسم املشروع

دورية المياس

وحدة المياس
ممدار املتتهدف من هيا املؤشر عفد هناية اخلطة

سفوض

%90

املتتوى املتتهدف
التفة األوىل

%10

التفة الثانية

%15

التفة الثالثة

%20

التفة الرابعة

%25

التفة اخلامتة

%30

ةريمة حتال املؤشر

عدد الطالل اليين ختطوا مرحلة التعثر الدراسي ممارنة العد الكلي للمتعثرين ×100

اجلها املشاركة

تفييي املشروع

املت وال عن يميق املتتهدف

وحدا اإلرشاد الكليا
مركز اإلرشاد األكادميي والطاليب
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