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 كلمة عميد الكلية

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام
الدراسي الثانى  الحاسب والمعلومات، وذلك من بداية الفصل بأن أكون عميداً لكلية علومقد تشرفت 

9341 /9341. 
الحاسب والشبكات  دراسية في ثالثة أقسام رئيسية هي: هندسة يوجد حالياً في كلية الحاسب ثالثة برامج

 القطاع العام والخاصين للعمل في إلعداد خريجين مؤهل لحاسب والمعلومات ونظم المعلوماتوعلوم ا
 .العليا في هذه التخصصات العلمية ومواصلة الدراسات

المعايير واألسس  والخطط الدراسية ألقسام الكلية وفقاً ألرقى لقد تم تصميم البرامج األكاديمية والمناهج
والريادة في  الوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة قادرة على المنافسة المحلية والدولية بهدف

خطوات ملموسة في استكمال  كما خطت الكلية وما زالت تخطو والمهنية مستقبلهم وحياتهم الوظيفية
 .المتميزة والمختبرات واستقطاب الكفاءات األكاديمية التجهيزات

االعتماد المحلي وكذلك الحصول على االعتماد  ويجري العمل اآلن على التجهيز للحصول على
 .ABET الدولي

اسب على االهتمام بالطالب وتميزه إنطالقاً من اإليمان العميق بأّن هؤالء هم الثروة تحرص كلية الح
 .المجاالت واألقدر على رسم مستقبل المملكة في كافة الحقيقية للجامعة والمجتمع، وهم األكفأ

 

 مدهللا مكمي الرويليد. 
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 جدول احملتوايت .1

 الصفحة احملتوايت م

 4 جدول المحتويات .1

 5 مقدمة )تتضمن نبذه عن الجهة ونشأتها وبيانات تفصيلية عنها( .2

 12 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف .3

 13 منهجية اعداد الخطة .4

 16 فريق اعداد الخطة .5

 16 أدوات ومصادر جمع البيانات .6

 17 تحديد المستفيدون من الكلية / العمادة .7

 SWOT 18التحليل الرباعي  .8

 19 تحليل الفجوة )بين الوضع الحالي واالهداف االستراتيجية في ضوء معايير االعتماد( .9

 23 تحديد األولويات )في ضوء اإلمكانات المتاحة والتحليل الرباعي( .10

 33 الموائمة مع خطة الجامعة االستراتيجية .11

 94 تحديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية( .12

 94 التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمراريةآليات  31

 11 المالحق: 31

 11 خطة إدارة المخاطر .0 

 15 المؤشرات .8 

 101 الخطة التنفيذية .3 
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 مقدمة  .2

)تتضمن نبذه عن اجلهة ونشأهتا وبياانت تفصيلية عنها، قرار انشائها، اعداد وبياانت منسوبيها، األقسام، 

 الربامج واخلدمات اليت تقدمها(

 عن كلية علوم احلاسب واملعلومات نبذه -

كلية علوم احلاسب واملعلومات إحدى الكليات العلمية يف جامعة اجلوف واليت تقع يف منطقة اجلوف يف 

اململكة العربية السعودية. يدرس طالب الكلية يف مبىن كلية علوم احلاسب واملعلومات ابملدينة اجلامعية بينما 

الطالبات الواقع داخل مدينة سكاكا. أُنِشئت كلية علوم احلاسب واملعلومات يف تدرس الطالبات يف جممع 

هـ(، وبدأ العمل فيها بداية 34/4/9331/م ب( بتاريخ )4343مدينة سكاكا بناًء على القرار السامي رقم )

هـ. حيث تشتمل الكلية حاليًا على التخصصات  9343/9349الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

 التالية:

 علوم احلاسب واملعلومات/بكالوريوس  -9
(Computer and Information Sciences) 

 هندسة احلاسب اآليل والشبكات/بكالوريوس -3
(Computer Engineering and Networks) 

 نظم املعلومات /بكالوريوس  -4
(Information Systems)  
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 شروط القبول يف الكلية:

تتبع الكلية يف قبول طالهبا الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية جلامعة اجلوف واليت 

 حتدد شروط القبول وفق الشروط اآلتية: 

 أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا من داخل اململكة أو من خارجها . -أ 

 ى حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادهلا مدة تزيد على مخسأال يكون قد مضى عل -ب 

 سنوات وجيوز ملدير اجلامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

 أن يكون حسن السري والسلوك . -ج 

 أن جيتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها جملس اجلامعة . -د 

 أن يكون الئقا طبيا . -هـ 

 أن حيصل على موافقة من مرجعه ابلدراسة إذا كان يعمل يف أي جهة حكومية أو خاصة . -و 

 أن يستويف أي شروط أخرى حيددها جملس اجلامعة  وتعلن وقت التقدمي . -ز 

 أال يكون مفصوال من جامعة أخرى ألسباب أتديبية . -ح 

 يعادهلا للحصول على بكالوريوس اخرى ،ال جيوز قبول احلاصلني على شهادة البكالوريوس ، أو ما  –ط 

 ملدير اجلامعة االستثناء من ذلك.

 ال جيوز  قبول الطالب املسجل لدرجة جامعية أخرى وما دوهنا سواء يف نفس اجلامعة أو غريها . –ي  

 ويضاف هلذه الشروط  اجتياز برانمج السنة التحضريية بنجاح يف مجيع املقررات
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 وس: متطلبات درجة البكالوري

( 944يتطلب للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص علوم احلاسب واملعلومات أن ينهي الطالب )

 ساعة دراسية مقررة بنجاح.

يتطلب للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص هندسة احلاسب االيل والشبكات إن ينهي الطالب 

 ( ساعة دراسية مقررة بنجاح.941)

ساعة دراسية  439البكالوريوس يف ختصص نظم املعلومات أن ينهي الطالب يتطلب للحصول على درجة 

 مقررة بنجاح.
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 اهليكل التنظيمي للكلية:
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 عداد وبياانت إحصائية:أ -

 هـ       9341/     9341عدد طلبة الكلية للعام اجلامعي       

 املستىوى   

 الشطر
 االمجايل الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين االول

 333 2 7 29 32 24 35 48 156 الطالب

 550 17 56 41 67 66 51 66 186 الطالبات

 883 19 63 70 99 90 86 114 234 االمجايل

 

 عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم:

 الفئة 

 الشطر
 أستاذ

أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 االمجايل معيد حماضر

 52 4 20 24 4 0 الطالب

 19 4 11 4 0 0 الطالبات

 71 8 31 28 4 0 االمجايل

 

 27:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم : الطلبة
 

 30:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على رأس العمل : الطلبة
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 عدد اإلداريني والفنيني:

 الوظيفة
 العدد بكال الشطرين

 مالحظات
 الطالبات الطالب

  1 1 مدير إدارة

  1 1 مساعد إدارى

  1 3 سكرتري

  1 1 حمضر خمترب

  0 1 كاتب

  1 0 إتصاالت إدارية

  5 7 االمجايل

 

 

 قائمة أبمساء األقسام ابلكلية : -

 علوم احلاسب واملعلومات  .9

 نظم املعلومات .3

 هندسة احلاسب اآليل والشبكات .4
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 الربامج األكادميية:

 اسم الربانمج م

 علوم احلاسب واملعلومات 1

 نظم املعلومات 2

 هندسة احلاسب اآليل والشبكات 3

 ثالثة برامج أكادميية  االمجايل
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 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف  .3

 أواًل: الرؤية

 .احمللى على املستوى واملعلوماتالرايدة يف التعليم والبحث العلمي والتصنيف بني أفضل كليات علوم احلاسب 
 اثنياً: الرسالة

إعداد كوادر علمية مؤهلة يف جماالت احلوسبة املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي املبتكر الذي ينمي 
 املنهجية االبداعية والقدرات التحليلية ويسهم يف خدمة اجملتمع.

 اثلثاً: القيم

 ترسيخ األخالق اإلسالمية  ●
 االلتزام مببادئ وقيم اإلسالم يف مجيع أنشطة الكليةو ذلك من خالل               

 املسؤولية جتاه الوطن  ●
 وذلك عن طريق  زرع اإلنتماء للوطن و احلرص على املسامهة ىف رفعته لدى اخلرجيني             

 التميز و األصالة ●
 ية التعليميةوذلك من خالل احلرص على التميز ىف العمل            

 احرتام امللكية الفكرية ●
 و ذلك من خالل استخدام نسخ أصلية من الكتب و الربجميات           

 تشجيع الكفاءات و حتفيزها  ●
 أى االهتمام ابلكفاءات و حتفيزها سواء كانت بني العاملني ابلكلية أو الطالب          

  العمل بشكل مؤسسي. ●
 و ذلك بتحديد دور كل قسم ىف الكلية و ترسيخ التعاون بني األقسام و إحرتام التدرج الوظيفى         

 
 رابعاً: االهداف

 حتقيق  التميز واجلودة يف العملية التعليمية للحصول على االعتماد األكادميي لربامج الكلية .9

 احلوسبة.تطوير القدرات التنافسية للخرجيني يف خمتلف جماالت  .3
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 التطوير املستمر الداء أعضاء هيئة التدريس يف الكلية. .4

 نشر االحباث العلمية املبتكرة ذات املستوى العايل. .3

 عقد الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير املستمر يف الكلية. .5

 تعزيز دور الكلية يف خدمة اجملتمع احمللي. .6

 

 

 منهجية اعداد اخلطة .9

مبا يتوافق مع القوانني املعمول هبا ىف اململكة وتطلعات وتوجيهات والة األمر ابجلامعة مت إعداد هذه اخلطة 

و  يجيةلة الكلية وأهدافها االسرتاتواألهداف املرجو حتقيقها ضمن سياسة اجلامعة واستنادا على رؤية ورسا

 من خالل اخلطوات التالية: مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعةاالستفادة من دعم 

 استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة-9

االلتزام ابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكتب التخطيط االسرتاتيجي  -3

 ابجلامعة

اتيجية املقدم اخلطط االسرت  دعداابيف الربانمج التدرييب  رئيس وحدة اجلودة ابلكلية حضوراحلرص على -4

 ورش عمل أسبوعية وبياهنا: 7من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة والذي اشتمل على 

 9341/ 9/ 93االوىل التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكانت بتاريخ . 

 9341/ 9/ 91الثانية وكانت عند منهجيه إعداد الرؤية والرسالة والقيم واالهداف بتاريخ . 

 9341/ 9/ 36بتاريخ .  SWOTالثالثة وكانت عن التحليل الرابعي 
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 9341/ 3/ 4الرابعة كانت عن حتليل الفجوة بتاريخ . 

 9341/ 3/ 93اخلامسة كانت عن حتديد االولوايت بتاريخ .

 9341/ 3/ 96السادسة كانت عن موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ .

 9341/ 3/ 33نفيذية بتاريخ .السابعة كانت عن اخلطة الت

 تسليم اخلطة ملكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة للمراجعة والتقييم  -3

 ملطلوبةإعداد التعديالت ااستالم التقرير من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة والعمل على  -5

عليا التخطيط من اللجنة ال تسليم النسخة النهائية ملكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة العتمادها -6

 االسرتاتيجي ابجلامعة 

 :عداد اخلطةإل ةاخلطوات التالي قامت إدارة الكلية و فريق التخطيط االسرتاتيجي املشكل هبا ابتباع  و قد 

تشكيل فريق العمل من داخل الكلية "فريق التخطيط االسرتاتيجي" برائسة سعادة الدكتور وكيل  .9

 متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس من خمتلف أقسام الكليةالكلية وعضوية خنبة 

مت تنظيم اجتماع إلطالق العمل يف اعداد اخلطة االسرتاتيجية مت خالله توضيح العمل املطلوب  .3

 وتوزيع املهام وحتديد املسؤوليات

ن ع تنظيم ورشة عمل حضرها العديد من أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريني وثمثلني مت .4

اجملتمع احمليط واملؤسسات املدنية مت خالهلا التطرق إىل تشخيص الوضع احلايل للمؤسسة من خالل 

 التحليل الرابعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

مت حتديد أهداف الكلية االسرتاتيجية وربطها أبهداف اجلامعة من خالل اجتماعات متكررة للجنة  .3

 التخطيط.
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 االسرتاتيجيات املناسبة اليت ستساهم يف حتقيق أهداف الكلية. مت حتديد .5

مت  اعداد الربامج اليت سيتم تنفيذها يف إطار اخلطة االسرتاتيجية وحتديد مراحلها الزمنية واجلهة  .6

 املسئولة عن التنفيذ.

 مت حتديد املخاطر احملتملة واعداد اسرتاتيجية ملواجهة هذه املخاطر. .7

لمعايري ومؤشرات األداء اليت ستعتمد يف قياس أداء الكلية خالل مراحل تطبيق مت  اعداد مصفوفة ل .1

 اخلطة االسرتاتيجية.

 مت إعداد مسودة مبدئية للخطة ومناقشتها مع جلنة التخطيط االسرتاتيجي والتصديق عليها .1

 كما مت مراعاة االجراءات التالية اثناء اعداد اخلطة:

 ذكر مصدر كل معلومة  -9

 اعاتتوثيق االجتم -3

 تسليم كل متطلب بشكل رقمي وايضا ورقى  -4

اشراك كافة أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريني واملستفيدين من وجود الكلية كلما أمكن  -3

 ذلك
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 فريق اعداد اخلطة .1

 
 رئيسا د مدهللا مكمي الرويلي .9
 انئبا للرئيس د ايسر سعد حممد عبدهللا .3
 رئيس وحدة اجلودة د سعيد صاحل سلوم .4
 عضواً  د سامح عبد الغين .3

 عضواً  د أنيس رضى بودبوس .5

 عضواً  د فتحى حممد مقيص .6

 عضواً  أ حممد علي الرفاعي .7

 عضواً  أ. عارف كرد على .1
 عضواً  د. مروة مجعة قراجة .1
 عضواً  أ. أشواق محدان .93

 

ن طريق عن اجملتمع احمللي ابإلضافة إىل إشراك الطالب واإلداريني وأعضاء هيئة التدريس وثمثلني ع

  SWOT    Analysisاانت ودعوهتم لورشة عمل مت خالهلا عملاالستب

 

 أدوات ومصادر مجع البياانت .6

 املصادر:
 عمادة الكلية -9
 وحدة اجلودة ابلكلية -3
 األقسام العلمية ابلكلية -4
 املوقع اإللكرتوىن للكلية -3
 اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة -5
 االسرتاتيجي ابجلامعة دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط -6
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 أدوات مجع البياانت:
 االجتماع مبصدر املعلومة -9
 اإلستباانت -3
 التواصل عرب الربيد اإللكرتوىن او االتصال التليفوىن -4
 عرب تطبيق تيسري -3

 

 ن من الكليةيحتديد املستفيد .5

 مستفيد داخلي: -9

لكلية الكلية، وكيل اإدارة اجلامعة والكلية وتشمل معايل مدير اجلامعة، وكالء اجلامعة، عميد  ●
 , رؤساء ومشريف األقسام, رؤساء الوحدات و اللجان اإلدارية واألكادميية يف الكلية.

 الطالب ●

 منسويب اهليئة التدريسية والفنية )مشريف املعامل( يف الكلية  ●

 الفريق اإلداري املساند يف الكلية  ●

 مستفيد خارجي: -3
 لكليةاحلكومة السعودية كوهنا الراعي واملنفق على ا ●

 اجملتمع احمللي وأهايل الطلبة ●

جهات التوظيف من مؤسسات وشركات ومنظمات حكومية أو خاصة يف اململكة العربية  ●

 السعودية كوهنا وجهة خريج الكلية األساسية للعمل والتوظيف.
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 SWOT التحليل الرابعي .1

 البيئة الداخلية

 نقاط القوة:
 توفر مبىن حديث للكلية  .9
يئة ألعضاء هالتنوع الثقايف  .3

 التدريس
عدد الطالب ابلشعب  .4

 متناسب )يف شطر الطالب(
وجود بيئة عمل حمفزة  .3

 ومشجعة لإلجناز
 
 

 نقاط الضعف:
 مل يتم جتهيز املعامل حىت االن نظرا حلداثة .9

 املبىن
عدد الطالب ابلشعب كبري جدا )يف  .3

 طالبة( 63شطر الطالبات 
كثرة العمل اإلداري لعضو هيئة التدريس  .4

 قص الكادر االداري ابلكليةبسبب ن
قلة دعم البحث العلمي وعدم وجود  .3

 دراسات عليا ابلكلية
عدم وجود مكتبة ابلكلية و عدم توافر  .5

 الربجميات اجملانية للطالب
عدم توفر وحدة ملتابعة وصيانة املعامل  .6

 واالجهزة ابلقاعات الدراسية

 البيئة اخلارجية

 الفرص:
االزدايد املستمر للحاجة إىل   .9

تطبيقات احلاسب ىف احمليط 
 االقتصادي واالجتماعي

حاجة الشركات إىل دورات  .3
 تدريبية متخصصة

تطور وكثرة مصادر التعليم  .4
 الذايت

التطور املستمر يف جمال  .3
 احلوسبة

 التهديدات:
عزوف الطالب عن التخصص يف علوم   .9

 احلاسب
ى  خرجيوجود منافسني ذو كفاءة من غري  .3

 كليات احلاسب
 لية اختيار الطالب بعد السنة التحضريةآ .4
زايدة املنافسة من اجلامعات حول  .3

 املنطقة
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 حتليل الفجوة )بني الوضع احلايل واالهداف االسرتاتيجية يف ضوء معايري االعتماد( .4

 قوة
 احلايل

 هدف

 املراد الوصول اليه

 فجوة

 اخللل
توفر مبىن حديث 

 للكلية
 4املبىن خالل إشغال كل 

 سنوات
وجود كليات أخرى يف نفس 

 املبىن بشكل مؤقت

التنوع الثقايف 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

 احلفاظ على التنوع الثقايف
واستقطاب أعضاء هيئة 

تدريس متميزين من 
 خمتلف الثقافات

صعوابت يف التواصل بني 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 من غري الناطقني ابللغة العربية

عدد الطالب 
ابلشعب متناسب 

)يف شطر 
 الطالب(

اإلبقاء على نسبة أقل من 
بني الطالب  9:33

 واملدرسني

صعوبة توقع عدد الطالب 
 املنتسبني للكلية يف بداية العام

 الدراسي.
صعوبة توقع عدد املدرسني 

الذين يغادرون الكلية ملختلف 
 األسباب.

وجود بيئة عمل 
حمفزة ومشجعة 

 لإلجناز

املزيد من التطور لبيئة 
 العمل

صعوبة إختيار افضل الطرق 
 لتطوير بيئة العمل

 

 

 

 

 

 

 ضعف
 احلايل

 هدف

 املراد الوصول اليه

 فجوة

 اخللل
املعامل غري كافية 
وغري جمهزة وغري 

 متخصصة

 93أن متتلك الكلية 
معامل يف كل شطر 

 خالل عامني 

 . الكلية غري مستقلة يف ميزانيتها

عدد الطالب 
ابلشعب كبري جدا 

بني  9:33نسبة أقل من 
 الطالبات واملدرسات

صعوبة استقطاب أعضاء هيئة 
 تدريس ألقسام الطالبات
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)يف شطر الطالبات 
 طالبة( 63

كثرة العمل اإلداري 
لعضو هيئة التدريس 

بسبب نقص 
الكادر االداري 

 ابلكلية

اقتصار عمل  ●
عضو هيئة التدريس 

ث والبحعلى التدريس 
العلمي وخدمة 

 اجملتمع.
تعيني كوادر  ●

إدارية كافية وعلى  
 كفاءة عالية

أعضاء هيئة التدريس  ●
يقومون أبغلب العمل اإلداري 

 يف األقسام والوحدات. 
صعوبة اختيار وتعيني  ●

 الكوادر املطلوبة

عدم رغبة الطالب 
 يف التخصص

زايدة اقبال الطالب على 
 التخصص

 تفضيل الطالب لتخصصات
أخرى فقط من اجل املسميات 

 وليس املضمون
قلة دعم البحث 
العلمي وعدم 
وجود دراسات 

 عليا ابلكلية
 

عمل جمموعات  ●
للبحث العلمي 

حسب ختصصات 
 أعضاء هيئة التدريس. 

استحداث برامج  ●
 للدراسات العليا

نشر أحباث ذات  ●
 معمل أتثري عايل

عمل سيمنارات دورية  ●
 ختص البحث العلمي. 

إشغال أعضاء هيئة التدريس 
ابلعمل اإلداري البعيد عن 
 التدريس والبحث العلمي. 

عدم وجود مكتبة 
 ابلكلية

 هدف
وجود مكتبة حتتوي على 

 كتاب.   3333
 فجوة

 عدم وجود التمويل الكايف. 
 عدم وجود موظف خمتص
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عدم توافر الربجميات 
املرخصة للطالب 

 واملدرسني

وجود برجميات مرخصة 
متخصصة للطالب 

 واملدرسني.

إعتماد الكلية على تقنية 
 املعلومات يف توفري الربجميات. 

 

 فرصة
 احلايل

 هدف

 املراد الوصول اليه

 فجوة

 اخللل
 االنفتاح علي احمليط

االقتصادي 
 واالجتماعي

التكامل بني الكلية 
واجملتمع احمليط هبا سواء 

 اقتصاداي او اجتماعيا

حمددة إلشراك عدم وجود آلية 
 الكلية يف اجملتمع بشكل فاعل

عمل يوم املهنة 
 لكلية احلاسب

أن يكون هناك حدث 
سنوي تنظمه الكلية 
جتمع فيه الشركات 

 ابخلرجيني 

عدم وجود خربات يف تنظيم 
 احداث ثماثلة

تنسيق دورات 
تدريبية مع 

 الشركات

دورات ابلتعاون  5عقد 
مع الشركات احمللية 
 والدولية كل عام. 

عدم وجود الكادر املتخصص 
للتنسيق مع الشركات األجنبية 

 واحمللية. 

تطور وكثرة مصادر 
 التعليم الذايت

ااتحة وسائل التعلم الذايت 
للطالب وتطوير قدرهتم 

 على التعلم

نقص ثقافة االعتماد على 
 النفس يف التعلم

التطور املستمر يف 
 اجملال

مالحقة التطور والوقوف 
على اخر ما مت الوصول 

 اليه دائما

صعوبة تطوير املناهج بنفس 
سرعة التطور يف معظم جماالت 

 التخصص
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 هتديد
 احلايل

 هدف

 املراد الوصول اليه

 فجوة

 اخللل
عزوف الطالب 

عن التخصص يف  
كلية علوم 

و  احلاسب
 املعلومات

 933اىل  53قبول 
يف كل قسم كل  طالب

 عام دراسي

عدم وجود برامج توعية أبمهية 
 الكلية للمجتمع. 

وجود منافسني ذو  
 كفاءة أعلى

رفع مستوى اخلريج 
للتفوق على منافسيه 

 احملتملني

وجود دخالء )هواه( على 
ختصص احلاسبات من غري 

 و خرجيي كليات علوم احلاسب
وبعضهم ذا كفاءة  املعلومات

 عالية
الوعي التقين قلة 

 يف اجملتمع
زايدة الوعى اجملتمعى جتاه 
 التطورات التقنية و كيفية

 االستفادة منها

عدم مواكبة اجملتمع للتطور 
 التقين

صعوبة احلصول 
على متويل 

 للمشاريع البحثية 

توفري متويل للمشاريع 
 البحثية ابلكلية

عدم حصول الكلية على متويل  
 كاىف للمشاريع البحثية

زايدة املنافسة بني 
اجلامعات حول 

 املنطقة

العمل على جعل خريج 
جامعة اجلوف املفضل 

لدى جهات التوظيف يف 
 املنطقة. 

عدم وجود دراسات موثقة 
لتنافسية جامعة اجلوف ابلنسبة 

 للجامعات األخرى. 
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 .  حتديد األولوايت )يف ضوء التحليل الرابعي واإلمكاانت املتاحة(10

 السعى للحصول على اإلعتماد   .    9
 بني الطالب واملدرسني ) ىف كل من شطرى الكلية ( 9:33اإلبقاء على نسبة أقل من  .2
 إقتصار عمل عضو هيئة التدريس على التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. .4
 أبقسام الكلية املختلفة دراسات عليا.        إستحداث برامج 3
 الب بعد السنة التحضرييةاختيار أفضل الط .5
 تعيني كوادر إدارية كافية وعلى كفاءة عالية .6
 معامل يف كل شطر خالل عامني  93أن متتلك الكلية  .7
 طالب يف كل قسم كل عام دراسي 933اىل  53قبول  .1
 رفع مستوى اخلريج للتفوق على منافسيه احملتملني .1

 كتاب.   3333وجود مكتبة حتتوي على  .93
 أن يكون هناك حدث سنوي تنظمه الكلية جتمع فيه الشركات ابخلرجيني  .99
 سنوات 4إشغال كل املبىن خالل  .93
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 املؤشرات

 املؤشر املشروع اهلدف البند الرقم

 4إشغال كل املبىن خالل  قوة أ

 سنوات

احلصول على 

 اإلعتماد املؤسسى

مدى االستفادة من كل مبىن  9-أ-9

 %933الكلية 

مدى جتهيز املبىن )قاعات  3-أ-9

 %933معامل ( 

 احلفاظ على التنوع الثقايف ب

واستقطاب أعضاء هيئة 

تدريس متميزين من 

 خمتلف الثقافات

  

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

مدى تنوع جنسيات أعضاء   9-ب-4

 %933هيئة تدريس 

 جنسيات على األقل( 5)

اإلبقاء على نسبة أقل من  ج

بني الطالب  9:33

واملدرسني )يف كل من 

 شطري الكلية(

احلصول على 

 اإلعتماد الرباجمى

نسبة  أعضاء هيئة التدريس  9-ج-4

 %53للطلبة 

 93أن متتلك الكلية  ضعف د

معامل يف كل شطر 

 خالل عامني

التطوير التقين 

ملختربات ومعامل 

 الطالب

عدد املعامل التخصصية   9-د-9

 املتوفرة يف كل قسم

معامل يف  93)ال يقل عن  933% 

 الكلية كلها(
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 اهتامبستلزممدى جتهيز املعامل  3-د-9

13% 

إقتصار عمل عضو هيئة  ه

التدريس على التدريس 

والبحث العلمي وخدمة 

 اجملتمع.

احلصول على 

 اإلعتماد الرباجمى

نسبة العبء اإلداري لعضو  9-ه-3

هيئة التدريس يف األسبوع )ال يزيد عن 

 (%933ساعات  4

نسبة أعضاء هيئة التدريس   3-ه-3

 املكلفني أبعمال إدارية زائدة

تعيني كوادر إدارية كافية  و

 اليةع كفاءةوعلى  

اتباع أسلوب فعال يف 

 اإلدارة واحلوكمة

  

نسبة اإلداريني ابلكلية إىل   9-و-9

 %100  الطلبة

مدى توافق املسمى الوظيفي   3-و-9

 %933لإلداري مع مؤهله العلمي 

مدى رضى إدارة الكلية   4-و-9

واهليئة التدريسية و الطلبة عن أداء 

 %13الفريق اإلداري 

اقبال الطالب على  ز

 التخصص

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

السنة التحضريية  بنسبة طال 9-ز-9

 %73الراغبني يف الكلية 
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مدى معرفة طالب السنة   3-ز-9

التحضريية بربامج الكلية وجماالت عمل 

 %933 جينياخلر 

عمل جمموعات للبحث  ح

العلمي حسب 

ختصصات أعضاء هيئة 

 التدريس.

عمل سيمنارات دورية 

 ختص البحث العلمي.

تشجيع أعضاء هيئة 

التدريس على البحث 

 العلمي

عدد اجملموعات البحثية يف  9-ح-3

 %35الكلية   

عدد األحباث العلمية   3-ح-3

 املنشورة سنواي

من احباث أعضاء  %33ان يكون )

هيئة التدريس ىف جمالت مصنفة عامليا 

ISI 75( ذات معامل أتثري عاىل% 

نسبة النشر العلمي يف كل   4-ح-3

قسم علمي )عدد املنشورات إىل عدد 

حسب الرتبة  سالتدريأعضاء هيئة 

 %13األكادميية( 

عدد السمنارات الىت تعقد ىف   3-ح-3

كل فصل دراسى و يكون املستهدف 

 %933سيمنار ىف كل ترم    95
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إستحداث برامج  ط

أبقسام الكلية ماجستري 

 املختلفة

عدد برامج الدراسات العليا  9-ط-3 رفع كفاءة اخلريج

يف قسم نظم املعلومات )برانمج على 

 %4434 األقل يف خالل عامني(

عدد برامج الدراسات العليا   3-ط-3

 و املعلومات يف قسم علوم احلاسب

)برانمج على األقل يف خالل عامني(  

4434% 

الدراسات العليا عدد برامج   4-ط-3

يف قسم هندسة احلاسب و الشبكات 

)برانمج على األقل يف خالل أربعة 

 % 4434أعوام( 

 ش

تفعيل برانمج 

البكالوريوس يف هندسة 

احلاسب يف اقسام 

 الطالبات

حتسني جودة فرص 

 التعلم

البدء يف قبول طالبات يف  9-ش-9

طالبة على األقل(  53التخصص )

(933%) 
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حتتوي على  وجود مكتبة ي

 كتاب.  3333

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

عدد املكتبات املتوفرة ابلكلية  9-ي-9

 %43 )مكتبة لكل قسم( 

عدد العناوين العلمية املتوفرة  3-ي-9

يف مكتبات أقسام الكلية )أكثر من 

 %73عنوان يف التخصص(   3333

مدى رضى اهليئة التدريسية   4-ي-9

 %73والطالب عن مكتبات الكلية 

وجود برجميات مرخصة  ك

متخصصة للطالب 

 واملدرسني.

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

مدى توفر الربجميات اليت  9-ك-9

 %53حيتاجها الطالب    

مدى توفر الربجميات اليت  3-ك-9

 %53حيتاجها أعضاء هيئة التدريس 

التكامل بني الكلية و  فرصة ل

اجملتمع احمليط هبا سواء 

 اجتماعيااقتصاداي او 

عدد األنشطة االجتماعية اليت  9-ل-6 الشراكة مع اجملتمع

تعقدها الكلية يف كل فصل دراسي 

أنشطة على األقل كل فصل  4)عمل 

 %13موجهة للمجتمع احمليط(    

عدد االستشارات  الفنية   3-ل-6

 %33املتقدمة للمجتمع احمليط  

مدى مشاركة اجملتمع احمللي   4-ل-6

الكلية االجتماعية وأتثريها يف أنشطة 

 %73فيه 
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أن يكون هناك حدث  م

سنوي تنظمه الكلية جتمع 

 فيه الشركات ابخلرجيني

عدد اللقاءات اليت تعقدها   9-م-6 الشراكة مع اجملتمع

الكلية مع شركات التوظيف ) لقاء 

سنوي واحد جلمع اخلرجيني جبهات 

 %933التوظيف.( 

املشاركة مدى رضى الشركات   3-م-6

 %73عن مستوى خمرجات الكلية 

عقد دورتني ابلتعاون مع  ن

الشركات احمللية والدولية  

 كل عام.

عدد الدورات املشرتكة بني   9-ن-6 الشراكة مع اجملتمع

الكلية والشركات احمللية والدورية )دورتني  

كل عام ابلتعاون مع الشركات 

933%) 

ااتحة وسائل التعلم الذايت  س

للطالب و تطوير قدرهتم 

 على التعلم

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

مدى توافر انرتنت سريع  9-س-3

 %73للطالب 

عدد األماكن املتاحة يف  3-س-3

الكلية للطلبة لالستفادة من خدمات 

 %933التعليم الذايت 

مدى رضى الطالب عن  4-س-3

 %73خدمات التعليم الذايت يف الكلية 

ت ابملكتبات عدد االشرتاكا 3-س-3

 %43العاملية للطالب 
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 ت

إقامة املؤمتر الدويل 

 الدورى كل عامني

 ابلكليه

تشجيع أعضاء هيئة 

التدريس على البحث 

 العلمي

احلصول على املوافقات  9-ت-3
 %933الالزمة لعقد املؤمتر 

عدد املشاركني من داخل  3-ت-3
 %933( 75اململكة )ال يقل عن 

خارج عدد املشاركني من  4-ت-3

 %933( 35اململكة )ال يقل عن 

مالحقة التطور و الوقوف  ع

على اخر ما مت الوصول 

 اليه دائما

عدد اللقاءات العلمية اليت  9-ع-3 رفع كفاءة اخلريج

تعقد فصليا يف الكلية إللقاء الضوء على  

  6كل ما هو جديد يف التخصص )

لكل  3لقاءات على األقل كل فصل 

 %933قسم( 

مدى مشاركة هيئة التدريس   3-ع-3

 %13والطالب يف اللقاءات العلمية 

 933اىل  53قبول  هتديد ف

طالب يف كل قسم كل 

 عام دراسي

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

نسبة القبول السنوي يف كل   9-ف-3

 %933قسم من أقسام الكلية 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 30(

رفع مستوى اخلريج  ص

للتفوق على منافسيه 

 احملتملني

 وخرجياتنسبة خرجيي  9-ص-3 رفع كفاءة اخلريج

الكلية الذين توظفوا يف منطقة اجلوف 

 %73إىل خرجيي اجلامعات األخرى 

مدى رضى جهات  3-ص-3

التوظيف يف منطقة اجلوف عن خريج 

 اجلامعة

من جهات التوظيف  %53)أن يفضل 

يف منطقة اجلوف خريج جامعة اجلوف 

على خرجيي اجلامعات األخرى( 

933% 

 الوعى اجملتمعى جتاهزايدة  ق

 التطورات التقنية و كيفية

 االستفادة منها

عقد الندوات العلمية اليت  9-ق-6 الشراكة مع اجملتمع

عريف مع احمللي للتتجمتقيمها الكلية لل

ابلتطورات يف اجملاالت التقنية وكيفية 

استثمارها )عقد ندواتن على األقل 

سنواي للمجتمع احمليط إللقاء الضوء 

ما هو جديد يف التخصص  على كل

)933% 

عدد املسامهات اليت قام هبا  3-ق-6

منسويب الكلية حلل مشكالت اجملتمع 
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احمللي ابستخدام التطورات يف التقنيات 

 احلديثة

اختيار افضل الطالب  ر

 بعد السنة التحضريية

حتسني جودة فرص 

 التعلم

  

النسبة من بني الطالب  9-ر-9

ين التحضريية الذاملتميزين يف السنة 

 اختاروا الكلية ملتابعة دراستهم.

)أن ال يقل املعدل املطلوب للقبول يف 

 %933(   435/5الكلية عن 
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 املوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية -11

 الكلية / العمادة اجلامعة العنصر

 الرؤية

أن تصبح جامعة اجلوف صرحا علميا  ✓
 مرموقا

التعليم العايل حمفزا لإلبداع يف  ✓
 والبحث العلمي

تضم كوادر وكفاءات علمية وحبثية  ✓
 عالية

 متتلك مراكز أحباث عالية ✓
تسهم يف رفع اإلنتاجية الزراعية يف  ✓

 منطقة اجلوف
للوصول إىل منتجات صناعية وغذائية  ✓

 وطبية
 لديها برامج نوعية ✓
 خترج قيادات جمتمعية مؤهلة ✓
 موائمة لسوق العمل ✓

بني  والبحث العلمي والتصنيفالرايدة يف التعليم 
أفضل كليات احلاسب واملعلومــات على املستوى 

 احمللى

 الرسالة
تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة لتنمية 

 اجملتمع

إعداد كوادر علمية مؤهلة يف جماالت احلوسبة 
املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي املبتكر 

يلية والقدرات التحلالذي ينمي املنهجية االبداعية 
 ويسهم يف خدمة اجملتمع.

 األهداف

حصول اجلامعة على االعتماد  9-9هـ
 كافة األهداف املؤسسي 

تطبيق معايري االعتماد األكادميي  3-9هـ 
 الرباجمي يف مجيع برامج اجلامعة األكادميية 

بني  9:33ج اإلبقاء على نسبة أقل من -4
 الطالب واملدرسني

بني الطالبات  9:33من ه نسبة أقل -4
 واملدرسات
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واقتصار عمل عضو هيئة التدريس على -3
 التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع

من  %53زايدة عدد الطالب بنسبة  4-9هـ 
 العدد احلايل

 ح اقبال الطالب على التخصص-9

تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف مجيع  3-9هـ 
 كافة األهداف قطاعات اجلامعة 

النجاح يف تطبيق اخلطة االسرتاتيجية  5-9هـ 
 %15للجامعة بنسبة ال تقل عن 

ت العمل على جعل خريج جامعة اجلوف -3
 املفضل لدى جهات التوظيف يف املنطقة

ردم الفجوة بني االعتمادات املالية  6-9هـ 
 واحتياجات ومتطلبات اجلامعة 

 ةيز تعيني كوادر إدارية كافية وعلى كفاءة عال-9

اكتمال مباين الكليات والعمادات  7-9هـ
 املستقلة

 سنوات 4أ إشغال كل املبىن خالل -9

تغطية مجيع مرافق اجلامعة بشبكة  1-9هـ 
االنرتنت سلكياً والسلكياً وزايدة سرعتها مبا ال 

 جيجا 4يقل عن 

ع ااتحة وسائل التعلم الذايت للطالب وتطوير -3
 قدرهتم على التعلم

تطوير األداء األكادميي والعلمي مبا  9-3هـ 
 ينسجم مع سوق العمل وتلبية حاجات اجملتمع 

ت العمل على جعل خريج جامعة اجلوف -3
 املفضل لدى جهات التوظيف يف املنطقة

استقطاب أعضاء هيئة تدريس  3-3هـ 
 ومعاونيهم ذو الكفاءة العالية

ب احلفاظ على التنوع الثقايف واستقطاب -4
 عضاء هيئة تدريس متميزين من خمتلف الثقافاتأ

إثراء املناهج الدراسية ابلتعليم  4-3هـ 
 Interactive learningالتفاعلي

education  

ع ااتحة وسائل التعلم الذايت للطالب وتطوير -3
 قدرهتم على التعلم

زايدة الفرص البحثية لطالب مرحلة  3-3هـ 
 البكالوريوس

 اخلريج للتفوق على منافسيهق رفع مستوى -3
 احملتملني

توسيع الفرص التعليمية املتاحة  5-3هـ 
 للطالب خارج املتطلبات الدراسية 

ع ااتحة وسائل التعلم الذايت للطالب وتطوير -3
 قدرهتم على التعلم
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تطوير مهارات االتصال والعمل  6-3هـ 
اجلماعي والقيادي وتكنولوجيا املعلومات لدى 

 سب ختصصاهتم الطالب ح

ف مالحقة التطور والوقوف على اخر ما مت -3
 الوصول اليه دائما

من أعضاء هيئة  %33حضور  7-3هـ 
التدريس ومنسويب اجلامعة لدورة واحدة على 

 األقل يف تطوير القدرات سنوايً 

ن أن يكون هناك حدث سنوي تنظمه الكلية -6
 جتمع فيه الشركات ابخلرجيني

جتهيزات خمتربات ومعامل اكتمال  1-3هـ 
 مرحلة البكالوريوس

معامل يف كل شطر  93د أن متتلك الكلية -9
 خالل عامني

توقيع وتفعيل عقد شراكة حبثية واحدة  9-4هـ 
على األقل يف كل فصل دراسي مبا يتوافق مع 

 احتياجات اجملتمع

م التكامل بني الكلية واجملتمع احمليط هبا سواء -6
 اعيااقتصاداي او اجتم

من أحباث  %33نشر ما ال يقل عن  3-4هـ 
 ISIأعضاء هيئة يف جمالت مصنفة عاملياً 

 ذات معامل أتثري عايل

ط عمل جمموعات للبحث العلمي حسب -3
ختصصات أعضاء هيئة التدريس وعمل سيمنارات 

 دورية ختص البحث العلمي
إنتاج علمي واحد على األقل لكل  4-4هـ 

سنوايً )من ذلك: األوراق عضو هيئة تدريس 
 أتليف الكتب( –الرتمجة  –العلمية 

ط عمل جمموعات للبحث العلمي حسب -3
ختصصات أعضاء هيئة التدريس وعمل سيمنارات 

 دورية ختص البحث العلمي
وجود برانمج دراسات عليا متنوعة  3-4هـ 

 ومتميزة
ف مالحقة التطور والوقوف على اخر ما مت -3

 ماالوصول اليه دائ
إنشاء وحدة حبثية واحدة على األقل  5-4هـ 

 يف كل عام دراسي
ط عمل جمموعات للبحث العلمي حسب -3

ختصصات أعضاء هيئة التدريس وعمل سيمنارات 
 دورية ختص البحث العلمي

 توفر املتطلبات املالية والتقنية والبىن 6-4هـ 
التحتية ألحباث املرحلة اجلامعية ومرحلة 

 العليا وأحباث أعضاء هيئة التدريسالدراسات 

ط عمل جمموعات للبحث العلمي حسب -3
ختصصات أعضاء هيئة التدريس وعمل سيمنارات 

 دورية ختص البحث العلمي
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وجود عضو هيئة تدريس واحد على  7-4هـ 
األقل يف كل كلية ذو سجل عاملي حافل 

 لإلشراف على برامج الدراسات العليا.

حث العلمي حسب ط عمل جمموعات للب-3
ختصصات أعضاء هيئة التدريس وعمل سيمنارات 

 دورية ختص البحث العلمي
ازدايد قناعة اجملتمع بدور اجلامعة  9- 3هـ 

عن  %333ورسالتها يف خدمة اجملتمع بنسبة 
 الوضع الراهن

م التكامل بني الكلية و اجملتمع احمليط هبا سواء -6
 اقتصاداي او اجتماعيا

-Nonتوفري برامج جمتمعية  3-3هـ 
degree  تتوافق مع تطلعات اجملتمع 

م التكامل بني الكلية و اجملتمع احمليط هبا سواء -6
 اقتصاداي او اجتماعيا

توقيع وتفعيل عقد شراكة جمتمعية  4-3هـ 
واحد على األقل يف كل فصل دراسي مبا حيقق 

 رؤية ورسالة اجلامعة ومبا خيدم اجملتمع

التكامل بني الكلية و اجملتمع احمليط هبا سواء م -6
 اقتصاداي او اجتماعيا

التعرف على احتياجات وتطلعات  3-3هـ 
 اجملتمع

ن أن يكون هناك حدث سنوي تنظمه الكلية -6
 جتمع فيه الشركات ابخلرجيني

توافر أوعية ومناشط تفاعلية  5-3هـ 
تستقطب وتستثمر طاقات الشباب حنو 

 اإلجيابية يف اجملتمعاملشاركة 

ر استيعاب اجملتمع للتطورات يف اجملاالت -6
التقنية و االستفادة ثمن لديه القدرة على خدمة 

 اجملتمع من خالل التقنية
تشجيع أعضاء هيئة التدريس  6-3هـ 

 واملوظفني على املشاركة يف األنشطة اجملتمعية
 ءم التكامل بني الكلية و اجملتمع احمليط هبا سوا-6

 اقتصاداي او اجتماعيا

 املؤشرات

استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي  9-9-5
(20%) 

 نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة 9-ج-4
50% 

معدل الربامج اليت حصلت على  9-3-9
االعتماد الرباجمي )سواء احمللي أو العاملي( 

(25%) 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  9-ج-4
50% 

عدد عناوين الكتب يف املكتبة نسبة  9-3-5
 (%25)لعدد الطالب 

عدد املكتبات املتوفرة ابلكلية )مكتبة  9-ي-9
 %43لكل قسم(     

عدد العناوين العلمية املتوفرة يف  3-ي-9
عنوان   3333مكتبات أقسام الكلية )أكثر من 
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 %73يف التخصص( 
مدى رضى اهليئة التدريسية والطالب   4-ي-9

 %73كتبات الكلية عن م

عدد االشرتاكات يف املصادر على  9-3-6
 web siteشبكة اإلنرتنت 

subscriptions  نسبة لعدد الربامج
 (%25)املوجودة

مدى توافر انرتنت سريع للطالب  9-س-2
73% 
عدد األماكن املتاحة يف الكلية للطلبة  3-س-3

 %933لالستفادة من خدمات التعليم الذايت 
رضى الطالب عن خدمات مدى  4-س-3

 %73التعليم الذايت يف الكلية 
ت ابملكتبات العاملية عدد االشرتاكا 3-س-3

 %43للطالب 

عدد االشرتاكات يف الدورايت نسبة  9-3-7
 (%25)لعدد الربامج املطروحة 

مدى توافر انرتنت سريع للطالب  9-س-3
73% 
عدد األماكن املتاحة يف الكلية للطلبة  3-س-3

 %933لالستفادة من خدمات التعليم الذايت 
مدى رضى الطالب عن خدمات  4-س-3

 %73التعليم الذايت يف الكلية 
عدد االشرتاكات ابملكتبات العاملية  3-س-3

 %43للطالب 
 

تقييم الطالب خلدمات املكتبة.  9-3-1
(25%) 

عدد املكتبات املتوفرة ابلكلية )مكتبة  9-ي-9
 %43لكل قسم(     

عدد العناوين العلمية املتوفرة يف  3-ي-9
عنوان   3333مكتبات أقسام الكلية )أكثر من 

 %73يف التخصص( 
مدى رضى اهليئة التدريسية والطالب   4-ي-9

 %73عن مكتبات الكلية 
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معدل املستجدين يف اجلامعة )النسبة  9-4-4
 املئوية للمقبولني يف اجلامعة من خرجيي الثانوية

 (%30)يف العام نفسه(. مبنطقة اجلوف 

نسبة القبول السنوي يف كل قسم من   9-ف-3
 %933أقسام الكلية 

مدى رضى جهات التوظيف يف  3-ص-2
 منطقة اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
اجلوف خريج جامعة اجلوف على خرجيي 

 %933اجلامعات األخرى( 

ر اإلداري نسبة الطالب للكاد 9-4-3
(50%) 

 نسبة اإلداريني ابلكلية إىل الطلبة   9-و-9
 933% 
مدى توافق املسمى الوظيفي لإلداري   3-و-9

 %933مع مؤهله العلمي 
مدى رضى إدارة الكلية واهليئة   4-و-9

 %13التدريسية و الطلبة عن أداء الفريق اإلداري 
معدل هيئة التدريس يف  9-3-93

 (%12.5)التخصصات العلمية والتقنية 
نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  9-ج-4

53% 
اإلنفاق السنوي على تقنية  9-1-4

 (%16.67)املعلومات نسبة لعدد الطالب 
مدى توفر الربجميات اليت حيتاجها  9-ك-9

 %53الطالب    

ة لكل عدد أجهزة احلاسب املوفر  9-1-3
 (%16.67)طالب 

عدد املعامل التخصصية املتوفرة يف كل   9-د-1
 قسم

معامل يف الكلية   93)ال يقل عن  933% 
 كلها(

 %13مدى جتهيز املعامل مبستلزماهتا  3-د-9
 
مدى توفر الربجميات اليت حيتاجها  9-ك-1

 %53الطالب    
مدى توفر الربجميات اليت حيتاجها  3-ك-9



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 39(

 %53التدريس أعضاء هيئة 
 

عرض النطاق الرتددي لكل  9-1-6
 (%16.67)مستخدم لألنرتنت 

مدى توافر انرتنت سريع للطالب  9-س-3
73% 
عدد األماكن املتاحة يف الكلية للطلبة  3-س-3

 %933لالستفادة من خدمات التعليم الذايت 
مدى رضى الطالب عن خدمات  4-س-3

 %73التعليم الذايت يف الكلية 
دد االشرتاكات ابملكتبات العاملية ع 3-س-3

 %43للطالب 
 

معدل الكليات املرتبطة ابلشبكة  9-1-7
 (%16.66)فائقة السرعة 

مدى توافر انرتنت سريع للطالب  9-س-2
73% 
عدد األماكن املتاحة يف الكلية للطلبة  3-س-3

 %933لالستفادة من خدمات التعليم الذايت 
مدى رضى الطالب عن خدمات  4-س-3

 %73التعليم الذايت يف الكلية 
عدد االشرتاكات ابملكتبات العاملية  3-س-3

 %43للطالب 
 

معدل مشرتكي اإلنرتنت السريع  9-1-1
(16.66%) 

مدى توافر انرتنت سريع للطالب  9-س-2
73% 
عدد األماكن املتاحة يف الكلية للطلبة  3-س-3

 %933لالستفادة من خدمات التعليم الذايت 
رضى الطالب عن خدمات  مدى 4-س-3

 %73التعليم الذايت يف الكلية 
عدد االشرتاكات ابملكتبات العاملية  3-س-3

 %43للطالب 
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 (%25)معدل التوظيف  3-9-9

مدى رضى جهات التوظيف يف  3-ص-2
 منطقة اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
خرجيي اجلوف خريج جامعة اجلوف على 

 %933اجلامعات األخرى( 

النسبة املئوية للربامج اليت تربط  3-9-3
خمرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل. 

(25%) 

عدد االستشارات  الفنية املتقدمة   3-ل-6
 %33للمجتمع احمليط  

مدى مشاركة اجملتمع احمللي يف أنشطة   4-ل-6
 %73الكلية االجتماعية وأتثريها فيه 

ى رضى جهات التوظيف يف مد 3-ص-2
 منطقة اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
اجلوف خريج جامعة اجلوف على خرجيي 

 %933اجلامعات األخرى( 

ها النسبة املئوية للربامج اليت مت تطوير  3-9-4
أو إنشائها تلبية الحتياجات سوق العمل 

 (%25)سنوات(  5)مراجعة كل 

مدى رضى جهات التوظيف يف  3-ص-2
 منطقة اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
اجلوف خريج جامعة اجلوف على خرجيي 

 %933اجلامعات األخرى( 
 

معدل أعضاء هيئة التدريس الذين  3-3-9
 (%50)حيملون درجة الدكتوراه 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  9-ج-3
53% 

معدل أعضاء هيئة التدريس  3-3-3
املتعاقدين )النسبة املئوية لعدد أعضاء هيئة 

التدريس املتعاقدين يف اجلامعة إىل العدد الكلي 
 (%50)هليئة التدريس( 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  9-ج-3
53% 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 40(

رضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية  3-5-9
 (%100)معة الالصفية املقدمة هلم يف اجلا

نسبة طالب السنة التحضريية الراغبني  9-ز-1
 %73يف الكلية 

رضا أصحاب العمل عن اخلرجيني  3-6-9
 (%100)ومهاراهتم 

مدى رضى جهات التوظيف يف منطقة  3-ص-3
 اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
اجلوف خريج جامعة اجلوف على خرجيي 

 %933اجلامعات األخرى( 

معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا  3-1-3
 (%50)على أحدث التقنيات املعملية 

عدد املعامل التخصصية املتوفرة يف كل   9-د-9
 قسم

معامل يف الكلية   93)ال يقل عن  933% 
 كلها(

 %13مدى جتهيز املعامل مبستلزماهتا  3-د-9
من  قسمنسبة القبول السنوي يف كل   9-ف-3

 %933أقسام الكلية 

عدد مشاريع البحوث املشرتكة كل  4-9-3
 (%20)عام 

عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3
35% 
 عدد األحباث العلمية املنشورة سنواي   3-ح-3
من احباث أعضاء هيئة التدريس  %33ان يكون )

ذات معامل أتثري  ISIىف جمالت مصنفة عامليا 
 %75( عاىل

رضا الشركاء عن القدرات البحثية  4-9-3
 (%20)للجامعة 

نسبة النشر العلمي يف كل قسم علمي   4-ح-3
 ريسد)عدد املنشورات إىل عدد أعضاء هيئة الت

 %13حسب الرتبة األكادميية( 

 (%20)عدد املؤمترات والندوات  4-9-5

عدد اللقاءات العلمية اليت تعقد فصليا  9-ع-2
الضوء على كل ما هو جديد يف  يف الكلية إللقاء

 3لقاءات على األقل كل فصل   6التخصص )
 %933لكل قسم( 
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مدى مشاركة هيئة التدريس والطالب   3-ع-3
 %13يف اللقاءات العلمية 

عقد الندوات العلمية اليت تقيمها الكلية  9-ق-6
 مع احمللي للتعريف ابلتطورات يف اجملاالتتجملل

األقل  )عقد ندواتن على التقنية وكيفية استثمارها
سنواي للمجتمع احمليط إللقاء الضوء على كل ما 

 %933هو جديد يف التخصص (
عدد املسامهات اليت قام هبا منسويب  3-ق-6

الكلية حلل مشكالت اجملتمع احمللي ابستخدام 
 التطورات يف التقنيات احلديثة 

نسبة مانشر من أحباث ألعضاء هيئة  4-3-9
 ISIالت مصنفة عاملياً التدريس يف جم

(20%) 

عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3
35% 
 عدد األحباث العلمية املنشورة سنواي   3-ح-3
من احباث أعضاء هيئة التدريس  %33ان يكون )

ذات معامل أتثري  ISIىف جمالت مصنفة عامليا 
 %75( عاىل

نسبة النشر العلمي يف كل قسم علمي   4-ح-3
 ريسداملنشورات إىل عدد أعضاء هيئة الت)عدد 

 %13حسب الرتبة األكادميية( 

معدل اإلستشهادات املرجعية  4-3-3
(20%) 

عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3
35% 
 عدد األحباث العلمية املنشورة سنواي   3-ح-3
من احباث أعضاء هيئة التدريس  %33ان يكون )

ذات معامل أتثري  ISIىف جمالت مصنفة عامليا 
 %75( عاىل

نسبة النشر العلمي يف كل قسم علمي   4-ح-3
 التدريس)عدد املنشورات إىل عدد أعضاء هيئة 

 %13حسب الرتبة األكادميية( 
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نسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام   4-4-9
كامل( الذين لديهم على األقل حبث واحد 

 (%20)حمكم يف السنة السابقة

اجملموعات البحثية يف الكلية   عدد  9-ح-3
35% 
 عدد األحباث العلمية املنشورة سنواي   3-ح-3
من احباث أعضاء هيئة التدريس  %33ان يكون )

ذات معامل أتثري  ISIىف جمالت مصنفة عامليا 
 %75( عاىل

نسبة النشر العلمي يف كل قسم علمي   4-ح-3
 التدريس)عدد املنشورات إىل عدد أعضاء هيئة 

 %63الرتبة األكادميية( حسب 

عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة  4-4-3
للمؤمترات خالل السنة املاضية لكل من أعضاء 

هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله 
(20%) 

عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3
35% 
 عدد األحباث العلمية املنشورة سنواي   3-ح-3
من احباث أعضاء هيئة التدريس  %33ان يكون )

ذات معامل أتثري  ISIىف جمالت مصنفة عامليا 
 %75( عاىل

نسبة النشر العلمي يف كل قسم علمي   4-ح-3
 ريسد)عدد املنشورات إىل عدد أعضاء هيئة الت

 %13حسب الرتبة األكادميية( 
عدد املراكز البحثية اجلديدة اليت مت  4-5-9

 (%50)عام  إنشائها كل 
عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3

35% 
عدد األحباث العلمية املنشورة واليت  4-5-3

مت فيها اإلشارة ابلشكر للمراكز البحثية يف 
 (%50)اجلامعة 

عدد اجملموعات البحثية يف الكلية    9-ح-3
35% 

عدد أعضاء هيئة التدريس ذو  4-7-9
ج شرفني على برامالسجل العاملي احلافل وامل

 (%100)الدراسات العليا يف كل قسم 

نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  9-ج-4
53% 
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زايدة عدد الربامج النوعية اجملتمعية  3-9-9
اليت تقدمها اجلامعة جلميع شرائح اجملتمع 

(100%) 

عقد الندوات العلمية اليت تقيمها الكلية  9-ق-6
االت ابلتطورات يف اجملللجمتع احمللي للتعريف 

التقنية وكيفية استثمارها )عقد ندواتن على األقل 
سنواي للمجتمع احمليط إللقاء الضوء على كل ما 

 %933هو جديد يف التخصص (
عدد املسامهات اليت قام هبا منسويب  3-ق-6

الكلية حلل مشكالت اجملتمع احمللي ابستخدام 
 التطورات يف التقنيات احلديثة 

عدد اللقاءات العامة اليت تتوىل  3-9-3
 .33)34(%اجلامعة تنظيمها 

عدد األنشطة االجتماعية اليت تعقدها  9-ل-6
أنشطة على  4الكلية يف كل فصل دراسي )عمل 

األقل كل فصل موجهة للمجتمع احمليط(    
13%     
عدد اللقاءات اليت تعقدها الكلية مع   9-م-6

جلمع  شركات التوظيف ) لقاء سنوي واحد
 %933اخلرجيني جبهات التوظيف.( 

عدد الدورات املشرتكة بني الكلية   9-ن-6
والشركات احمللية والدورية )دورتني كل عام ابلتعاون 

 (%933مع الشركات 
عقد الندوات العلمية اليت تقيمها الكلية  9-ق-6
 مع احمللي للتعريف ابلتطورات يف اجملاالتتجملل

األقل  )عقد ندواتن على التقنية وكيفية استثمارها
سنواي للمجتمع احمليط إللقاء الضوء على كل ما 

 %933هو جديد يف التخصص (
عدد املسامهات اليت قام هبا منسويب  3-ق-6

الكلية حلل مشكالت اجملتمع احمللي ابستخدام 
 التطورات يف التقنيات احلديثة 
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عدد اإلشارات اإلجيابية عن اجلامعة  3-9-4
ئل اإلعالم املختلفة من خالل وسا
(33.33%) 

عدد اللقاءات اليت تعقدها الكلية مع   9-م-6
شركات التوظيف ) لقاء سنوي واحد جلمع 

 %933اخلرجيني جبهات التوظيف.( 
عدد الدورات املشرتكة بني الكلية   9-ن-6

والشركات احمللية والدورية )دورتني كل عام ابلتعاون 
 (%933مع الشركات 

قود الشراكة بني اجلامعة عدد ع 3-4-9
 .33)34(%ومؤسسات اجملتمع سنوايً 

عدد اللقاءات اليت تعقدها الكلية مع   9-م-6
شركات التوظيف ) لقاء سنوي واحد جلمع 

 %933اخلرجيني جبهات التوظيف.( 
عدد الدورات املشرتكة بني الكلية   9-ن-6

والشركات احمللية والدورية )دورتني كل عام ابلتعاون 
 (%933الشركات مع 

عدد اللقاءات مع املعنيني للتعرف  3-3-3
على احتياجات سوق العمل، وما ينتظروه من 

 (%50)مسامهات للجامعة 

عقد الندوات العلمية اليت تقيمها الكلية  9-ق-6
 مع احمللي للتعريف ابلتطورات يف اجملاالتتجملل

التقنية وكيفية استثمارها )عقد ندواتن على األقل 
سنواي للمجتمع احمليط إللقاء الضوء على كل ما 

 %933هو جديد يف التخصص (
عدد املسامهات اليت قام هبا منسويب  3-ق-6

الكلية حلل مشكالت اجملتمع احمللي ابستخدام 
 التطورات يف التقنيات احلديثة 

 

نسبة عدد الطالب املشاركني يف  3-5-3
 عدد يلاألنشطة البيئية حملافظة اجلوف إىل إمجا

 (%100)الطالب  

مدى رضى جهات التوظيف يف  3-ص-2
 منطقة اجلوف عن خريج اجلامعة 

من جهات التوظيف يف منطقة  %53)أن يفضل 
اجلوف خريج جامعة اجلوف على خرجيي 

 %933اجلامعات األخرى( 
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هتيئة اجلامعة ملتطلبات االعتماد  9-9-3
 NCAAAاملؤسسي 

 احلصول على االعتماد الرباجمي

 احلصول على االعتماد الرباجمي االعتماد الرباجمي )احمللي والعاملي( 9-3-9
 حتسني جودة فرص التعلم مصادر التعلم 9-3-3
 حتسني جودة فرص التعلم تطوير آليات القبول والتسجيل 9-4-9

املشروعا
 ت

 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة إدارة شؤون الطلبة 9-4-3
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة تطوير اهليكل التنظيمي للجامعة 9-3-9
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة احلوكمة 9-3-3
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة إدارة ضمان اجلودة 9-3-4
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة تطوير عمليات التوظيف 9-5-9
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة التنفيذ على املستوى االسرتاتيجي 9-6-9
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة املتابعة االسرتاتيجية 9-6-3
تنمية املوارد املالية من العملية  9-7-9

 التعليمية
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة

من البحث تنمية املوارد املالية  9-7-3
 العلمي

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي

 الشراكة مع اجملتمع تنمية املوارد املالية من تنمية اجملتمع 9-7-4
توظيف البنية التحتية خلمة منسويب  9-1-9

 اجلامعة
 حتسني جودة فرص التعلم

 حتسني جودة فرص التعلم اإلدارة اإللكرتونية 9-1-9
 حتسني جودة فرص التعلم  اخلدمات والتجهيزات التقنية 9-1-3
إسكان أعضاء هيئة التدريس  9-93-9

 ابجلامعة
 حتسني جودة فرص التعلم

 حتسني جودة فرص التعلم إسكان الطالب والطالبات 9-93-3
 حتسني جودة فرص التعلم تطوير اخلدمات الصحية 9-93-4
 حتسني جودة فرص التعلم خدمات اإلرشاد الطاليب 9-93-5
 حتسني جودة فرص التعلم  رعاية طالب املنح الدراسية 9-93-6
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 رفع كفاءة اخلريج موائمة سوق العمل 3-9-9
استقطاب الكفاءات والقدرات  3-3-9

 حتسني جودة فرص التعلم العلمية

 الشراكة مع اجملتمع التعليم التفاعلي 3-4-9
 حتسني جودة فرص التعلم االرتقاء ابلقدرات البحثية للطالب  3-3-9
 حتسني جودة فرص التعلم تنمية مهارات الطالب 3-3-4
 اتباع أسلوب فعال يف اإلدارة واحلوكمة تطوير أداء منسويب اجلامعة 3-5-9
التطوير التقين ملختربات ومعامل  3-6-9

 حتسني جودة فرص التعلم الطالب

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي الشراكات البحثية 4-9-9
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اإلنتاج العلمي 4-3-9
 حتسني جودة فرص التعلم زايدة عدد برامج الدراسات العليا 4-4-9
 حتسني جودة فرص التعلم استقطاب طالب الدراسات العليا 4-4-3
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي الوحدات البحثية 4-3-9
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي إدارة البحث العلمي 4-5-9
استقطاب الكفاءات والقدرات  3-3-9

 حتسني جودة فرص التعلم العلمية 

 الشراكة مع اجملتمع املركز اإلعالمي 3-9-9
 الشراكة مع اجملتمع التواصلجسور  3-9-3
 حتسني جودة فرص التعلم التعلم مدى احلياة 3-3-9
 الشراكة مع اجملتمع  تنمية املهارات اجملتمعية 3-3-3
 الشراكة مع اجملتمع آليات الشراكة 3-4-9
 الشراكة مع اجملتمع أتهيل املتقاعدين 3-4-3
رعاية وأتهيل ذوي االحتياجات  3-4-4

 الشراكة مع اجملتمع اخلاصة

 الشراكة مع اجملتمع إدارة املسؤولية اجملتمعية 3-3-9
 الشراكة مع اجملتمع أوعية استيعاب الشباب 3-5-9
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 الشراكة مع اجملتمع التأهيل البيئي للشباب 3-5-3
 الشراكة مع اجملتمع تعزيز اهلوية لدى الشباب 3-5-4
 مع اجملتمعالشراكة  تدريب وأتهيل الشباب 3-5-3
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي تطوير معايري الرتقية  3-6-9
 الشراكة مع اجملتمع العقود االستشارية ابجلامعة 3-6-3
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 حتديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية( -12

 األساسية: 
 ميزانية اجلامعة.  .9

 االحتياطية: 
 .)الدراسات العليا( التعليم املوازي -9
 دورات حاسب خمتلفة  -3
 و اإلستشارات املشاريع البحثية -4

 
 
 

 آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية -13

 اإلسرتاتيجي للكلية واالرتقاء بقدرهتا التنافسية  تســعى وحدة اجلودة  ابلكلية لضمان حتقيــق أهــداف التخطيط -9

متثيل األطراف املعنية كافة يف عملية التقييم لرؤية املوضوع من الزوااي املختلفة، واحلرص على ضمان تنوع   -3
 فريق التقييم )داخلي وخارجي( و تنوع الكفاءات حبيث يتم اجلمع بني املقيم املؤسسي والربانجمي.

  متابعة درجة االلتزام ابخلطة الزمنية -4

إلســرتاتيجية على األداء العام للكلية و من ذلك األنشطة اليت مت تنفيذها فحص دوري لدراسة أثر اخلطـة ا -3
 واملخرجات املخطط هلا.

 حتليل التقدم الذي مت حتقيقه فيما يتعلق ابجناز أهداف اخلطـة اإلســرتاتيجية  -5

 امعةجلالتقييم املستمر وضمان استمرار فاعلية نظم اجلودة والتواصل املستمر مع مركز عمادة اجلودة اب -6

 يستحسن أن يلي التقييم إعادة النظر للخطـة و التخطيط للمستقبل وفقا للتعلم واخلربة  -7
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 مرفق رسم توضيحي ملراحل التقييم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحضير

تحديد األشياء المطلوب تقيـيمها حسب الخطة االستراتيجية•

بلورة أهداف التقييم•

تحديد المعايير والمؤشرات التي سيتم اعتمادها في عملية التقييم•

تحديد مصادر المعلومات التي تهم تنفيذ و متابعة و استمرارية الخطة االستراتيجية•

تحديد و توفير الموارد المادية و البشرية لتنفيذ الخطة االستراتيجية•

تحديد االطار الزمني الستكمال التقييم•

التنفيذ

تجميع المعلومات الخاصة بالخطة االستراتيجية للكلية و تصنيفها •

توثيق المعلومات و ادخال البيانات الخاصة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية •

التحليل
تحليل المعلومات المجمعة و تحديد االستنتاجات الرئيسية منها•

تنفيذ التعديالت الخاصة بالخطة االستراتيجية ان وجدت•



 

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 

 املالحق
 خطة إدارة املخاطر: 1ملحق 

 نوع اخلطر: مايل واستثماري
 اخلطر: نقص الدعم احلكومي )اخنفاض ميزانية اجلامعة(اسم 

 وصف اخلطر احملتمل: 
اخنفاض إيرادات الدولة بسبب اخنفاض أسعار البرتول أو  ✓

 أسباب أخرى.

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

  التحويلة
 اخلطر:عناصر الوقاية من 

البحث عن مصادر متويل غري حكومية من ذلك برامج  ✓
 أكادميية او تدريبية مدفوعة برسوم.

 تشجيع األحباث املمولة من جهات خارجية. ✓
تقدمي دورات حاسب خمتلفة من خالل أعضاء هيئة التدريس  ✓

 املنسوبني للكلية مدفوعة برسوم من قبل املستفيدين .
 ك للموارد املتاحة.االستخدام األمثل وترشيد االستهال ✓
عمل صيانة دورية جلميع االجهزة واملرفقات حىت نقلل من  ✓

 حدوث األعطال الفنية ونزيد من عمرها االفرتاضي.

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 عايل 

متوسط   
√                               

 منخفض 
 اندر

 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:
 عمادة الكلية

 

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 √عايل جدا    

 عايل    
                   متوسط   

 منخفض 
 اندر

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 52(

 نوع اخلطر: أكادميي
 اسم اخلطر: التحول يف السياسات

 وصف اخلطر احملتمل: 
التحول يف سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم مثل سياسة 

تقليل عدد ساعات التدريس للمحاضرين واملعيدين ثما يزيد العبء 
 .على اعضاء هيئة التدريس داخل الفصول الدراسية 

 

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

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
االستغالل األمثل واالستفادة من البينية االلكرتونية اجليدة ابجلامعة والعمادة -9

لتدريب وحتفيز أعضاء هيئة التدريس ليقوموا ابستخدام أمناط تعلم الكرتونية 
 خمتلفة .

يع مجيع وتشجإعدادخطة ثمنهجة لتحويل املقررات الدراسية إيل الكرتونية  -3
 األعضاء علي عمل ملقررات االلكرتونية..

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 عايل 

متوسط   
√                               

 منخفض 
 اندر

 
 اجلهة املسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:

 عمادة الكلية
 أتثري اخلطر حال وقوعه:

 
 عايل جدا

 √عايل       
 متوسط                                 

 منخفض 
 اندر
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 نوع اخلطر: أكادميي
 اسم اخلطر: عدم القدرة على التنافس يف جماالت استقطاب الدعم البحثي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة املتميزين.

 وصف اخلطر احملتمل: 
ثي البحعدم القدرة على التنافس يف جماالت استقطاب الدعم 

 وأعضاء هيئة التدريس والطلبة املتميزين .

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

  التحويلة
 عناصر الوقاية من اخلطر:

 وضع آلية إلاثبة الكوادر املتميزة.-9
اإلجراءات  التصحيحية وضع نظام للمكافآت واحلوافز واختاذ عدد من -2

 للمحافظة علي الرضا الوظيفي املوجود لدى  أعضاء هيئة التدريس.
 
 تكرمي الباحثني وأعضاء هيئة التدريس الذين سامهت نتائج أحباثهم يف تطوير-4

 املقررات الدراسية وخدمة اجملتمع.
 
 م. ذبة تشجع املنسوبني  األكفاء وتساعد على االحتفاظ هباتوفري  بيئة ج -3

هبدف  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء  عمل برامج معتمدة -5
 ابملستوى املهين هلم.

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 عايل 

متوسط   
√                               

 منخفض 
 اندر

 

 إجراءات  منع اخلطر:اجلهة املسؤولة عن 
 عمادة الكلية

 
 
 
 
 
 

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 

 عايل جدا
 √عايل       

 متوسط                                 
 منخفض 

 اندر
 

 

 

 

 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 54(

 

 

 نوع اخلطر: أكادميي
 اسم اخلطر:  االحنراف يف تنفيذ وتطبيق آليات اخلطة اإلسرتاتيجية.

 وصف اخلطر احملتمل: 
ن اىل  االحنراف ع التغريات اإلدارية يف املناصب الوظيفيةقد تؤدي 

 االهداف املراد حتقيقها والبطء يف تنفيذ تلك االهداف
 

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

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
ذ عمل من االكادمييني واإلداريني تناط هبم مهمة التنفيتشكيل فريق 

 واملتابعة. أو تشكيل جلنة متابعة لتنفيذ اخلطة.
 إعداد  كوادر وصف ثانى بديل مدرب

 

 

 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 √عايل    

                   متوسط   
 منخفض 

 اندر
 

 اخلطر:اجلهة املسؤولة عن إجراءات  منع 
 عمادة الكلية

 
 
 
 
 
 

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 

 √عايل جدا    
 عايل    

                   متوسط   
 منخفض 

 اندر
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  نوع اخلطر: فين
 اسم اخلطر:  تعطيل الدراسة بسبب األعطال الفنية

 وصف اخلطر احملتمل: 
شبكات و تعطيل الدراسة بسبب أعمال الصيانة للقاعات الدراسية 

الكهرابء وشبكات االنرتنت  او التجديدات والتطويرات يف مبىن 
 .الكلية خاصة حماضرات الفيديو كونفرانس لدى الطالبات

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

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
لالتصال والتواصل بني االطراف املعنية إبصالح وضع آلية  .9

 االعطال الفنية والصيانة الفنية
 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 √عايل    

                   متوسط   
 منخفض 

 اندر
 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:
 عمادة الكلية

 
 
 
 
 
 

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 

 عايل جدا
 عايل    

                   متوسط   
 √منخفض    

 اندر
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 نوع اخلطر:موارد بشرية
 اسم اخلطر: اإلمتناع عن العمل و تعطيل العمال

 وصف اخلطر احملتمل: 
حدوث تذمر و إعرتاضات مجاعية من املوظفني وأعضاء هيئة 

دوث حل التدريس بسبب عدم  توفر البيئة املناسبة للعمل ثما يؤدي
 توقف عن العمل

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

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
 اإلستماع لشكوى املوظف و حماولة هتدئة إنفعاالته. .9
قياس مدى رضا املوظفني دوراي  و حتديد نقاط الضعف  .3

 ومعاجلتها
 
  

 درجة ومستوى اخلطورة:
 

 عايل جدا 
 عايل    

                   متوسط   
 √منخفض     

 اندر
 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:
 عمادة الكلية

 
 
 
 
 
 

 أتثري اخلطر حال وقوعه:
 

 عايل جدا
 عايل 

متوسط   
√                               

 منخفض 
 اندر
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 : املؤشرات2ملحق 

 سنوات 3إشغال كل المبنى خلال   أ   1- الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 7 - 1 ـهالجامعة: 

 الهيئة: %311مدى االستفادة من كل مبنى الكلية  3-أ-3
 3-أ1- :الكلية

 

 الحصول على اإلعتماد المؤسسى اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %52 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %30 السنة األولى

 %30 السنة الثانية
 %66 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
 × للمرافق في كامل المبنى/ العدد الكلي  الكلية يتم استتتتتا لها من طرفالتي المرافق عدد 
011 

 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف
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 سنوات 3إشغال كل المبنى خلال   أ 1- الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI   

 7 - 1 ـهالجامعة: 

 الهيئة: %311مدى تجهيز المبنى )قاعات معامل (  2-أ-3
 5-أ   1- :الكلية

 

 الحصول على اإلعتماد المؤسسى اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %52 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %30 السنة األولى

 %30 السنة الثانية
 %66 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
للمرافق في كامل / العدد الكلي  يتم استتتتتتتتتتا لها من طرف الكليةالتي المرافق عدد 
 011 × المبنى

 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المستهدفالمسئول عن تحقيق 
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الحفاظ على التنوع الثقافي واستقطاب أعضاء هيئة    ب -3   الهدف المحدد

 تدريس متميزين من مختلف الثقافات.
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 2 - 2 ـهالجامعة: 

 %311مدى تنوع جنسيات أعضاء هيئة تدريس   3-ب-1

 الهيئة: جنسيات على األقل( 5)
 0-ب -3: الكلية

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %01 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%02 السنة الثانية  

%52 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%01 السنة الخامسة  

 

 011 × 2/ الجنسيات عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 كليةعمادة ال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 61(

 
 

بين الطلاب والمدرسين  02:1الإبقاء على نسبة أقل من   ج -3 الهدف المحدد

 )في كل من شطري الكلية(
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 5 - 5 تهالجامعة: 

 الهيئة: %21أو أقل  51:0نسبة  أعضاء هيئة التدريس للطلبة  0-ج-3
 0-ج -3:الكلية

 

 اإلعتماد البرامجىالحصول على  اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %21 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%31 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%21 السنة الخامسة  

 

 011 × للط بأعضاء هيئة التدريس / العدد الكلي  ين منتعاقدمعدد ال طريقة حساب المؤشر
 

 كليةعمادة ال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 60(

 
 
 

 معامل في كل شطر خلال عامين 01أن تمتلك الكلية     د-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 8 - 2 ـهالجامعة: 
 عدد المعامل التخصصية المتوفرة في كل قسم  0-د-0

 الهيئة: معامل في الكلية كلها( 01)ال يقل عن  011% 
 0-د-0: الكلية

 

 التطوير التقني لمختبرات ومعامل الط ب اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 هذا المؤشر عند نهاية الخطة مقدار المستهدف من
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011 ×   01/  المتوفرة فعليا لمعاملعدد ا طريقة حساب المؤشر
 

 كليةعمادة ال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 

 

 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 62(

 

 

 معامل في كل شطر خلال عامين 01أن تمتلك الكلية     د-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 8 - 2 ـهالجامعة: 

 الهيئة: %01مدى تجهيز المعامل بمستبزماتها  5-د-0
 5-د-0: الكلية

 

 التطوير التقني لمختبرات ومعامل الط ب اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 متوسط نسب تجهيز المعامل طريقة حساب المؤشر
 

 كليةعمادة ال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 63(

 

إقتصار عمل عضو هيئة التدريس على التدريس والبحث     ه-0 الهدف المحدد

 العلمي وخدمة المجتمع.
 

 مرجعية مؤشر األداء

ReferenceKPI   مؤشر األداءKPI 

 6 - 4 ـهالجامعة: 
ساعات  3نسبة العبء اإلداري لعضو هيئة التدريس في األسبوع )ال يزيد عن  0-ه-0

 الهيئة: (011%
 0-ه -0 :الكلية

 

 الحصول على اإلعتماد البرامجى اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 المؤشر عند نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا 
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 العمل اإلداري لعضو هيئة التدريس في األسبوع  حساب عدد ساعات طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 64(

 

إقتصار عمل عضو هيئة التدريس على التدريس    ه -0 الهدف المحدد

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 6 - 4 ـهالجامعة: 

 الهيئة: المكلفين بأعمال إدارية زائدةنسبة أعضاء هيئة التدريس   5-ه-0
 5-ه -0 :الكلية

 

 الحصول على اإلعتماد البرامجى اسم المشروع

 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 أعضاء هيئة التدريس المكلفين بأعمال إدارية زائدة في األسبوع حساب عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 65(

 
 اقبال الط ب على التخصص ز-0 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 1-3-1الجامعة:
1-3-3 

 3-4 –الهيئة: م  %01السنة التحضيرية الراغبين في الكلية  بنسبة طال 3-ز-3
 1-ز-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%51 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 طريقة حساب المؤشر
  للط بالعدد الكلي  / الراغبين في الكليةالمتفوقين في الستتتتتتتنة التحضتتتتتتتيرية  الط ب عدد

 المتفوقين في السنة التحضيرية
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 66(

 
 اقبال الطالب على التخصص ز-0 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 1-3-1الجامعة:
مدى معرفة طالب السنة التحضيرية ببرامج الكلية ومجاالت   2-ز-3 1-3-3

 3-4 –الهيئة: م  %311ج يعمل الخر
 2-ز-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدفالمستوى 

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%51 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 جيببرامج الكلية ومجاالت عمل الخر  ط ب السنة التحضيرية الذين على دراية  عدد طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية عن تحقيق المستهدفالمسئول 

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 67(

 اليةعتعيين كوادر إدارية كافية و على كفائة  و-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 إىل الطلبة  اإلداريني ابلكليةنسبة   1-و-1 14-4-1الجامعة:
 100% 

 
 1-5-الهيئة: م
 1-و-1الكلية: 

 

 اتباع أسلوب فعال في اإلدارة والحوكمة المشروعاسم 
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد الط ب /الموظفين اإلداريين على رأس عملهم  في شطري الكلية عدد  حساب المؤشرطريقة 
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفينعمادة  المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 68(

 
 اليةعتعيين كوادر إدارية كافية و على كفائة  و-0 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

مدى توافق املسمى الوظيفي لإلداري مع مؤهله العلمي   2-و-1 14-4-1الجامعة:
 1-5-الهيئة: م 100%

 1-و-1الكلية: 
 

 اتباع أسلوب فعال في اإلدارة والحوكمة اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 طريقة حساب المؤشر
 الموظفين اإلداريين الذين يحملون شتتتتتتتتتهادة تتوافق م  وظيفتهم / اجمالى عددعدد 

 االداريين
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفينعمادة  المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 69(

 
 

 اليةعتعيين كوادر إدارية كافية و على كفائة  و-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

مدى رضى إدارة الكلية واهليئة التدريسية و الطلبة عن أداء الفريق   3-و-1 14-4-1الجامعة:
 %00اإلداري 

 
 1-5-الهيئة: م
 1-و-1الكلية: 

 

 اتباع أسلوب فعال في اإلدارة والحوكمة اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 الخطة مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 نسبة رضا المستفيدين من الكلية من أداء االداريين طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفينعمادة  تحقيق المستهدفالمسئول عن 

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 71(

 
 

 .كتاب 2222وجود مكتبة تحتوي على  ى-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-1, 8-3-1الجامعة:
8-2 

 1-6-مالهيئة:  %11عدد المكتبات المتوفرة بالكلية )مكتبة لكل قسم(      3-ي-3
 1-ى-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %122 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%51 السنة الثالثة  
%31 السنة الرابعة  
%31 السنة الخامسة  

 

 مدى توفر المكان والتجهيزات واإلداريين بالمقارنة م  جهة مرجعية  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 70(

 
 

 .كتاب 2222وجود مكتبة تحتوي على  ى-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-1, 5-2-1الجامعة:
عدد العناوين العلمية المتوفرة في مكتبات أقسام الكلية )أكثر من  2-ي-3 2-8

 1-6-الهيئة: م %01عنوان في التخصص(   2111
 2-ى-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %122 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %31 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%51 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 (5111عدد الكتب المتخصصة والمتوفرة في المكتبة نسبة إلى العدد المستهدف ) طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 72(

 
 .كتاب 2222وجود مكتبة تحتوي على  ى-0 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-1, 5-2-1الجامعة:
والطالب عن مكتبات الكلية مدى رضى الهيئة التدريسية   1-ي-3 2-8

 1-6-الهيئة: م 01%
 2-ى-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %72 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%51 السنة الخامسة  

 

 عدد أعضاء هيئة التدريس الراضون عن المكتبة / اجمالى أعضاء هيئة التدري  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 73(

 
 

 .مرخصة متخصصة للطالب والمدرسين وجود برمجيات ك-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-1, 8-3-1الجامعة:
8-2 

 1-7-الهيئة: م %51مدى توفر البرمجيات التي يحتاجها الطالب     3-ك-3
 2-7-م

 1-ك-1الكلية: 
 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  القياسدورية  % وحدة القياس 
 

 %52 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%31 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%21 السنة الخامسة  

 

 عدد البرمجيات المطلوبة )ال زمة( للط ب /عدد البرمجيات المتوفرة للط ب  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 74(

 
 

 .وجود برمجيات مرخصة متخصصة للطالب والمدرسين ك-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-1, 8-3-1الجامعة:
8-2 

مدى توفر البرمجيات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس  2-ك-3

51% 
 1-7-الهيئة:م

 2-7-م
 2-ك-1الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %122 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدفالمستوى 

 %21 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد البرمجيات المطلوبة )ال زمة( /عدد البرمجيات المتوفرة لهيئة التدريس  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية تحقيق المستهدفالمسئول عن 

 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 75(

 
 

 بأقسام الكلية المختلفة دراسات علياإستحداث برامج ط  -5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

)برنامج على عليا في قسم نظم المعلومات الدراسات ال برامج عدد 3-ط-2

 %1131    (في خالل عاميناألقل 
 

 الهيئة: 

 
 1-ط-2الكلية: 

 

 رفع كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %50 السنة األولى

 %100 السنة الثانية
 %100 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر

 %33وجود الئحة معتمدة   
 %33فتح البرنامج و قبول ط ب 

  %03إنتظام الدراسة 
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 76(

 
 

 بأقسام الكلية المختلفة دراسات علياإستحداث برامج ط -5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

و  عليا في قسم علوم الحاسبالدراسات ال برامج عدد  2-ط-2

 %1131  (في خالل عامين)برنامج على األقل  المعلومات
 

 الهيئة: 

 
 2-ط-2الكلية: 

 

 رفع كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %50 السنة األولى

 %100 السنة الثانية
 %100 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر

 %33وجود الئحة معتمدة   
 %33البرنامج و قبول ط ب فتح 

  %03إنتظام الدراسة 
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 77(

 
 

 بأقسام الكلية المختلفة دراسات علياإستحداث برامج ط -5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

عليا في قسم هندسة الحاسب و الشبكات الدراسات ال برامج عدد  1-ط-2

 % 1131 أربعة أعوام(في خالل )برنامج على األقل 

 الهيئة: 

 
 3-ط-2الكلية: 

 

 رفع كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %100 نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند 
 

 المستوى المستهدف

 %0 السنة األولى

 %0 السنة الثانية
 %50 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر

 %33وجود الئحة معتمدة   
 %33فتح البرنامج و قبول ط ب 

  %03إنتظام الدراسة 
 

 الكليةعمادة  المشروعالجهات المشاركة في تنفيذ 

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 78(

 
 

 الهدف المحدد
عمل مجموعات للبحث العلمي حسب تخصصات أعضاء هيئة  ح -0

 التدريس.
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-3, 1-6-3الجامعة:
6-2 

 %25   في الكلية بحثيةالمجموعات ال عدد 3-ح-1
 

 1-12-الهيئة: م 
 3-12-م 
 4-12-م

 1-ح-4الكلية: 
 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %52 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%52 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 طريقة حساب المؤشر
عدد أعضتتتتتتتتاء هيئة  /عدد أعضتتتتتتتتاء هيئة التدريس المنتستتتتتتتتبين إلى مجموعات بحثية 

 التدريس في الكلية
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 79(

 
 

 عمل مجموعات للبحث العلمي حسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس. ح-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-3, 1-6-3الجامعة:
 عدد األبحاث العلمية المنشورة سنويا   2-ح-1 6-2

من ابحاث أعضاء هيئة التدريس فى مجالت مصنفة  %11ان يكون )

 %05 (ذات معامل تأثير عالى ISIعالميا 

 

 الهيئة: 
 (4حتى1)-12-م

 2-ح-4الكلية: 
 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %21 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011*  10عدد األبحاث المقبولة ذات معامل التأثير العالى / طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 

 

 

 

 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 81(

 

 

 المحدد الهدف
عمل مجموعات للبحث العلمي حسب تخصصات أعضاء هيئة  ح-0

 التدريس.
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-3, 1-6-3الجامعة:
6-2 

نسبة النشر العلمي في كل قسم علمي )عدد المنشورات إلى   1-ح-1

 %01حسب الرتبة األكاديمية(  التدريسعدد أعضاء هيئة 

 
 الهيئة: 

 (4حتى1)-12-م
 2-ح-4الكلية: 

 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %21 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 حسب الرتبة األكاديمية التدريسعدد األبحاث المقبولة على عدد أعضاء هيئة  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 

 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 80(

 

 

 للبحث العلمي حسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس.عمل مجموعات  ح-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

-3, 1-6-3الجامعة:
6-2 

عدد السمنارات التى تعقد فى كل فصل دراسى و يكون  1-ح-1

 %311سيمنار فى كل ترم    35المستهدف 
 الهيئة: 

 (4حتى1)-12-م
 2-ح-4الكلية: 

 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي المشروعاسم 
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %21 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011*  02/  التى تعقد فى كل فصل دراسى عدد السمنارات طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 

 

 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 82(

 
 رفع مستوى الخريج للتفوق على منافسيه المحتملينص  -2 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

ReferenceKPI   مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
نسبة خريجي وخريجيات الكلية الذين توظفوا في منطقة  3-ص-2

 الهيئة: %01الجوف إلى خريجي الجامعات األخرى 
 0-ص- 5الكلية

 

 رفع كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند 
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%31 السنة الثانية  
%22 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عمل استبيانات سنويا للشركات و حساب نسبة تفضيل خريج الكلية طريقة حساب المؤشر
 

 األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 83(

 
 رفع مستوى الخريج للتفوق على منافسيه المحتملينص  -2 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

مدى رضى جهات التوظيف في منطقة الجوف عن خريج  2-ص-2 الجامعة: 

 الجامعة 

من جهات التوظيف في منطقة الجوف خريج جامعة  %51)أن يفضل 

 %311الجوف على خريجي الجامعات األخرى( 
 الهيئة:
 0-ص- 5الكلية

 

 رفع كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطةمقدار 
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%31 السنة الثانية  
%22 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 خريج الكلية الرضا عن أداءعمل استبيانات سنويا للشركات و حساب نسبة  طريقة حساب المؤشر
 

 األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 84(

 

 زيادة الوعى المجتمعى تجاه التطورات التقنية و كيفية االستفادة منهاق -6 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

عقد الندوات العلمية التي تقيمها الكلية للجمتع المحلي  3-ق-6 الجامعة: 

قد عوكيفية استثمارها ) تطورات في المجاالت التقنيةللتعريف بال

سنويا للمجتمع المحيط إللقاء الضوء على كل ما هو ندوتان على األقل 

 %311(جديد في التخصص 
 الهيئة:
 0-ق- 0الكلية

 

 المجتمعالشراكة مع  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%31 السنة الثانية  
%22 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 5للمجتم  سنوية و قسمة العدد على إحصاء عدد الندوات الموجهة  طريقة حساب المؤشر
 

 األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 85(

 زيادة الوعى المجتمعى تجاه التطورات التقنية و كيفية االستفادة منهاق  -6 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

عدد المساهمات التي قام بها منسوبي الكلية لحل مشكالت  2-ق-6 الجامعة: 

 المجتمع المحلي باستخدام التطورات في التقنيات الحديثة 

 
 الهيئة:
 0-ق- 0الكلية

 

 الشراكة مع المجتمع اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطةمقدار 
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%31 السنة الثانية  
%22 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد المساهمات التي قام بها منسوبي الكلية لحل مشك ت المجتم  المحليإحصاء  طريقة حساب المؤشر
 

 األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 86(

 اختيار افضل الطالب بعد السنة التحضيريةر  -1 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
النسبة من بين الطالب المتميزين في السنة التحضيرية الذين  3-ر-3

 اختاروا الكلية لمتابعة دراستهم. 

 %311(   135/5)أن ال يقل المعدل المطلوب للقبول في الكلية عن 
 الهيئة:
 0-ر- 0الكلية

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 المقبولين/ اجمالى عدد الط ب  3.2عدد الط ب الذين حصلوا على معدل اكبر من  طريقة حساب المؤشر
 

 األكاديميعمادة الجودة واالعتماد  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 87(

 

 عقد دورتين بالتعاون م  الشركات المحلية والدولية كل عام ن-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
عدد الدورات المشتركة بين الكلية والشركات المحلية   3-ن-6  3-2-3

 (%311دورتين كل عام بالتعاون مع الشركات والدورية )
 الهيئة:
 1-ن-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 الخطة مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%1 السنة الثانية  
%21 السنة الثالثة  
%21 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011 × 5الدورات/عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 88(

 

 طالب في كل قسم كل عام دراسي 011الى  21قبول  ف -5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

 الهيئة: %311نسبة القبول السنوي في كل قسم من أقسام الكلية   3-ف-2
 1-ف-2الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%01 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011 × اإلضافي المستهدفاألقصى / العدد  الطلبة الجددعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 89(

 

 اتاحة وسائل التعلم الذاتي للط ب و تطوير قدرتهم على التعلم س-5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

 الهيئة: %01مدى توافر انترنت سريع للطالب  3-س-2  3-2-3
 1-س-2الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %51 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%51 السنة الثانية  
%31 السنة الثالثة  
%21 السنة الرابعة  
%51 السنة الخامسة  

 

 011 × للط ب/ العدد الكلي  الط ب المتمتعين بأنترنيت سري عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 91(

 

 اتاحة وسائل التعلم الذاتي للط ب و تطوير قدرتهم على التعلم س-5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
عدد األماكن المتاحة في الكلية للطلبة لالستفادة  2-س-2  3-2-3

  %311من خدمات التعليم الذاتي 
 الهيئة:
 2-س-2الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %31 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %2 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%02 السنة الثالثة  
%51 السنة الرابعة  
%31 السنة الخامسة  

 

 011 × للط ب/ العدد الكلي  المتاحة للط باألماكن عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 90(

 
 اتاحة وسائل التعلم الذاتي للط ب و تطوير قدرتهم على التعلم س-5 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

 الهيئة:  %01مدى رضى الطالب عن خدمات التعليم الذاتي في الكلية  1-س-2
 3-س-2الكلية: 

 

 تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %01 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %2 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%32 السنة الثالثة  
%02 السنة الرابعة  
%01 السنة الخامسة  

 

 011 × للط ب/ العدد الكلي  الط ب الراضين عن الخدمةعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 العلميةاألقسام  المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 92(

 
 اتاحة وسائل التعلم الذاتي للط ب و تطوير قدرتهم على التعلم س-5 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

 الهيئة: %11بالمكتبات العالمية للطالب  االشتراكات عدد 1-س-2
 4-س-2الكلية: 

 

 فرص التعلمتحسين جودة  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %31 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %2 السنة األولى

%01 السنة الثانية  
%02 السنة الثالثة  
%51 السنة الرابعة  
%31 السنة الخامسة  

 

 011 × للط ب/ العدد الكلي  بالمكتبات العالميةالط ب المشتركين عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 93(

 
 

 م حقة التطور و الوقوف على اخر ما تم الوصول اليه دائما ع-5 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

لقاء إلعدد اللقاءات العلمية التي تعقد فصليا في الكلية  3-ع-2  3-2-3 الجامعة:

لقاءات على األقل كل   6)الضوء على كل ما هو جديد في التخصص 

 %311لكل قسم(  2فصل 

 

 الهيئة:
 1-ع-2الكلية: 

 

 رف  كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  القياسدورية  % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%33 السنة الثانية  
%33 السنة الثالثة  
%00 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011 ×0إللقاء الضوء على كل ما هو جديد في التخصص / الندوات السنوية عدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 94(

 
 م حقة التطور و الوقوف على اخر ما تم الوصول اليه دائما ع-5 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
مدى مشاركة هيئة التدريس والطالب في اللقاءات   2-ع-2  3-2-3

 %01العلمية 

 
 الهيئة:
 2-ع-2الكلية: 

 

 رف  كفاءة الخريج اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدفالمستوى 

 %1 السنة األولى

%33 السنة الثانية  
%33 السنة الثالثة  
%00 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 أعضاء هيئة التدريس و الط ب المشاركين في اللقاءات العلميةعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المستهدفالمسئول عن تحقيق 

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 95(

 
 

 التكامل بين الكلية و المجتم  المحيط بها سواء اقتصاديا او اجتماعيا ل-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
عدد األنشطة االجتماعية التي تعقدها الكلية في كل فصل  3-ل-6  3-2-3

أنشطة على األقل كل فصل موجهة للمجتمع المحيط(     1دراسي )عمل 

01%   
 الهيئة:
 1-ل-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %01 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %01 السنة األولى

%52 السنة الثانية  
%02 السنة الثالثة  
%02 السنة الرابعة  
%01 السنة الخامسة  

 

 011 × 3/  األنشطةعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 96(

 
 

 التكامل بين الكلية و المجتم  المحيط بها سواء اقتصاديا او اجتماعيا ل-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
عدد االستشارات  الفنية المتقدمة للمجتمع المحيط    2-ل-6  3-2-3

21% 
 الهيئة:
 2-ل-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %20 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%2 السنة الثانية  
%01 السنة الثالثة  
%02 السنة الرابعة  
%51 السنة الخامسة  

 

 011 × لطلبات المشورة/ العدد الكلي  االستشارات المقدمةعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 97(

 
 

 التكامل بين الكلية و المجتم  المحيط بها سواء اقتصاديا او اجتماعيا ل-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
مدى مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الكلية   1-ل-6  3-2-3

 %01االجتماعية وتأثيرها فيه 
 الهيئة:
 3-ل-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %51 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%2 السنة الثانية  
%52 السنة الثالثة  
%02 السنة الرابعة  
%51 السنة الخامسة  

 

 المشاركين من خارج الكليةعدد  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 98(

 أن يكون هناك حدث سنوي تنظمه الكلية تجم  فيه الشركات بالخريجين م-0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
عدد اللقاءات التي تعقدها الكلية مع شركات   3-م-6  3-2-3

التوظيف ) لقاء سنوي واحد لجمع الخريجين بجهات التوظيف.( 

311%  
 الهيئة:
 1-م-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %1 السنة األولى

%1 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 011 ×لجم  الخريجين بجهات التوظيف  ةسنويال اتلقاءالعدد  حساب المؤشر طريقة
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 99(

 أن يكون هناك حدث سنوي تنظمه الكلية تجم  فيه الشركات بالخريجين م-0 الهدف المحدد
 

 مؤشر األداءمرجعية 

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
الكلية  خريجىمدى رضى الشركات المشاركة عن مستوى   2-م-6 -3-2

01%  
 الهيئة:
 2-م-6الكلية: 

 

 الشراكة م  المجتم  اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد الشركات الراضية / اجمالى عدد الشركات طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المستهدفالمسئول عن تحقيق 

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 011(

 
 تفعيل برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسب في اقسام الطالباتش -0 الهدف المحدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
طالبة على  51البدء في قبول طالبات في التخصص ) 3-ش-3 -3-2

 (      %311األقل( )
 الهيئة:
 1-ش-1الكلية: 

 

  تحسين جودة فرص التعلم اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %51 السنة األولى

%21 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد الطالبات في قسم هندسة الحاسب طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 010(

 
 

 بالكليه الدورى كل عامينإقامة المؤتمر الدولي ت -0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:

 الهيئة: %311الحصول على الموافقات الالزمة لعقد المؤتمر  3-ت-1 -3-2
 1-ت-4الكلية: 

 

 تشجي  أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %011 السنة األولى

%011 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 عدد الموافقات التي تم الحصول عليها / اجمالى عدد الموافقات المطلوبة طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 012(

 
 

 بالكليه الدورى كل عامينإقامة المؤتمر الدولي ت -0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
( 05عدد المشاركين من داخل المملكة )ال يقل عن  2-ت-1 -3-2

311%    
 الهيئة:
 2-ت-4الكلية: 

 

 تشجي  أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف

 %011 السنة األولى

%011 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  

%011 الخامسةالسنة   
 

 / اجمالى عدد المشاركين عدد المشاركين من داخل المملكة طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 
 
 
 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 013(

 
 

 بالكليه الدورى كل عامينإقامة المؤتمر الدولي  إت -0 الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
( 25عدد المشاركين من خارج المملكة )ال يقل عن  1-ت-1 -3-2

311% 
 الهيئة:
 3-ت-4الكلية: 

 

 تشجي  أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي اسم المشروع
 

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %011 هذا المؤشر عند نهاية الخطة مقدار المستهدف من
 

 المستوى المستهدف

 %011 السنة األولى

%011 السنة الثانية  
%011 السنة الثالثة  
%011 السنة الرابعة  
%011 السنة الخامسة  

 

 المملكة / اجمالى عدد المشاركين خارجعدد المشاركين من  طريقة حساب المؤشر
 

 الكليةعمادة  المشروعالجهات المشاركة في تنفيذ 

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف

 
 

 

 

 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 014(

 

 

 

 



 

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 

 

 

 اخلطة التنفيذية: 3ملحق 

 املخرجات املشروع اهلدف

 اإلطار الزمين األنشطة واالجراءات

 امليزانية
املسئول عن 

 التنفيذ

 املؤشرات

 

 

 

 

 

 

 

 هناية بداية

 9:33اإلبقاء على نسبة أقل من -9

بني الطالب واملدرسني )يف كل من 

 شطري الكلية(

احلصول على 

 اإلعتماد الرباجمى

بني  33:9حتقيق نسبة  -9

 املدرسني و الطالب

حتديد أعداد الطالب  .9

و الطالبات الذين يتم 

 قبوهلم كل عام

 عمادة الكلية - 10/1443 10/1439

نسبة الطالب اىل  9-ج-4

 املدرسني

 %53أو أقل  9:33 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 016(

  
 

 

حتقيق نسبة  -3

بني املدرسني و  33:9

 الطالبات

التعاقد مع  .3

عدد مناسب من أعضاء 

 هيئة التدريس

10/1439 10/1443 
مليون رايل 

 سعودى
 عمادة الكلية

إقتصار عمل عضو هيئة التدريس -3

على التدريس والبحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع.

 

احلصول على 

 الرباجمىاإلعتماد 

 

 

 

تفريغ عضو هيئة  -9

التدريس للعمل 

األكادميى و  خدمة 

 اجملتمع 

قيام عضو هيئة  .9

 التدريس ابلتدريس
10/1439 10/1443 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية 

نسبة العبء  9-ه-3

اإلداري لعضو هيئة التدريس 

 4يف األسبوع )ال يزيد عن 

 (%933ساعات 

نسبة أعضاء هيئة   3-ه-3

ريس املكلفني أبعمال التد

 إدارية زائدة

 

 

قيام عضو هيئة  .3

 التدريس ابلبحث العلمى
10/1439 10/1443 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

قيام عضو هيئة  .4

 التدريس خبدمة اجملتمع
10/1439 10/1443 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 017(

اختيار أفضل الطالب بعد السنة -4

 التحضريية

  

حتسني جودة فرص 

 التعلم

 

قبول طالب  -9

 متميزين ابلكلية

رفع احلد  -9

األدىن ملعدل فبول 

 الطالب ابلكلية

10/1439 10/1443 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

النسبة من بني  9-ر-9

الطالب املتميزين يف السنة 

التحضريية الذين اختاروا 

 الكلية ملتابعة دراستهم.

املطلوب )أن ال يقل املعدل 

  435/5للقبول يف الكلية عن 

 )933% 

 دراسات علياإستحداث برامج -3

 أبقسام الكلية املختلفة
 رفع كفاءة اخلريج

وجود برانمج  أ

دراسات عليا يف قسم نظم 

 املعلومات 

إعداد الئحة  -9

ماجستري وإعتمادها 

 لقسم النظم املعلومات

 

10/1439 10/1440 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عدد برامج  9-ط-3

الدراسات العليا يف قسم نظم 

املعلومات )برانمج على 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 018(

وجود برانمج  -ب

دراسات عليا يف قسم علوم 

 ماتو املعلو  احلاسب

وجود برانمج  -ج

دراسات عليا يف قسم 

هندسة احلاسب و 

 الشبكات 

و جود دبلوم عاىل يف  –د 

 األمن السرباىن

 

 

 

 

فتح برانمج املاجستري -3

يف نظم املعلومات وقبول 

 طالب

 

10/1441 

 

10/1444 
- 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

األقل يف خالل عامني(    

4434% 

 

إعداد الئحة -4

ماجستري وإعتمادها 

و  لقسم علوم احلاسب

 املعلومات

10/1439 10/1440 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عدد برامج   3-ط-3

الدراسات العليا يف قسم 

و املعلومات علوم احلاسب 

)برانمج على األقل يف خالل 

 %4434عامني(  

فتح برانمج املاجستري -3

 يف علوم احلاسب

 و قبول طالب  املعلومات

 

10/1441 

 

10/1444 
- 

 عمادة الكلية و

 العلميةاألقسام 

إعداد الئحة ماجستري -5

وإعتمادها لقسم هندسة 

 احلاسب و الشبكات

10/1439 10/1440 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عدد برامج   4-ط-3

الدراسات العليا يف قسم 

هندسة احلاسب و الشبكات 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 019(

 

 

 

 

 

 

 

فتح برانمج املاجستري -6

يف هندسة احلاسب و 

 الشبكات و قبول طالب 

10/1443 10/1444 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

)برانمج على األقل يف خالل 

 % 4434أربعة أعوام( 

تعيني كوادر إدارية كافية وعلى  -5

 كفائة عالية

اتباع أسلوب فعال 

 يف اإلدارة واحلوكمة

 

وجود كوادر  -9

إدارية كافية و على كفاءة 

 عالية

حصر املناصب  -9

 اإلدارية الشاغرة
نسبة اإلداريني   9-و-9 عمادة الكلية - 12/1439 10/1439

 ابلكلية إىل الطلبة

 100%  

 

اإلعالن عن  -3

 الوظائف املطلوبة
 عمادة الكلية - 5/1440 1/1440



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات
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اختيار الكوادر  -4

املؤهلة لشغل 

 الوظائف

5/1440 10/1440 
مليون رايل 

 سعودى
 عمادة الكلية

مدى توافق   3-و-9

املسمى الوظيفي لإلداري مع 

 %933مؤهله العلمي 

مدى رضى إدارة   4-و-9

الكلية واهليئة التدريسية و 

الطلبة عن أداء الفريق 

 %13اإلداري 

 

 

معامل يف   93أن متتلك الكلية  -6

 كل شطر خالل عامني  

التطوير التقين 

ملختربات ومعامل 

 الطالب

 توافر املعامل يف الكلية -9
املعامل حصر  -9

 املطلوبة
10/1439 12/1439  

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عدد املعامل   9-د-9

التخصصية املتوفرة يف كل 

 قسم



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات
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حتديد املواصفات  -3

الفنية املطلوبة و 

 الكميات

1/1440 5/1440  
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

 93)ال يقل عن  933% 

 معامل يف الكلية كلها(

مدى جتهيز املعامل  3-د-9

 %13مبستبزماهتا 
 

 

التعاقد مع شركات  .4

لتوريد املعامل و 

 تركيبها

5/1440 10/1440 

مليون 10

رايل 

 سعودى

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

طالب يف كل  933اىل  53قبول -7

 قسم كل عام دراسي

 

حتسني جودة فرص 

 التعلم

 

قبول عدد مناسب من  -9

 الطالب كل عام

أعداد حتديد  -9

الطالب املقبولة كل 

 عام

10/1439 10/1443 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

نسبة القبول   9-ف-3

السنوي يف كل قسم من 

 %933أقسام الكلية 

 رفع كفاءة اخلريج

 

اختيار طالب  -9

 متميزين
10/1439 0/14409 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

نسبة خرجيي  9-ص-3

وخرجييات الكلية الذين 
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رفع مستوى اخلريج للتفوق على -1

 منافسيه احملتملني 

 

أن يكون اخلريج على   -9

كفاءة عالية تؤهله 

 لسوق العمل

تطوير اخلطط  -3

 الدراسية

توظفوا يف منطقة اجلوف إىل  

خرجيي اجلامعات األخرى 

73% 

مدى رضى  3-ص-3

جهات التوظيف يف منطقة 

 اجلوف عن خريج اجلامعة

من  %53)أن يفضل 

 جهات التوظيف يف منطقة

اجلوف خريج جامعة اجلوف 

على خرجيي اجلامعات 

 %933األخرى( 

تفعيل األندية   -3

الطالبية النوعية ملمارسة 

اهلواايت املتعلقة 

 ابحلاسب
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إستحداث  برانمج  -3

تدريب تستهدف 

 الطالب

  3333وجود مكتبة حتتوي على -1

 كتاب. 

جودة فرص  حتسني

 التعلم

 
ا  إنشاء مكتبة تتوافر هب-9

كل الكتب يف ختصصات 

 الكلية املختلفة

ختصيص مكان  -9

 للمكتبة
10/1439 10/1440 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

 

 

عدد املكتبات  9-ي-9

املتوفرة ابلكلية )مكتبة لكل 

 %43 قسم( 

 

 
 10/1441 10/1440 جتهيز املكتبة -3

ائة ثالمث

الف رايل 

 سعودى

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات
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 2/1442 10/1441 شراء الكتب -3

مائة الف 

رايل 

 سعودى

 الكلية وعمادة 

 األقسام العلمية

عدد العناوين  3-ي-9

العلمية املتوفرة يف مكتبات 

الكلية )أكثر من  أقسام

عنوان يف   3333

 %73التخصص( 

مدى رضى اهليئة   4-ي-9

التدريسية والطالب عن 

 %73مكتبات الكلية 

أن يكون هناك حدث سنوي -93

تنظمه الكلية جتمع فيه الشركات 

 ابخلرجيني  

 الشراكة مع اجملتمع
عقد لقاء سنوي جيمع  -أ

 الشركات ابخلرجيني

حتديد موعد عقد  -9

 اللقاء
10/1439 12/1439 - 

عمادة الكلية و 

 وحدة اخلرجيني
عدد اللقاءات اليت   9-م-6

تعقدها الكلية مع شركات 

التوظيف ) لقاء سنوي واحد 
 

 
 - 3/1440 2/1440 دعوة الشركات -3

عمادة الكلية و 

 وحدة اخلرجيني



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات
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 - 3/1440 2/1440 دعوة اخلرجيني -4

عمادة الكلية و 

 وحدة اخلرجيني

جلمع اخلرجيني جبهات 

 %933التوظيف.( 

مدى رضى   3-م-6

الشركات املشاركة عن 

مستوى خمرجات الكلية 

73% 

 4إشغال كل املبىن خالل -99

 سنوات 

احلصول على 

 اإلعتماد املؤسسى
إعادة توزيع مساحات  -أ

املبىن على كلية علوم 

 و املعلومات احلاسب

متابعة اخالء املبىن  -9

من كلية اهلندسة و السنة 

 التحضريية

10/1441 10/1442 - 
 عمادة الكلية و

مدى االستفادة من   9-أ-9 العلميةاألقسام 

 %933كل مبىن الكلية 

مدى جتهيز املبىن  3-أ-9

 %933)قاعات معامل ( 
 

 

إعادة توزيع  -3

مساحات املبىن على كلية 

و  علوم احلاسب

 املعلومات

10/1442 /10/1443 

الف 353

رايل 

 سعودى

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية
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جتاه زايدة الوعى اجملتمعى -93

التطورات التقنية و كيفية االستفادة 

 منها

 

 الشراكة مع اجملتمع

نشر الوعى التكنولوجى  -أ

 يف اجملتمع

عقد ندوات و  -9

لقاءات متكررة مع 

 اجملتمع احمليط

10/1439 10/1443 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عقد الندوات  9-ق-6

العلمية اليت تقيمها الكلية 

 للتعريفللجمتع احمللي 

ة ابلتطورات يف اجملاالت التقني

وكيفية استثمارها )عقد 

ندواتن على األقل سنواي 

للمجتمع احمليط إللقاء الضوء 

على كل ما هو جديد يف 

 %933التخصص (

عدد املسامهات  3-ق-6

اليت قام هبا منسويب الكلية 

حلل مشكالت اجملتمع احمللي 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات
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ابستخدام التطورات يف 

 التقنيات احلديثة 

 

 

 

عمل سيمنارات دورية ختص -94

 البحث العلمي. 

تشجيع أعضاء هيئة 

التدريس على البحث 

 العلمي

عقد سيمنارات عن  -أ

 االجتاهات البحثية املختلفة

تنظيم سيمنارات  -9

 حبثية اسبوعيا
10/1439 10/1443 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

عدد السمنارات  3-ح-3

الىت تعقد ىف كل فصل 

دراسى و يكون املستهدف 

سيمنار ىف كل ترم    95

933% 

وجود برجميات مرخصة -93

 متخصصة للطالب واملدرسني.

حتسني جودة فرص 

 التعلم

 

توافر الربجميات اليت  -أ

حيتاجها أعضاء هيئة 

 التدريس و الطالب

حصر الربجميات  -9

 املطلوبة
10/1439 12/1439 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

مدى توفر  9-ك-9

الربجميات اليت حيتاجها 

 %53 الطالب
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 4/1440 1/1440 شراء الربجميات -3

مخسمائة 

رايل  ألف

 سعودى

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

مدى توفر  3-ك-9

الربجميات اليت حيتاجها 

 %53أعضاء هيئة التدريس 

  

 

ئة توفري الربجميات هلي -4

 التدريس و الطالب
5/1440 10/1443  

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

ااتحة وسائل التعلم الذايت -95

 للطالب وتطوير قدرهتم على التعلم

حتسني جودة فرص 

 التعلم

 

 توفري املكتبات الرقمية و -أ

 االنرتنت

االشرتاك الدورى يف  -9

 املكتبات الرقمية
10/1439 10/1443 - 

 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية

 

 

مدى توافر انرتنت  9-س-3

 %73سريع للطالب 

عدد األماكن  3-س-3

املتاحة يف الكلية للطلبة 

لالستفادة من خدمات 

 %933التعليم الذايت 

 

 
 

 

 انرتنتتوفري خدمة  -3

 سريعة للطالب

10/1439 10/1443 - 
 عمادة الكلية و

 األقسام العلمية
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 امدى رض 4-س-3

الطالب عن خدمات التعليم 

 %73الذايت يف الكلية 

عدد االشرتاكات  3-س-3

ابملكتبات العاملية للطالب 

43% 

عقد دورتني  ابلتعاون مع -96

 الشركات احمللية والدولية كل عام 

 الشراكة مع اجملتمع

عقد دورات ابلتعاون مع  -أ

 الشركات

التنسيق مع  -9

 الشركات لعقد الدورات
عدد الدورات   9-ن-6 عمادة الكلية و - 4/1440 10/1439

املشرتكة بني الكلية 

والشركات احمللية والدورية 

)دورتني كل عام ابلتعاون مع 

 (%933الشركات 

 

 

حتديد حمتوى مفيد  -3

 للدورات
 األقسام العلمية - 4/1440 10/1439

 

 

الدعوة حلضور  -4

 الدورات
4/1440 10/1443 - 

عمادة الكلية 

 األقسام العلميةو 
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جمموعات للبحث العلمي عمل -97

حسب ختصصات أعضاء هيئة 

 التدريس

تشجيع أعضاء هيئة 

التدريس على البحث 

 العلمي

 إنشاء جمموعات حبثية -أ
حتديد التوجهات  -9

 البحثية
 األقسام العلمية - 12/1439 10/1439

عدد اجملموعات  9-ح-3

 %35البحثية يف الكلية   

عدد األحباث   3-ح-3

 سنوايالعلمية املنشورة 

من احباث  %33ان يكون )

أعضاء هيئة التدريس ىف 

 ISIجمالت مصنفة عامليا 

( ذات معامل أتثري عاىل

75% 

نسبة النشر   4-ح-3

العلمي يف كل قسم علمي 

)عدد املنشورات إىل عدد 

 

 
 

توزيع أعضاء هيئة  -3

التدريس على جمموعات 

 حبثية

 األقسام العلمية - 10/1443 12/1439
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 ريس حسبدأعضاء هيئة الت

 %13الرتبة األكادميية( 

تفعيل برانمج البكالوريوس يف  -91
 هندسة احلاسب يف اقسام الطالبات

حتسني جودة فرص 

 التعلم

 البدء يف قبول طالبات ىف

برانمج البكالوريوس يف 

هندسة احلاسب و 

 الشبكات 

اإلعالن  -9

لطالبات السنة 

التحضريية عن بدء 

قبول طالبات بربانمج 

البكالوريوس يف 

هندسة احلاسب و 

 الشبكات

قبول الطالبات  -3

 ابلربانمج

بدء الدراسة  -4

 ابلربانمج

 عمادة الكلية - 99/9341 1/9341

البدء يف قبول  9-ش-9

 53طالبات يف التخصص )

طالبة على األقل( 

(933%) 
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الدورى كل إقامة املؤمتر الدويل  -91
 ابلكليه عامني

تشجيع أعضاء هيئة 

التدريس على 

 البحث العلمي

إنعقاد مؤمتر دوىل  -9

برعاية كلية علوم احلاسب و 

 املعلومات

احلصول على  -9

املوافقات املطلوبة و 

 حتديد موعد املؤمتر

اإلعالن عن املؤمتر  -3

ية يف احملافل البحثية احملل

 و الدولية

 راملؤمت انجل تشكيل -4

تعيني جلنة علمية  -3

 املقدمةملراجعة األحباث 

تلقى األحباث و  -5

حتكيمها و اختيار 

 افضلها للنشر ابملؤمتر

1/9341 93/9339 

أربعمائة 

ألف رايل 

 سعودى

عمادة الكلية 

 واألقسام العلمية

احلصول على  9-ت-3

املوافقات الالزمة لعقد املؤمتر 

933% 

عدد املشاركني  3-ت-3

من داخل اململكة )ال يقل 

 %933( 75عن 

املشاركني عدد  4-ت-3

من خارج اململكة )ال يقل 

 %933( 35عن 



 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 هـ 9334-هـ  9341اخلطة االسرتاتيجية لكلية علوم احلاسب واملعلومات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات( 023(

 


