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على مـدى السـنوات املاضـية حشـدت كليـة العلـوم اامعـة اجلـوف كـل الطاقـات و 

اإلمكانيــــات مــــن أجــــل النهــــوم بالبيئــــة التعليميــــةم و بــــدعم متوا ــــل مــــن معــــا  مــــدير 

الـت تعتـرب الراةعـة اجلامعة حيفظه اهلل و يف ظل الرعاية الكرميـة الـت توليهـا الدولـة للتعلـيم و 

 األساسية للتنمية يف اململكة و قاطرة لالرتقاء باملواطن السعودي. 

و قــد ســارت كليــة العلــوم بــدورها علــى هــذا الــنهج وةــا رؤيــة و رســالة متواةقــة مــع رؤيــة و رســالة اجلامعــةم حيــ  عملــ  علــى 

 لت يعيشها اجملتمع السعودي.حشد كل الطاقات و اإلمكانيات بغية مواكبة التطورات العلمية  احلديثة ا

م( الـت بـني أيـديكم مرتكـزة علـى أهـداف و قـيم مسـتمدة 2022-م2018و من هذا  املنطلا تـيت  اخلطـة اخلمسـية للكليـة  

م اجلامعـة مـن خـالت ةـتا  ةـاد جديـدة  إسـرتاتيجيةمتناغمة و منسجمة مـع  اإلسرتاتيجيةمن ديننا احلنيف م و قد حر نا أن تكون 

ار يف الرتكيز على جودة البيئة التعليميـة و البحثيـة و جـودة و كفـاءة خرلـي الكليـة حـهل تتـيا هلـم قـدرة تناةسـية عاليـة يف مع االستمر 

ــرتوي رــو ةــتا بــرامج للدراســات العليــا يف جمــات صصصــا م و تلبيــة 
ا
الحتياجــات ســود العمــلم كمــا   نغفــل يف أهــداةنا الســعي امل

 املستقبل القريب بإذن اهلل.

  يد كلية العلومعم

 دكتور / مساعد بن سعود الحميمص
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 :اإلستراتيجيةأعضاء لجنة إعداد الخطة  
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 قرار إعتماد لجنة الخطة اإلستراتيجية
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 :مقدمة

 – درت مواةقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملـس الـوزراء 

رقــــم رئــــيس جملــــس التعلــــيم العــــا  حيفظــــه اهلل بالتوجيــــه الكــــر  

هـــــ م علــــى  3/6/1423( الصــــادر بتــــاري   20579/ب/7 

 23/3/1423مــا رةعــه جملــس التعلــيم العــا  الســته املعقــودة 

هـــ باملواةقــة علــى إنشــاء كليــة العلــوم يف منطقــة اجلــوف التابعــة 

جلامعــة امللـــد ســعود م كمـــا واةــا جملـــس جامعــة امللـــد ســـعود 

علــى اخلطــة الدراســية للكليــة م وبــدأت الدراســة بالكليــة يف الفصــل الدراســي األوت هـــ 25/12/1423الســته اخلامســة املنعقــدة بتــاري  

الرياضـــــيات م الفيزيـــــاء م علـــــوم احلاســـــب  هــــــ م بـــــدأت الدراســـــة بالكليـــــة يف أربعـــــة صصصـــــات:  1425/ 1424مـــــن العـــــام اجلـــــامعي 

يهـــا جامعـــة اجلـــوف حيـــ  ل حتويـــل قســـم علـــوم واملعلومـــات م علـــوم املختـــربات الطبيـــةم وتعتـــرب هـــذ  الكليـــة هـــي النـــواة الـــت قامـــ  عل

. كليـة لعلـوم احلاسـب واملعلومـات  املختربات الطبية إىل كلية للعلوم الطبية التطبيقية وكذلد ل حتويل قسم علوم احلاسب واملعلومات إىل

لكيميــاء واألحيــاء قســام اورغبــة مــن القــائمني علــى الكليــة يف اســتحداة أقســام جديــدة مــا ةقــد واةــا املقــام الســامي علــى اســتحداة أ

هــ بإنشـاء قسـمي الكيميـاء واألحيـاء بكليـة 26/1/1428/م بتـاري  1068ة وعليـه ةقـد  ـدر األمـر السـامي الكـر  رقـم والبيئة بالكليـ

اسـة ونظـام الدر /م بإنشاء قسم البيئة بكلية العلـوم  وهـذا القسـم غـري مفعـل حاليـا( م 8628العلوم كما  در األمر السامي الكر  رقم 

 .  وق  الراهن دراسة بنظام االنتسابيف الكلية عن طريا االنتظام الكلى وال يوجد يف ال
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 هـ1438/1439أعداد طلبة و طالبات الكلية للعام الجامعي 

 أعداد الطالب وفقا للمستويات الدراسية 

         
 املستوى

 
 الشطر

 اإلمجا  لثامنا السابع السادس اخلامس الرابع الثال  الثاين األوت

 
 الطالب

358 153 58 40 45 23 13 9 699 

 
 الطالبات

368 142 102 53 55 20 36 10 786 

 
 اإلمجا 

726 295 160 93 100 43 49 19 1485 

 

 أعداد الطالب وفقا لألقسام 

 القسم         
 

 الشطر

  اإلمجا غري حمدد قسم الكيمياء قسم األحياء قسم الفيزياء قسم الرياضيات

 
 الطالب

218 111 244 124 2 699 

 
 الطالبات

129 179 255 221 2 786 

 
 اإلمجا 

347 290 499 354 4 1485 
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 أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم

         
 الفئة
 

 الشطر

 اإلمجا  معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي

 
 الطالب

2 7 1 18 8 30 14 4 34 ---- 118 

 
 الطالبات

--- 3 -- 3 8 30 17 7 60 --- 128 

 
 اإلمجا 

2 10 1 21 16 60 31 11 94 --- 246 

 

 

 1485:246 نسبة أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم : الطلبة
 =7:1 

 

 

 1485:138 تدريس و من يف حكمهم على  رأس العمل : الطلبةنسبة أعضاء هيئة ال
 =1 : 11 
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 عدد اإلداريين و الفنيين

 مالحظات العدد بكال الشطرين الوظيفة م
 الطالبات الطالب

  1 1 إدارةمدير   .1
  9 11 ةين خمترب  .2
  1 1 كاتب  .3
  1 2 ناس   لة  .4
  -- 2 مشرف إداريمساعد   .5
  -- 1 إداريمساعد   .6
  -- 1 مشغل أجهزة  .7
  -- 1 ةين متريض  .8
  2 -- مسجل معلومات  .9
  1 -- باح  تطوير  .10
  1 -- باح  اختبارات  .11
  1 -- أكادميي إرشاد  .12
  1 -- سكرتارية  .13

  18 20 اإلمجا 
 

 1485:38 نسبة الطالب و الطالبات إىل الكادر اإلداري

 =1  :39 
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 بالكلية البرامجعدد 

 الربامج م
 ياضياتالر   .1
 الفيزياء  .2
 الكيمياء  .3
 األحياء  .4
 برامج 4 إلمجا ا
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 أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بقسم األحياء

 أعداد منسوبي القسم

         
 الفئة
 

 الشطر

 اإلمجا  معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
 غري سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي

 
 الطالب

----- 3 1 9 2 1 1 1 7 ---- 25 

 
 الطالبات

----- 1 ---- 1 5 4 3 2 9 ---- 25 

 
 اإلمجا 

---- 4 1 10 7 5 4 3 16 ---- 50 

 

 أعداد المعامل بالقسم

 املسمى رقم املعمل م
1.  G92   حتضريات جمهرية -كيمياء أنسجة 

2.    G97 ةطريات -طحالب  –اء دقيقة أحي 
3.  G114  تشريا مقارن –حبليات 
4.    G113  وظائف أعضاء نبات –نبات 
5.  G105  وظائف أعضاء حيوان –مناعة 
6.    G106 أنسجة 
7.  G107  طفيليات -حشرات 
8.  F 110    مركزى -أحباة 
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 أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بقسم الفيزياء

 أعداد منسوبي القسم

         
 الفئة
 

 الشطر

 اإلمجا  معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي

 
 الطالب

1 ----- ------ 4 2 8 5 1 11 ---- 32 

 
 الطالبات

---- ----- ---- ---- ----- 4 1 1 14 ---- 20 

 
 اإلمجا 

1 ----- ----- 4 2 12 6 2 27 ---- 52 

 

 أعداد المعامل بالقسم

 املسمى رقم املعمل م
 G59 خمترب كهرومغناطيسية  .1
 G60 خمترب بصريات  .2
 G61 خمترب ةيزياء حديثة  .3
 G67 خمترب ةيزياء نووية  .4
 G77 102خمترب ةيزياء عامة   .5
 G82 102خمترب ةيزياء عامة   .6
 G83 101امة خمترب ةيزياء ع  .7
 G87 101خمترب ةيزياء عامة   .8
 G69 خمترب ةيزياء جوامد  .9
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 أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بقسم الكيمياء

 أعداد منسوبي القسم

         
 الفئة
 

 الشطر

 اإلمجا  معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 عوديس
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي

 
 الطالب

1 3 ----- 4 4 5 1 ----- 5 ----- 23 

 
 الطالبات

----- 1 ---- ---- --- 6 2 1 12 ----- 22 

 
 اإلمجا 

1 4 ----- 4 4 11 3 1 17 ---- 45 

 

 أعداد المعامل بالقسم

 املسمى رقم املعمل م
1.  G121يةكيمياء عامة وغري عضو  معمل طاليب 
2.  G122كيمياء عضوية معمل طاليب 
3.  G123كيمياء ةيزيائية معمل طاليب 
4.  G126كيمياء عضوية معمل أحباة 
5.  G90كيمياء حتليلية معمل طاليب 
6.  F058كيمياء حتليلية معمل أحباة 
7.  F114كيمياء ةيزيائية معمل أحباة 
8.  F115 كيمياء ةيزيائية وغري عضوية معمل طاليب 
9.  G121مياء عامة وغري عضويةكي معمل طاليب 
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 أعداد أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم بقسم الرياضيات

 أعداد منسوبي القسم

         
 الفئة
 

 الشطر

 اإلمجا  معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي
غري  سعودي

 سعودي

 
 البالط

----- 1 ---- 1 ---- 16 7 2 11 --- 38 

 
 الطالبات

---- ---- ---- 1 3 ---- 4 1 14 --- 23 

 
 اإلمجا 

---- 1 ---- 2 3 16 11 3 25 --- 61 

 

 أعداد المعامل بالقسم

 املسمى رقم املعمل م
 معمل حاسب    F 53معمل   .1
 معمل حاسب    G75معمل   .2
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 الوحدات و اللجان

 املسمى م داتالوح
 األكادميياجلودة و االعتماد   .1
 شئون الطالب  .2
 األكادميياإلرشاد الطاليب و   .3
 التعلم االلكرتوين و التعليم عن بعد  .4
 اخلرلني  .5
 االختبارات و اجلداوت  .6
 وحدات 6عدد  اإلمجا 

 اللجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املسمى م
 التقرير السنوي  .1
 التيتديب  .2
 النشاط العلمي و الثقايف  .3
 املختربات  .4
 املتابعة  .5
 الساعات الزائدة  .6
 اإلعالمية و موقع الكلية  .7
 املبتعثني  .8
 اخلطط الدراسية  .9
 العالقات العامة  .10
 النشاط الطاليب و االجتماعي  .11
 جلنة امللتقى و املعرم الطاليب  .12
 املسرح  .13
 القاعات الدراسية  .14
 جلنة 14عدد  اإلمجا 
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 ةخطالإعداد منهجية خطوات و 

   للخطةدراسة الوضع احلا 
 دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط اإلسرتاتيجي باجلامعة استخدام دليل إعداد. 
 العمادات املعتمد من مكتب التخطيط اإلسرتاتيجي باجلامعة بالربنامج الزمين إلعداد اخلطط للكليات و االلتزام. 
  املقـــدم مـــن مكتـــب التخطـــيط  اإلســـرتاتيجيةبالتـــدريب علـــى إعـــداد اخلطـــط املشـــاركة يف حضـــور الربنـــامج التـــدرييب اخلـــاص

 وبياهنا: أسبوعيةورش عمل  8والذي اشتمل على  .اإلسرتاتيجي باجلامعة
   هـ.  12/1/1439األوىل التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكان  بتاري 
 هـ. 19/1/1439لقيم بتاري  الثانية وكان  عن منهجية إعداد الرؤية والرسالة واألهداف وا 
  الثالثة وكان  عن التحليل الرباعيswot    هـ. 26/1/1439وكان  بتاري 
  ه.3/2/1439بتاري  كان  عن حتليل الفجوة و الرابعة 
   ه.12/2/1439اخلامسة وكان  عن حتديد األولويات بتاري 
   ه.16/2/1439السادسة وكان  عن مواءمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاري 
   ه.24/2/1439السابعة وكان  عن اخلطة التنفيذية بتاري 

  ه22/3/1439بتاري   موالتقييتسليم اخلطة ملكتب التخطيط اإلسرتاتيجي باجلامعة للمراجعة 
   اســـــــتالم التقريـــــــر مـــــــن مكتـــــــب التخطـــــــيط اإلســـــــرتاتيجي باجلامعـــــــة والعمـــــــل علـــــــى إعـــــــداد التعـــــــديالت املطلوبـــــــة بتـــــــاري
 ه.12/5/1439
 ه.20/5/1439لنهائية ملكتب التخطيط اإلسرتاتيجي باجلامعة بتاري  تسليم النسخة ا 
  مـــن خـــالت ةحـــص ودراســـة جوانـــب القـــوة  للخطـــةدراســـة املوقـــف البيئـــي وقـــد قامـــ  اللجنـــة بالكليـــة بعمـــل ورش العمـــل و

 .وتقييم الفرص والتهديدات يف البيئة اخلطةوالضعف يف كل جماالت أعمات وأنشطة 
 امعةموائمة اخلطة مع خطة اجل 
 حتديد الفجوة اإلسرتاتيجية. 
 بناء اخلطة اإلسرتاتيجية الت تسد تلد الفجوة. 
 عمل اخلطة التنفيذية وطرد التقييم وتليم اخلطة يف موعدها 
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 خطوات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركات إلعداد الخطة

 املقابالت ورش العمل و العصف الذهين

 اناتالتقارير و البي االستبيانات

 

 (الكليات / الجامعات المرجعيةالدراسات المرجعية )

 

 اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة اجلوف 
  مكتب التخطيط اإلسرتاتيجي باجلامعةدليل إعداد اخلطط املعد من قبل. 
 :جامعة امللد عبد العزيز  –جامعة امللد سعود  الكليات / اجلامعات الوطنية 
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 الرؤية والرسالة والقيم واألهداف
 :الرؤية 

 و البحثي يف العلوم األساسية األكادميي" الريادة و التميز  
 " تطلعات اجملتمع وتطبيقا ا على املستوى العاملي مبا حيقا

 :الرسالة 
تقد  برامج أكادميية و حبثية متميزة يف العلوم األساسية " 
لبح  العلمي و اإلبداع لتزويد تطبيقا ا عرب ببيئة حمفزة ل و

باملعارف و الكفاءات العلمية الت تليب متطلبات  اجملتمع
 " التنمية

 :األهداف 
 .ة و تالئم متطلبات سود العملاألكادمييقادرة على توةري خمرجات تفي باملعايري  تقد  برامج تعليمية  .1
 دعم احتياجات اململكة من الكوادر املؤهلة يف جماالت العلوم األساسية و تطبيقا ا. .2
البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األحباة العلمية التطبيقية املختلفة الت متكن   تاإلمكانياتعزيز  .3

 الكلية من املسامهة يف خدمة و تنمية اجملتمع.
 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفين لدعم العملية التعليمية و البحثية. .4
 للطالب مبشاكل اجملتمع و البيئة احمليطة. تنويع مصادر الثقاةة التعليمية و ربط املفاهيم العلمية .5
 اخلطط و الربامج الدراسية يف العلوم األساسية وةقا للمعايري العاملية املتبعة. حتدي  .6
كات مع اجلامعات و القطاعات احمللية و و البحثي من خالت االبتعاة أو عقد الشرا  األكادميي تطوير العمل .7

 .العاملية
 يف خمتلف التخصصات بالكلية.استحداة برامج دراسات عليا  .8
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 :القيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيادة 

 المسئولية و

 

و التفاعل االيجابي تجاه  اتدعم و تعزيز المهارات و األدوار القيادية على كافة المستوي

 1 الكلية و الجامعة و المجتمع من واقع اإلحساس بالمسئولية

 العدالة 

 

 إعطاء كل ذي حق حقه

 

3 

 التعامل وفق القيم و المبادئ اإلسالمية االحترام

 

2 

 العمل بروح الفريق الواحد  و تبادل الخبرات و المعارف العمل الجماعي

 

4 

 اإلبداع
 فيز التفكير اإلبداعي المنتج وفقا لتعاليم اإلسالمتح

 

5 

 ضمان جودة األداء وفقا للمعايير المحلية و العالمية الجودة و التميز

 

6 
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 SWOTالتحليل الرباعي )البيئي( 

 تحليل البيئة الداخلية للكلية

هنــاك عــدد مــن نقــاط القــوة الــت تتميــز مــا الكليــة داخليــا و الــت ميكــن اســتثمارها و تفعيلهــا  أنأوضــح  الدراســة الذاتيــة لكليــة العلــوم 
هنــاك بعــض نقــاط الضــعف الــت تــؤ ر علــى   أنحيقــا رؤيــة ورســالة و أهــداف الكليــةم كمــا أوضــح  نتــائج الدراســة  علــى النحــو الــذي

 كفاءة و ةاعلية الكلية رو حتقيا رسالتها.

 نقاط الضعف نقاط القوة م
وجــود كــوادر  يــزة ذات خــربات متنوعــة يف التخصصــات   .1

 املختلفة.
 .عدد مكاتب أعضاء هيئة التدريس غري كاةية

ـــــة الـــــت تلـــــيب   .2 ـــــوع و تعـــــدد صصصـــــات الدراســـــة بالكلي تن
 احتياجات سود العمل.

تــيتخر و تقصــري  يف أعمــات الصــيانة  للمبــاين و القاعــات و 
 املعامل بالكلية.

تشـــــجيع البـــــاحثني و أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس يف إجـــــراء   .3
 حبوة علمية  داخليا و خارجيا. 

يقلــل عــدد  مشــاركة عــدد مــن الكليــات يف مبــاين الكليــة  ــا
 املكاتب و القاعات.

 ضعف مستوى الفنيني باملختربات. حصوت بعض أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية.  .4
ــــــــا أهــــــــداف   .5 وجــــــــود وحــــــــدات و جلــــــــان بالكليــــــــة لتحقي

 التخطيط االسرتاتيجي و االرتقاء بقدر ا التناةسية.
 قلة عدد الدورات و ورش العمل التخصصية .

 العلمية. األقسامنقص عدد الفنيني و اإلداريني املؤهلني ب مكانيات الكلية  .االستخدام الفعات إل  .6
ــــــل   .7 و اإلداري و الطــــــاليب يف األنشــــــطة  األكــــــادمييالتمثي

املختلفـــة علـــى مســـتوى الكليــــة و  الالمنهجيـــةالصـــفية و 
 اجلامعة و اململكة.

  عوبة التوا ل مع خرلي الكلية.

عــــــدم وجــــــود مكتبــــــات علميــــــة صصصــــــية بيتقســــــام الكليــــــة  ة بصورة عاجلة. ياألكادمي األقسامتلبية احتياجات   .8
 املختلفة.

تطبيا معايري أكادمييـة واضـحة م ميكـن مـن خالهلـا تقيـيم   .9
 األقسامو متابعة العملية التعليمية ب

 عدم كفاية املخازن بالكلية.

تضــــاةر جهــــود منســــويب الكليــــة للو ــــوت مــــا و اجلامعــــة   .10
 معات السعودية.ملكانة مرموقة بني اجلا

نقـــــــص عـــــــدد أجهـــــــزة العـــــــرم بقاعـــــــات الدراســـــــة بشـــــــطر 
 الطالبات.
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وجود نظام شئون طالب الكرتوين جيـد يسـهل عمليـات   .11
 التسجيل و النتائج و يضمن الدقة يف األداء.

عــدم كفايـــة املختـــربات و ســعتها بالنســـبة لعـــدد الطـــالب و 
 الطالبات.

ة العمليــة التعــاون مــع بعــض املؤسســات و اهليئــات لفائــد   .12
التعليميــة و البحثيــة بالكليــة و اســتفادة هــذ  اهليئــات مــن 

 إمكانات الكلية.

زيادة األعباء اإلدارية  لعضو هيئة التدريس  ا يؤ ر على 
 العملية التعليمية و البحثية.

بالكليـــة ملســـاعدة  األكـــادمييوجـــود نظـــام ةعـــات ل رشـــاد   .13
و التقـــدم الطــالب و تـــوةري املعلومــات الالزمـــة للمفاضــلة 

 يف املسار العلمي يف الربامج املختلفة.

 عوبة التوا ل اللغوي بني الطالب و بعض أعضاء هيئة 
 التدريس.

و  األقسـاماستخدام نظام الـبالك بـورد ليفـي باحتياجـات   .14
الوحـــــدات و جلـــــان الكليـــــة املختلفـــــة مبـــــا  ـــــدم العمليـــــة 

 التعليمية و اإلدارية للطالب و األعضاء.

طالب و الطالبات يف بعض الشعب زيادة عدد ال
 الدراسية.

تــــواةر أمــــاكن لتشــــجيع الطــــالب علــــى  ارســــة األنشــــطة   .15
 الرياضية و الرتةيهية.

 املصاعد لدى جممع الطالبات ال تعمل.

الشراكة بني شطري الطالب و الطالبات  ـا يتـيا تبـادت   .16
 اخلربات.

 حمدودية العالقة بني الكلية و أ حاب األعمات.

  ات امليدانية لطالب الكلية للجهات ذات العالقة.الزيار   .17
  العمل على تيتهيل الفنيني بيتقسام الكلية املختلفة.  .18
وجــــود خطــــط دراســــية معتمــــدة و العمــــل علــــى حتــــديثها   .19

 ملواكبة سود العمل و احتياجاته.
 

املعامــــــل جمهــــــزة و تفــــــي باحتياجــــــات اخلطــــــط الدراســــــية   .20
 املعتمدة.

 

ــــــة  األكــــــادمييعتمــــــاد وجــــــود وحــــــدة اجلــــــودة و اال  .21 بالكلي
لتحقيـــــــا أهـــــــداف التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي و االرتقـــــــاء 

 بقدرا ا التناةسية.
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 تحليل البيئة الخارجية للكلية

يميـا تتضمن البيئة اخلارجية القوى و التغريات الت حتدة يف احمليط اخلارجي للكلية على كاةة املستويات: املباشرة و العامـة م حمليـا و إقل
ويف ظــل املتغــريات أوضــح  نتــائج التحليــل البيئــي أن كليــة العلــوم أمامهــا العديــد مــن الفــرص املتاحــة و الــت ميكــن االســتفادة  مليــا.و عا

هنــاك جمموعــة مــن التهديــدات احملتملــة و  أنكما منهــا يف تــدعيم مركزهــا التناةســي و حتقيــا الغايــات و األهــداف اإلســرتاتيجية للكليــةم
 ية أن حتدد كيفية التعامل معها من أجل حتقيا الرسالة و الغايات.الت يتحتم على الكل

 التهديدات المحتملة الفرص المتاحة م
وجود مشروعات حبثية و تـيتليف و اتفاقيـات تعـاون مـع   .1

مؤسســــــات أو هيئــــــات خارجيــــــة لرةــــــع جــــــودة العمليــــــة 
 التعليمية و البحثية.

ونيهم  تفــــاوت املميــــزات املاليــــة ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس و معــــا
املتعاقــدين يــؤدي إىل اســتقطاب اجلامعــات األخــرى هلــم للعمــل 

 ما.
ـــــزة   .2 ـــــرامج  و دورات و حماضـــــرات متمي ـــــة عمـــــل ب إمكاني

مبصــروةات بالتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة باجلامعــة 
و الــت يتطلبهــا ســود العمــل  ــا يســاعد يف زيــادة مــوارد 

 الكلية.

 بالكليــة م يزيــد مــن معــدت الزيــادة يف أعــداد الطــالب امللتحقــني
الضــغط علــى اإلمكانــات  املتاحــة و يــؤ ر ســلبا علــى اخلــدمات 

 املقدمة للطالب و على جودة اخلريج.

تتمتــــع الكليـــــة مبوقــــع متميـــــز وســــط منـــــاطا  ـــــناعية و   .3
زراعيــة  ــا يتــيا هلــا االســتفادة مــن خــربات أعضــاء هيئــة 
ـــــدريب  ـــــة و املشـــــاركة يف ت ـــــدريس و إمكانيـــــات الكلي الت

 و إلاد ةرص عمل هلم مذ  األماكن.الطالب 

 إحجام أ حاب األعمات عن دعم البح  العلمي.

و جـــــود قطاعـــــات خا ـــــة و حكوميـــــة يف املنطقـــــة  ـــــا   .4
 يوةر ةرص عمل خلرلي الكلية.

عـــدم وجـــود مـــوارد ذاتيـــة للكليـــة و اعتمـــاد الكليـــة علـــى ميزانيـــة 
 اجلامعة ةقط.

املهمـــــات  إمكانيـــــة االســـــتفادة مـــــن البعثـــــات و املـــــنا و  .5
العلميـــــة يف رةـــــع املهـــــارات ألعضـــــاء هيئـــــة التــــــدريس و 

 الطالب.

ـــــة  ـــــة لـــــدى بعـــــض أعضـــــاء هيئ ضـــــعف مســـــتوى اللغـــــة اإلأليزي
 التدريس و الطالب.

  إمكانية اعتماد برامج دراسات عليا.  .6
  تنوع التخصصات بالكلية تؤدي لتنوع ةرص العمل.  .7
جـود وجود متخصصني يف أقسام الكليـة باإلضـاةة إىل و   .8

 أجهزة متنوعة يزيد من املوارد املالية للكلية.
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 ( Gap Analysisتحليل الفجوة بين الوضع الراهن و التصور المستقبلي )تحليل الفجوة 

 التعليم و التعلمتعزيز و تطوير  -1
 المستهدف الوضع الراهن

 الربامج:
  وجود خطط دراسية معتمدة و العمل على حتديثها

 احتياجاته.ملواكبة سود العمل و 
  تنوع و تعدد صصصات الدراسة بالكلية الت تليب

 احتياجات سود العمل.
 األقساميوجد جلان مشكلة لتطوير الربامج و املقررات ب 

 وةا خطة تناغم على مستوى اجلامعة.
 و  األقسامليفي باحتياجات  استخدام نظام البالكبورد

 .الوحدات و جلان الكلية املختلفة

   و التطوير املستمر للربامج التعليمية:وضع نظام للتحدي
وضع  لية لتحدي  املناهج بناء على تقارير املراجعة و  -

  راء الطالب و املستفيدين و احتياجات سود العمل.
وضع  لية للتيتكد من حتقيا املخرجات التعليمية  -

 املستهدةة للربامج.
وضع  لية لقياس مدى تقدم الربامج املختلفة الصاذ  -

 ت التصحيحية.اإلجراءا

 أعضاء هيئة التدريس:
  وجود كوادر  يزة ذات خربات متنوعة يف التخصصات

 املختلفة.
 .حصوت بعض أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية 
  استخدام العديد من أعضاء هيئة التدريس للتقنيات

احلديثة يف التدريسم و ال زات البعض يستخدم الطرد 
 .تقليديةال
 دارية لعضو هيئة التدريس  ا يؤ ر على زيادة األعباء اإل

 .العملية التعليمية و البحثية
 .قلة عدد الدورات و ورش العمل التخصصية 
  تطبيا معايري أكادميية واضحة لتقييم و متابعة العملية

 .األقسامالتعليمية ب
  جهود منسويب الكلية للو وت ما و اجلامعة تضاةر

 ملكانة مرموقة بني اجلامعات.

دور التعلم الذا  و استخدام املراجع و التحسني املستمر  زيزتع
 يف طرد التدريس:

نشر  قاةة التعلم الذا  و اإللكرتوين بني الطالب و  -
 هيئة التدريس.

 استخدام الوسائلتشجيع هيئة التدريس على  -
 .االلكرتونية احلديثة

تشجيع هيئة التدريس و الطالب على استخدام  -
 املراجع.

 اس ةعالية طرد التدريس احلالية.عمل  لية لقي -
عمل  لية لتشجيع هيئة التدريس على تطبيا طرد  -

 تدريس جديدة ةعالة و قياس أاحها و تعميمها.
التنسيا مع اجلهات املتخصصة ذات العالقة لعقد  -

 لرةع كفاءة اهليئة التدريسية. الدورات و ورش العمل

 تعزيز و تطوير الدعم الطاليب و اخلدمات املقدمة للطالب: الطالب:
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 طة إعرام بعض الطالب عن املشاركة يف األنش
 .الطالبية

  اختالف أقسام الكلية يف طرد التدريب باملصانع و
 .الشركات و اهليئات

   الالمنهجيةطاليب يف األنشطة الصفية و وجود متثيل 
 املختلفة على مستوى الكلية و اجلامعة و اململكة.

  وجود نظام شئون طالب الكرتوين جيد يسهل عمليات
 التسجيل و النتائج.

  ملساعدة  بالكلية األكادمييرشاد وجود نظام ةعات ل
 .الطالب

  عوبة التوا ل اللغوي بني الطالب و بعض أعضاء 
 هيئة التدريس.

  بالكلية للجهات  األقسامالزيارات امليدانية لطالب بعض
 ذات العالقة.

  تطوير خطة الدعم الطاليب.العمل على وضع  و 
 .حتسني مستوى املراةا بالكلية 
 .تطوير األنشطة الالمنهجية 
 .وضع خطة للتقييم الدوري للخدمات املقدمة للطالب 
  اكتشاف و رعاية الطالب املتعثرين.حتسني  لية 
 لية لتشجيع و رعاية الطالب املتفوقني و  حتسني 

 املبدعني.
 تعديل أنظمة تقييم الطالب:

  للطالب.تطوير أنظمة التقييم املستمر 
  وضع سياسة للتحسني املستمر يف جودة الورقة

 االمتحانية.
 لورقة االمتحانية.تطبيا معايري ا 

 وضع سياسة للتعليم التعاوين:
 .تقييم التدريب بوضعه احلا  و اقرتاح التحسينات 
 تعاون مع جهات التوظيف و املصانع ال زيادة اتفاقيات

ريب و املؤسسات ذات الصلة بالكلية و تتضمن تد
 طالب الكلية.

 البنية التحتية:
  وجود وحدات وجلان بالكلية لتحقيا أهداف التخطيط

 االسرتاتيجي.
  عدم كفاية أعداد املختربات و سعتها بالنسبة لعدد

 . الطالب و الطالبات
 بيتقسام الكلية  صصصية علمية عدم وجود مكتبات

 .املختلفة
   كفاية املخازن بالكليةعدم. 
 عرم بقاعات الدراسة بشطر نقص عدد أجهزة ال

 الطالبات.
 .ال تعمل املصاعد لدى جممع الطالبات 

 تطوير البنية التحتية:
  و العمل على استكمات التجهيزات التقنية للقاعات

 .و مكاتب أعضاء هيئة التدريس و املعاملاملختربات 
  املختلفة. األقسامإنشاء مكتبة صصصية بالعمل على 
 خمازن للكلية و أخذ اخلطوات  إنشاءمل على الع

 التنفيذية لدى اجلهات ذات العالقة.
  توةري مكاتب لكل وحدات الكلية و جلاهنا على العمل

 و الكادر اإلداري هلا.
  يتعمات ةنيني متخصصني للقيام بالعمل على توةري

 الصيانة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
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  تيتخر و تقصري يف أعمات الصيانة للمباين و القاعات و
 املعامل بالكلية.

 .عدد مكاتب أعضاء هيئة التدريس غري كاةية 
  ة بصورة األكادميي األقسامالسعي لتلبية احتياجات

 عاجلة.
 ت املتاحة بالكلية.االستخدام الفعات ل مكانيا 
  مشاركة عدد من الكليات يف مباين الكلية  ا يقلل عدد

 املكاتب و القاعات.
 الدراسات العليا:

  للدراسات العليا بكلية العلوم. امجبر ال توجد 
 .ال يوجد معمل أحباة مركزي بالكلية 
  األقساميوجد نواة معامل أحباة على مستوى. 
 تصلا ألحباة  تجهيزاتكثري من املعامل مزودة ب

 متقدمة.

 تعزيز و تطوير برامج الدراسات العليا:
  للدراسات العليا. برامجالبدء يف عمل 
 دي  املستمر لربامج وضع نظام للتطوير و التح

 الدراسات العليا.
 .وضع سياسة للتحسني املستمر يف طرد التدريس 
  تدريب هيئة التدريس على استخدام التقنيات احلديثة يف

 التدريس.
 البيئة الداعمة -2

 المستهدف الوضع الراهن
 و نقص عدد  ضعف مستوى الفنيني باملختربات

 .العلمية األقساماإلداريني املؤهلني ب
 تكمات املنشيتت و التجهيزات بالكلية.اس 

 األقسامب من األجهزة املعملية احلديثة توةر عدد.  .تعزيز و تفعيل اإلدارة اإللكرتونية 
  توةر حواسب و أجهزة عرم مبعظم القاعات و معامل

 .الصيانة إجراءاتم مع ضعف و تيتخر  الكلية
 .دعم تقنية التوا ل بني شطري الطالب و الطالبات 

  مكان ملمارسة الطالب لنشاط الرياضي و توةر
 .الرتةيهي

 األقساماستحداة مكتبة مركزية صصصية بالكلية أو ب. 

 حمدود خلدمة الطالب. وجود مطعم  و املالية تطوير السياسات و اإلجراءات اإلدارية. 
  :الجات توةر أجهزة للخدمات الذاتية للطالب 

 خدمات شئون طالب. – شروباتامل
 ر هياكل تنظيمية لوحدات و جلان الكلية بناء و تطوي

 ة و اإلدارية.األكادميي
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   لنظام اإلداري بالكلية.تنظيم اأعادة  .التطوير املستمر ملهارات اجلهاز اإلداري و الفين 
 شئون  –: شئون مالية متخصص ز إدارياال يوجد جه

 أعضاء هيئة التدريس .
 

 كلية.البدء يف العمل على تيتهيل الفنيني بيتقسام ال  
 الخريجون و سوق العمل -3

 المستهدف الوضع الراهن
 .ل إنشاء وحدة اخلرجني    التطوير اإللكرتوين املستمر للوحدة لتوةري قاعدة بيانات

 كاملة للخرلني.
 جتهيز مكان مستقل مؤسس للوحدة.إىل  اجةاحل  .حتديد متطلبات سود العمل و احتياجات اجملتمع 
  قاعدة بيانات.البدء يف إنشاء هيكلة و  إنشاء منظومة للتطوير املهين املستمر للخرلني. 
 .نقص يف اجلهاز اإلداري للوحدة   املسامهة يف جمات توظيف اخلرلني وةقا للتخصص

 .األكادميي
 .عوبة التوا ل مع خرلي الكلية    

 العلم و المعرفة -4
 المستهدف الوضع الراهن

 ة.ال توجد برامج للدراسات العليا بالكلي   العمل على تكوين بنية حتتية قبل البدء يف برنامج
 الدراسات العليا.

  جمهز إلجراء أحباة الدراسات مركزي ال يوجد معمل
 .األقسامالعليا يف 

 .بناء و تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية 

  و مشاريع التيتليف  يوجد بعض املشاريع البحثية
 املدعومة من اجلامعة.

 مج الدراسات العليا بالكلية وةقا ملتطلبات التوسع يف برا
 .سود العملالكلية و اجلامعة و 

 .ضعف امليزانية اخلا ة مبشاريع البح  العلمي  تطوير أنظمة االبتعاة.التو ية ب 
 .عدم وجود دعم ملشاريع التخرج للطالب  .تطوير اسرتاتيجيات و  ليات البح  العلمي 
 ئة التدريس إلجراء تشجيع الكلية للباحثني و أعضاء هي

 البحوة العلمية.
 .توظيف التقنيات احلديثة يف البح  العلمي 

  الشراكة بني شطري الطالب و الطالبات  ا يتيا تبادت
 اخلربات العلمية.

  توظيف البح  العلمي يف جمات االستشارات العلمية
 .خلدمة اجملتمع املتخصصة
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  و  احل  على زيادة الدعم املا  إلجراء األحباة
 التيتليف.

 المسئولية المجتمعية -5
 المستهدف الوضع الراهن

 لالستشارات  عدم وجود وحدات ذات طابع خاص 
 .العلمية(

  تعزيز و تكوين بيوت خربة يف جماالت متعددة و
كمستشارين علميني قادرين على   األقسامصصصية ب

 .تطوير اإلنتاج و حل مشاكل اجملتمع احمليط بالكلية.
 جملتمع احمليط بالكلية يف دورها حلل ضعف قناعة ا

 مشاكله.
  تكوين وحدة " خدمة و تنمية اجملتمع" تتعاون مع

 . األقسام
  و هي اجلهة املسئولة عن التعامل مع اجملتمع اخلارجي و

 املستفيدين.
 .حمدودية العالقة بني الكلية و  أ حاب األعمات  م تعزيز  قة اجملتمع بالكلية و اجلامعة يف حل مشاكله

 ذات الصلة عرب ةتا قنوات توا ل بينهم.
   وضع نظام خللا تناةس بني الوحدات و مكاةيتة

 العاملني بالوحدات املتميزة.
 الشراكة -6

 المستهدف الوضع الراهن
  التعاون مع بعض املؤسسات و اهليئات لفائدة العملية

التعليمية و البحثية بالكلية و استفادة هذ  اهليئات من 
 كلية.إمكانيات ال

 .تيتسيس نظام للشراكة مبا حيقا رسالة و أهداف الكلية 

 .ضعف االستثمار هلذا التعاون   تطوير الشراكات و برامج التعاون مع اهليئات و املراكز
 يف اجملتمع.

  .تيتهيل و تطوير املوارد البشرية بالكلية 
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 تحديد األولويات:
 .احلصوت على االعتماد املؤسسي والرباجمي -
 ت البنية التحتية للقاعات و املعامل.استكما -
 .احلديثة التدريسية من األدوات و الكيماويات و األجهزة األقسام الحتياجاتاملتابعة املستمرة  -
 تطوير املقررات و الربامج الدراسية. -
 تيتهيل الفنيني باملختربات. -
 استكمات اهليكل التنظيمي و التيتهيل اإلداري للموظفني. -
 ملتميزة من أعضاء هيئة التدريس.استقطاب الكفاءات ا -
 حتسني وتطوير اجلدوت الدراسي للطالب. -
 حتسني و تطوير اخلدمات املقدمة للطالب. -
 التوا ل الفعات بني الكلية و املؤسسات اخلارجية. -
 .تفعيل الدورات و الورش التدريبية املتخصصة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس -
 زيادة الدعم املا  لألحباة العلمية و التيتليف. -
 توةري املكتبات التخصصية بالكلية. -
 استحداة برامج الدراسات العليا. -
 توحيد أنظمة الرواتب و املكاةآت بني أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين. -
 توةري احلرةيني املتخصصني يف الصيانة. -

 

 مصادر التمويل:
o  للمؤسسات و اهليئات احلكومية و اخلا ة. برسوم ماليةش العمل التدريبية و ور و احملاضرات  الندوات 
o  للمؤسسات و اهليئات احلكومية و اخلا ة.برسوم مالية حتليل العينات 
o  للمؤسسات و اهليئات احلكومية و اخلا ة. برسوم مالية االستشارات العلمية 
o ةألنشطة الكلية املختلف رجات األعمات والعمل  رعاية أرباب. 
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 خطة إدارة المخاطر
 ما  و استثماري نوع اخلطر:

 كلية.اخنفام ميزانية ال اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
اخنفــام إيــرادات الدولــة بســب اخنفــام ســعر البــرتوت و  -

 أسباب أخرى.
 توجيه الصرف ملناةذ أخرى. -
 اخنفام املوارد الذاتية. -
 

 كلية العلوم جهة و موقع حدوة اخلطر:
وكالــة وكالــة اجلامعــة و  سئولة عن معاجلة و إهناء اخلطراجلهة امل

للشــــــــــــــــئون  اجلامعــــــــــــــــة
 كلية العلوم  -التعليمية

........ /   التحويلة
................/ 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 

 البح  عن مصادر متويل غري حكومية و من ذلد: -
o  النــــدوات  و احملاضــــرات و ورش العمــــل التدريبيــــة برســــوم

 لمؤسسات و اهليئات احلكومية و اخلا ة.مالية ل
o  حتليــــــل العينــــــات برســــــوم ماليــــــة للمؤسســــــات و اهليئــــــات

 احلكومية و اخلا ة.
o  االستشارات العلمية برسوم مالية للمؤسسات و اهليئـات

 احلكومية و اخلا ة. 
o  رعايـــة أربـــاب العمـــل و رجـــات األعمـــات ألنشـــطة الكليـــة

 املختلفة.

 درجة و مستوى اخلطورة:
  جدا عا 
 √ عا 

  متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 وكالة اجلامعة . -
 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية. -
 كلية العلوم. -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه
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 وقوعه حات إهناء اخلطرو  معاجلة عنا ر

 .اجلامعة بإدارة املالية الصالحيات أ حاب مع الفوري التوا ل 
 .إجراءا ا تستكمل   الت اجلديدة واملشروعات الربامج إيقاف 
 .التزاما ا صفيض أو إلغاءها وإمكانية القائمة واملشروعات الربامج دراسة 
 العالية امليزانيات ذات امعةاجل من املدعومة البحوة إجراء يف الرتشيد 

 .ةيها التوسع وعدم
 .والتشغيلية إلدارية ا املصروةات ترشيد 
 العاجلة النفقات على منها والصرف اخلا ة الذاتية املالية املوارد تنمية 

 .ةقط الضرورية
 .الطلبة قبوت تقليل 
 .اخلدمات يف اإلنفاد ترشيد 

 

 عضاء هيئة التدريس.خماطر بشرية بالنسبة أل نوع اخلطر:

 اإلمهات من قبل أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
 أو عملهم يف مهملون قياديون أو تدريس هيئة أعضاء 

 يف عنه قصور ينتج  ا األعمات إأاز يف بطيئون و متكاسلون
 .الكلية و اجلامعة أهداف حتقيا وعدم اإلأاز

 وباجلودة احملدد الوق  يف اجلامعة مشروعات إأاز عدم 
 .املطلوبة

 .األعمات تعطيل و املعامالت ضياع 
 .للكلية و اجلامعة التحتية البنية يف تلفيات حدوة 
 

 و أقسام الكلية. الكلية إدارة جهة و موقع حدوة اخلطر:
/ رؤســــاء عمــــادة الكليــــة اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر

 األقسام و مشريف
  التحويلة

..................... 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 مدى و التحتية البنية و املشروعات ملتابعة جلان تشكيل 

 .اإلأاز يف التقدم
 اإلجادة حالة يف حتفيزهم و التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

  عا 
 √ متوسط
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 .عملهم يف
 لتفكريا على وحثهم القياديني بني الشريفة املناةسة روح ب  
 .اإلبداع و
 لتنمية قيمها و أهداةها و اجلامعة الكلية و  رسالة نشر 

 .باملسئولية الشعور
 هيئـة عضـو علـى عقوبـات ةـرم و مسـاءلة نظـام وضـع 

 .املهمل التدريس
 

  منخفض
  نادر

 طر:اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخل
 و مـدير األقسـامرؤسـاء و مشـريف  و عميـد الكليـةم -

 .اإلدارة

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .و معاونيهم التدريس هيئة أعضاء عمل تنظيم و السياسات وضع 
 .عالية كفاءة ذو يكونون و التدريس هيئة ألعضاء  مساعدين لادإ 
 إدارته يفو عضو هيئة التدريس   القيادي يقضيها الت الساعات عدد حتديد 

 أسبوعيا. يوميا أو
 خـارج مـا القيـام التـدريس هيئـة لعضـو املسـموح مـن الـت عمـاتاأل تقنـني 

 .الكلية أو اجلامعة
 .إلداريني ا من القياديني على البحتة داريةاإل عماتاأل ئوليةمس جعل 

 

 التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة بشرية موارد خماطر نوع اخلطر:

 املدروس غري االستقطاب  اسم اخلطر:

 ةاألكادميي األقسامالكلية و  جهة و موقع حدوة اخلطر: و ف اخلطر احملتمل:
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 إىل باإلضاةة مدروس غري بشكل التدريس هيئة أعضاء استقطاب 
 غري احثنيالب استقطابو  صصصا م غري يف بيتعمات تكليفهم
 حجم قياسا على امليزانية يف املصروةات زيادة إىل يؤدي  ا املدروس
 .اإلنتاجية

 صصصـا م وةـا املسـتقطبني توزيـع لعـدم نتيجـة العمل جودة ضعف 
 .إليهم األقسام حاجة حسب و

اجلهــــــة املســــــئولة عــــــن معاجلــــــة و إهنـــــــاء 
 خلطرا

وكالـــــــــــــــة اجلامعـــــــــــــــة 
للشئون التعليمية / 

 الكلية
  التحويلة

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 احلاجة من التيتكد بعد إال الوظيفة تنشيت ال أن على احلرص ضرورة 

 ما يقوم الت الواجبات املسؤوليات و و املهام مجيع وضع و إليها
 .املستقطب

 هذ  أجر متوسط سعر بني موازنة عملية وةا الوظيفة أجر يتحدد 
 .الوظيفة هذ  من على الكلية و اجلامعة العائد و بالسود الوظيفة

 حسب توزيعهم و الباحثني و أعضاء هيئة التدريس عدد حتديد 
 .املناسبة اإلدارات يف صصصا م

 العلماء و الباحثني لعدد الفعلي االحتياج لتحديد جلنة وضع 
 .اجلامعة يف ف التخصصاتخمتل من أعضاؤها يكون املستقطبني

 . الوظيفية االحتياجات حتديد مهمتها قسم لكل جلنة إنشاء 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

  عا 
 √ متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية / الكلية -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  جداعا  
 √ عا 

  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 
 يقدموا   الذين الباحثني و مع أعضاء هيئة التدريس التعاقد جتديد عدم 

 .املطلوبة باجلودة إنتاجا علميا
 سنويا املستقطبني مجيع أداء مراقبة 
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 .صصصهم جمات يف تدريبية ورش و دورات إىل ستقطبنيامل إرسات 
 حسب توزيعهم و الباحثني و أعضاء هيئة التدريس عدد حتديد 

 .املناسبة اإلدارات يف صصصا م
أعضاء هيئة  و الباحثني عدادأل الفعلي االحتياج لتحديد جلنة وضع 

 .عةاجلام يف التخصصات خمتلف من أعضائها يكون املستقطبني التدريس
 .قسملل الوظيفي االحتياج حتديد مهمتها قسم لكل جلنة إنشاء 

 

 التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة بشرية موارد خماطر نوع اخلطر:

 الوظيفي التسرب اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
 و إنتاجها و كليةال مستوى يف التدريس هيئة أعضاء تسرب يؤ ر 

 من أكثر يستحا عطاءهمو  جهدهم بيتن شعورهم يكون قد سببه
 يلقى ال جهدهم أن أو هلم املخصص الشهري الراتب مقدار
 من أةضل مبغريات عمل عروم تيتتيهم قد أو الشكر و التقدير
 .ةيها يعملون الت الوظيفة

 لعدم نتيجة تقاعدهم أو املتميزون التدريس هيئة أعضاء تسرب 
 معنويا. أو ماديا تقديرهم

 .عقد  إهناء املتعاقد طلب 
 الفصل أ ناء املواد تدريس من التدريس هيئة أعضاء انسحاب 

 .طارئة لظروف الدراسي
 .التدريس هيئة أعضاء ميس  حي عارم 

 الكلية جهة و موقع حدوة اخلطر:
اجلهـــة املســـئولة عـــن معاجلـــة و إهنـــاء 

 اخلطر
عمـــــــادة شـــــــئون أعضــــــــاء 
هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس و 

 املوظفني
  التحويلة

...................... 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 الكلية و موقع يف ودهمجه رنش و التدريس ةهيئ اءأعض جيعتش 

 هيئة أعضاء لتشجيع واةزح اءإعط عم اندمس اقمط ريةو ت و ةاجلامع
 .التدريس

 االرتشي دعن ةبالعدال متتس ةومعلن حةواض ةسياس اعتماد 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

  عا 
 √ متوسط
  منخفض
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 .امعةأو اجل الكلية توىمس ىعل الت اناللج ويةلعض
 .املتميزين املتعاقدين رواتب حتسني 
 لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء حركة لتقليل ضوابط وضع 

 .اجلامعي احلرم خارج و داخل تدريسية أعباء
 يف التـدريس هيئـة أعضـاء مـن البـدالء تـواةر علـى الكليـات حتـرص 

 .التخصصات خمتلف
 

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 وكالـة املـوظفنيم و التـدريس هيئـة أعضـاء شـؤون عميـد -

 .عميد الكلية التعليميةم للشئون اجلامعة

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة رعنا 

 الرغبة إىل أدى الذي اخللل وةهم عمله إهناء يف الراغب ستاذاأل مع االجتماع
 .التسرب يف
 . كنا ذلد كان إذا لذلد دعته الت السباب عالج حماولة 
 .العمل توقف عدم لضمان عنه بديل أستاذ توةري 
 .رمسيةال بالوسائل الشاغرة الوظيفة عن اإلعالن 
 . كن وق  بيتسرع البدالء تعيني 
 .التسرب أسباب لدراسة اجلامعة مستوى على جلنة تشكيل 
 .اجلامعة إدارة إىل ورةعها احللوت اقرتاح 
 .التدريس هيئة أعضاء لتشجيع حواةز إعطاء 
 توةري و اجلامعة موقع يف جهودهم نشر و التدريس هيئة أعضاء تشجيع 

 .مساند طاقم
 .املتميزين املتعاقدين رواتب لتعدي 
 تدريسية أعباء لديهم الذين التدريس هيئة أعضاء حركة لتقليل ضوابط وضع 

 .اجلامعة اجلامعي احلرم خارج و داخل
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 للموظفني بالنسبة بشرية موارد خماطر نوع اخلطر:

 عنف أعمات حدوة و األعمات تعطيل و العمل عن االمتناع اسم اخلطر:

 تمل:و ف اخلطر احمل
 وهدةه مجاعية و مقصودة بصورة العمل عن التوقف به يقصد 

 ميتنع احتياجا م ةقد لتلبية املباشر الرئيس على الضغط
 .العمل عن املوظفون

 .الكلية و اجلامعة إدارات بعض يف العمل عن توقف حدوة 
 عدم بسبب املوظفني من مجاعية اعرتاضات و تذمر حدوة 

 ولعدم وجود للعمل املناسبة البيئة رتوة عدم و حواةز وجود
 .املالية املستحقات  رف تيتخر أو ر احلوا و الشفاةية

 .عنف أعمات حدوة 

مجيـــع و حـــدات و إدارات و أقســـام  جهـــة و موقـــع حـــدوة اخلطـــر:
 الكلية

 و عمــادة الكليــةم اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر
 أعضاء شؤون عمادة
 و التــدريس هيئــة
 .فنياملوظ

.............../  التحويلة
........... 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 .انفعاالته  دئة حماولة و املوظف لشكوى االستماع 
 و اإلدارات مسئو  قبل من دوريا املوظفني رضا مدى قياس 

 .ومعاجلتها الضعف نقاط حتديد
 .مبىن كل يف أمن مسئو  تعيني 
 .اخلطر هذا إلدارة ىنمب كل يف مسئوت تعيني 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

 √ نادر
 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:

 و التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة و عمادة الكليةم -
 .املوظفني

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .النزاعات وحل التفاوم مهارات على الكلية يف القياديني تدريب 
 و الضعف نقاط وحتديد املسئولني قبل من دوريا املوظفني رضا مدى قياس 

 .معاجلتها
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 اللوائا و القوانني نوع اخلطر:

 االختبارات يف للغش البالط جلوء اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
 وحصوهلم الوسائل بكاةة االختبارات  يف للغش الطالب جلوء
 .العلمي ضعف التحصيل وبالتا  مستحقة غري نتائج على

 الكلية جهة و موقع حدوة اخلطر:
جلنـــــة التيتديـــــب بعمـــــادة  اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر

ب الكليــــة/ جلنــــة التيتديــــ
بوكالة اجلامعة / عمادة 

 القبوت و التسجيل
 ....../...../....... التحويلة

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 تيتديب الئحة خصو ا واألنظمة باللوائا الطالب توعية 

 .وواجباته الطالب حقود والئحة الطالب
طالب  لكل الطالب تيتديب الئحة من نسخة توزيع ضرورة 

 .املستجدين ا ةوخ اجلامعة الكلية  و
 وعدم الظاهرة هذ  من للحد لالئحة الفعلي التطبيا ضرورة 

 من الطالب حبرمان الغش  بوت بعد العقوبة تطبيا يف التهاون
 .لغري  عربة ليكون املادة

 .االختبارات مراقبة يف التشديد ضرورة 
 كـل حبـوزة االختبـارات يف الغـش ضـبط حملاضـر منـاذج تـوةري 

 .مراقب
 

 مستوى اخلطورة: درجة و
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 -التعليميـة   للشـؤون وكالـة اجلامعـة –اجلامعـة  وكالـة -

 .عمادة القبوت و التسجيل –عمادة الكلية 

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  درنا
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه
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 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .وقتها يف الغش بواقعة حمضر بتحرير املراقب قيام 
 القرار وإ دار إليه نسب ما إل بات الطالب تيتديب للجنة الطالب إحالة 

 .الطالب تيتديب الئحة يف عليها املنصوص العقوبة حسب حبقه املناسب
 .املادة من حبرمانه للغش جليت الذي الطالب حبا عقوبة رإ دا 

 

 معلومات تقنية نوع اخلطر:

 اإللكرتونية األنظمة اخرتاد خطر اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
 . االخرتاد :تقنّية خماطر 
 للخـوادم الواقيـة الناريّـة واجلـادار احلـواجز وكسـر اجلَـربيّ  الـّدخوت 

 .واألنظمة امجالرب  صدم الت واألجهزة
 

 احلواسب اآللية بالكلية جهة و موقع حدوة اخلطر:
ـــــــــــــــــــة  اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر وحـــــــــــــــــــدة تقني

 املعلومات باجلامعة
  التحويلة

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 
 ناريّة جادار وضع من الالزمة املْهنّية الفنّية الرتتيبات عمل 

 .على االخرتاد َعصّية تكون حبي  وتصميم الشبكة
 .التحصُّن مدى الختبار زمنّيا منتظمة ةنّية اختبارات عمل 
 .االخرتاد متنع الت واحلديثة اجلديدة التقنيات تقصي   
 تقريـر وإ ـدار االخـرتادم منـع لتقنيـات الفـينّ  األداء متابعـة 

 .بذلد دوريّ 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .املعلومات تقنية عمادة -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
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 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه
 

 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر
 محاية من والتيتكد املتضّررة ظمةاألن عْزت طريا عن االخرتاد تيت ري تقليل 

 .األخرى األنظمة
 يف االخرتاد( االخرتاد نوع حْسب وحتديد  املسؤوت األمينّ  الفريا جتهيز 

 .) املساندةم األنظمة أو الشبكةم أنظمة
 مقدار االخرتاد ومدا  وحتديد أسباب لتحديد والتدقيا بالبح  الَبدء 

 .بديلة خطط وإلاد الضَّرر
 .مستقبليّ   ا ل إخرتاد أيّ  من ظامالن ومحاية املشاكل حبلّ  الَبدء 
 املستخدمني وتوعية هاحل وكيفّية ضررها ومدى املشكلة عن تقرير إرسات  

 .واملوظفني
 أو غريها إىل الو وت من نتتمك ال حهل عزهلا أو رتَقةاملخ نظمةاأل إقفات 

 .ةيها التيت ري
 اهلجـوم إليقـاف الشـبكّية االخـرتاد جهـزةوأ الناريّـة اجلـادار أجهـزة اسـتخدام 

 .نظمةاأل إىل الو وت ومنع
إال بعد اختبارها و التيتكد من خلوها من  املتضّررة تشغيل األنظمة عدم 

 .نقاط الضعف
 

 كيميائي.نوع اخلطر:  

 كيميائية مواد اشتعات عن ناتج حريااسم اخلطر: 

 و ف اخلطر احملتمل:
 مذيبات ةمعظمها لالشتعات بقابليتها يةالكيميائ املواد غالبية متتاز

 أن و  االشتعات خطورة من غازات تزيد أو االستخدام كثرية عضوية
 .غازية أو  لبة مواد بعضها

 املسـتودعات و املختـرباتجهـة و موقـع حـدوة اخلطـر: 
 الكيميائية

اجلهــــة املســـــئولة عــــن معاجلـــــة و إهنـــــاء 
 اخلطر

 أمن مسئوت
و  أ املعمل وسالمة
 وإدارة ماملخترب
 .والسالمة األمن

/ ......... التحويلة
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............ 
 عنا ر الوقاية من اخلطر:

 السالمة بطاقات مراجعة و املضغوط الغاز طبيعة على التعرف 
 .االستخدام قبل الكيميائية

 لرت أربعة من أكثر صزن وال مناسبةم خا ة خزانات يف املواد وضع 
 .اخلزانة خارج منها

 السطا و األرضية على مساحيا هيئة على املشتعلة املواد ترك عدم 
 .احلات يف تنظيفها و
 احلاجة عند الو وت إليها سهولة و املخترب يف حريا طفايات توةري 
 .دوريا ةحصها و
 الغرةة هواء يتجدد حبي  لالشتعات القابلة املواد مع احلرص و احلذر 

 األخبرة. تراكم دوريا ملنع
  اتاب منعا مينع و لالشتعات القابلة املواد مع التعامل يف احلذر 

 املباشر اللهب مواقد استخدام
 كميـات نقـل أ نـاء إنسـكاما ةـرص متنـع مناسـبة عربـات اسـتخدام 

 .منها

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .املخترب و أ املعمل وسالمة أمن تمسئو  -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .املوقع أو املخترب عن املسؤوت و باجلامعة والسالمة املن بإدارة االتصات 
 .نفسد محاية على احلرص لب دةاحلا وقع إذا

 .السالمة و األمن إدارة على االتصات 
 .املدين الدةاع طريا عن معه التعامل 
 .األضرار و اخلسائر حصر و اجلامعة ومراةا احلادة موقع تفقد 



 

45 
 

 كيميائي نوع اخلطر:

 التخلص و التخزين و والتداوت النقل أ ناء متواةقة غري كيميائية مواد خلط اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
يؤدي  خلط حيدة أن إىل بعضا بعضها اوار املواد وضع 

 أو تصاعد انفجار عنه ينتج كيميائي تفاعل إىل حدوة
 .لالشتعات قابلة و ضارة و سامة غازات

 الكيميائية املستودعات و املختربات جهة و موقع حدوة اخلطر:
 وسالمة أمن مسئوت طراجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخل

 أو املختربم املعمل
 .والسالمة األمن وإدارة

 ..................... التحويلة
 عنا ر الوقاية من اخلطر:

 كشف ووضع الكيمائية املواد  فات إىل التعرف ضرورة 
 .طبيعتها و كميتها و امسها يوضا

 الو وت يسهل ملف يف وضعها و املخترب يف املواد وضع 
 .احلاجة عند إليه

 مو املخترب يف معها املتعامل للمواد املتواةقة املواد حتديد 
 . املتعامل معها للمواد املتواةقة غري املواد حتديد

 طبقا خا ة عبوات يف املستخدمة املواد جتميع على احلرص 
 الكيميائي . التواةا عدم ملبدأ

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

 √ عا 
  طمتوس

  منخفض
  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .املخترب و أ املعمل وسالمة أمن مسئوت -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 

 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه
 

 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر
 أو املخترب عن املسئوت و بالكلية و اجلامعة والسالمة األمن بإدارة االتصات 

 .املوقع
 .ةورا املكان ترك و األبواب و الكهرباء إغالد و اآلخرين إشعار
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 على للمحاةظة االنفجار مكان يف اإلخالء و الطوارئ خطط تطبيا ضرورة 
 .املمتلكات و األرواح

 .االنفجار حدوة عند املدين بالدةاع االتصات 
 .طبيعتها إىل األمور عودة و اخلطر انتهاء عن عالناإل 
 .منها االستفادة مدف التو يات وضع و باحلاد ة اخلاص التقرير كتابة 

 

 إشعاعية خماطر نوع اخلطر:

 التعرم ل شعاع اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
 من واحدة ساعة خالت وذلد األعرام من جمموعة حتدة
بالدم  القيء أعرام تبدأ حي  معاليةارعات  ل شعاع التعرم
 الشعرم ويتساقط احلمراءم الدم كريات حتطم يتم بينما والتلوةم
 حتفهم األكيدم املصابني جمموع % من    80 - 100 ويالقي
 هلم كتب  الذين أما ل شعاعم تعرضهم من شهرين خالت وذلد
 اخلطر يبقي طويلةم ولكن زمنية ةرتة بعد يربءون ةسوف النجاة

 التناسلية اخلاليا تتيت ر حي  أجياهلمم انتظار يف كامنا اإلشعاعي
 .باإلشعاع ملو ة أجيات تولد وبذلد

 املعامل الت تستخدم مصادر مشعة جهة و موقع حدوة اخلطر:
 جلنــــة األمــــن و الســــالمة اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر

 بالكلية و اجلامعة
  التحويلة

..................... 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 يوميا ماكناأل مجيع ينظف أن عمله بداية يف العامل على لب
 للجدران شامال تنظيفا شهر كل مرة وتنظف مبللةم بقطعة
 .العمل وأماكن أسطا ومجيع بوابواأل رضياتواأل

 عند ضرورية الغري السرعة يتجنب أن العامل على لب 
 .املفتوحة شعةامل املواد مع التعامل

 . العمل ةرتة طوات معطفه يرتدي أن لب 
 مستلزمات و التدخني و املشروبات و طعمةاأل إدخات حيظر 

 .الغرةة داخل الورقية غري املناديل استعمات و التجميل

 درجة و مستوى اخلطورة:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
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 تغطية علي احلرص مع اجللد يف قطع أو خدوش وجود جتنب 
 .ليهإ السوائل تسرب ملنع ال ا مبشمع البسيطة اجلروح

 املشروخة أو املخدوشة دواتواأل الزجاجات استخدام جتنب 
 .حادة حواف هلا يكون الت أو
 عند االستعمات إلعادة قابلة غري قفازات استعمات لب 

 ميكرو 10 عن اإلشعاعي نشاطها يزيد مشعة مواد تداوت
 .اخلارجي سطحها ملس بدون القفازات خلع ولب كوريم

 من االنتهاء ةور واملالبس يدياأل تلوة اختبار مراعاة لب 
 قبل أو املشروبات أو طعمةاأل تناوت قبل وخا ة عملية كل

 التلوة عن الكشف جهاز عد كان وإذا الوحدةم مغادرة
 ةيجب كوري ميكرو 10 أي بيكرت 70 من أعلي اإلشعاعي

  طر العد اخنفام عدم حالة ويف تلو ها إلزالة اليد غسل تكرار
 .بذلد يةالوقا وتئمس

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 بالكلية و اجلامعة جلنة األمن و السالمة -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 اإلشعاع من الوقاية إدارة عاتا علي منطقة يف اإلشعاعية الرقابة مسئولية تقع
 حتديد تتضمن اإلشعاعية للوقاية وضع خطة واجبها من الت م البيئية والتوعية
طقة املن يف العاملني و لباقي املشعة باملصادر للعاملني امللزمة اإلشعاعية اجلرعة
 إ  تؤدي قد ظروف أي عن والتبليغ العملم أ ناء ل شعاع تعرضهم احملتمل
 بهم املسموح احلد عن التعرم زيادة
 خطة على املشعة باملصادر والعاملني األزمات لفريا تدريب سياسة ووضع
 ما حتدي  مع متكررة زمنية على ةرتات التدريب وإعادة اإلشعاعيةم الوقاية
تاوةر  أن ولب املختلفةم التشغيل ألنواع بالنسبة الوقاية إجراءات من يستجد
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 باملخاطر املتعلقة والطبية والتقنية اإلدارية التعليمات كل املنشيتة يف للعاملني
 ومنها التعليمات هذ   الف من مع جمازاة للعمل اآلمنة واألساليب اإلشعاعية

: 
 يف ةحوص وعمل ودوريا التعيني قل الطبية والتحليالت الكشف إجراء 

 .الزائد التعرم حاالت
 ويسجل اإلشعاعم حقل يف مشتغل لكل خاص ملف هناك يكون أن لنب 
 .له جتري الت اإلشعاعية والقياسات ونتائج الفحو ات الطبية البيانات كل ةيه
 عن اإلشعاع على حيتوي الذي األماكن يف العمل ساعات تزيد ال أن لب 

 .اليوم يف ساعات سبع
 .األسبوع يف أيام مخسة على العمل أيام تزيد أال بل 
 . شهر عن السنوية اإلجازة تقل ال أن لب 
 .العمل مقر عن بعيدا العطالت قضاء لب 
 يف واألرم اجلو تلوة درجة أن من للتيتكد اإلشعاعي املسا بعملية القيام 

 .ام املسموح للجرعة مالئم واملواد املشعة األجهزة استخدام حميط
 

 بيولوجي نوع اخلطر:

 االنتشار البكتريي اسم اخلطر:

 و ف اخلطر احملتمل:
  )أ( الصـنف مـن بكترييـا انتشـار) : أ( البكتـريي االنتشـار -

 من بكترييا ألي له املخطط وغري املقصود غري . االنتشار
 النقـل أ نـاء اجملفـف أو السـائل بشـكلها  )أ(   الصـنف
 احلاوية طبادواأل نابيباأل  شم أو والتخلصم والتجارب

 خطرا والبيئة الفرد و حة سالمة على تشكل ال والت هلا
 لـدى معـروف مـرم أي تسـبب ال البكترييا هذ  أن إذ م

 .واحليوانات البشر
 الصـنف  مـن بكترييـا : انتشار   )ب( البكتريي االنتشار -

 البيولوجية رباتاملخت جهة و موقع حدوة اخلطر:
اجلهـــــة املســـــئولة عـــــن معاجلـــــة و إهنـــــاء 

 اخلطر
 وسالمة أمن مسئوت
املخترب  أو املعمل

 األمن بالكليةم وإدارة
 .والسالمة باجلامعة

  التحويلة
 

...................... 
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 ألي لـه املخطـط وغـري املقصـود غـري االنتشـار ب(. (
 اجملفـف أو السـائل بشـكلها ) ب(  الصـنف مـن بكترييـا
 األنابيـب  شـم أو والـتخلصم والتجـارب النقـل أ نـاء

 علـىخطـرا حمـتمال تشـكل  والـت هلـا احلاويـة واألطبـاد
 تسـبب قـد البكترييـا هـذ  إذ أن م الفـرد و ـحة سـالمة
 مـن وال تنتقـل واحليوانـات البشـر لـدى خطـري غـري مـرم
 .البيئة يف  خر إىل شخص خالت

 الصـنف  مـن بكترييـا : انتشـار  )ج( لبكتـرييا االنتشـار -
 ألي لـه املخطـط وغـري املقصـود غـري االنتشـار ). ج(

 اجملفـف أو السـائل بشـكلها )   ج الصـنف مـن بكترييـا
 األنابيـب  شـم أو والـتخلصم والتجـارب النقـل أ نـاء

 سـالمة تشـكل خطـرا علـى والـت هلـا احلاويـة واألطبـاد
 شخص من العدوى تنتقل الو غالبا  العامل الفرد و حة

 مـرم تسـبب البكترييـا هـذ  أن إذ البيئـةم يف  خـرىل إ
 .واحليوانات البشر لدى وحمدد معروف

  )د( الصـنف مـن بكترييـا : انتشار)د( البكتريي االنتشار  -
 من بكترييا ألي له املخطط وغري املقصود غري . االنتشار
 النقـل أ نـاء اجملفـف أو السـائل بشـكلها )د( الصـنف 

 احلاوية واألطباد األنابيب  شم أو والتخلصم التجاربو 
 الفـرد و ـحة سـالمة علـى خطـرا كبـريا تشـكل و الـت هلـا

 جدا خطرية أمرام تسبب    هذ  البكترييا أن إذ والبيئةم
 أو بـاهلواء وتنتقـل وتنتشـر بسـرعة واحليوانـات البشر لدى 

 .آلخر شخص من املالمسة
 

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 احلية الكائنات خطورة وتصنيف السالمة بطاقة على اطلع 

 .بتمعن وقراء ا املخترب يف معها املتعامل
 .الفوضى من وصلص العمل مكان نظاةة على حاةظ 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  داعا  ج
 √ عا 

  متوسط
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 بشكل التجارب إجراء أجل من وضع  الت اإلجراءات ادرس 
 .عملد جمات يف  من

 على به اخلا ة اخلطورة وعالمات احلي الكائن اسم ضع 
 .له احلاوية طبادواأل نابيباأل
 أي إجراء قبل املخترب يف المةالس ومتطلبات إجراءات راجع 

 .جديدة جتربة
 لالستجابة املكتوبة التعليمات دوري بشكل وراجع طور 

 .والكلية املخترب يف البكترييا انتشار حلوادة
 البكترييـا انتشـار مكـان وتعقـيم لتنظيـف الطـرد أةضـل مـا تعلـم 

 .انتشارها عند معها تتعامل الت
 

  منخفض
  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .املخترب و أ املعمل وسالمة أمن مسئوت  -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 والدةاع املوقع يف والسالمة األمن وإدارة املخترب عن باملسئوت االتصات 
 .املدين

 وإبعادهم انتشار أو انسكاب حبدوة احلادة من القريبني آلخرين ا إشعار
 .املوقع ةورا عن

 .حواجز أو ال ا بشريط املتضررة املنطقة اعزت 
 .القفازاتو  العينني ومحاية الوجه وقناع الواقي اللباس ارتداء 
 .حوهلا وما امللو ة للمنطقة الصحي احلجر إعالن 
 .املوقع من القريب للشخص العني مغاسل أو السطحية املعقمات استخدام 
 .امللو ة املنطقة يف كامل بشكل التهوية إغالد 
 .التلوة مع للتعامل املختصة اجلهات انتظار 
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 .املدين والدةاع والسالمة مناأل ةريا بتعليمات تقيد 
 .الطبية التقارير ظهور حهل املوقع مغادرة وعدم الصحي احلجر 
 التو يات وضع و البكترييا وانتشار االنسكاب حباد ة اخلاص التقرير كتابة 

 .منها العرب إستنباط و االستفادة مدف
 

 بيولوجي.نوع اخلطر: 

 التجارب و االنتشار احلشري. حيوانات هروباسم اخلطر: 

 ر احملتمل:و ف اخلط
o حية حيوانات انتشار : احلية التجارب حيوانات هروب. 

 خمربي ألي حيوان له املخطط وغري املقصود غري االنتشار
 األقفاص حتطم أو والتجاربم النقل أ ناء الصنف من

 :  والت هلا واحلاويات
 أن إذ والبيئةم الفرد سالمة و حة خطرا على تشكل ال -

 البشر لدى معروف مرم أي تسبب ال احليوانات هذ 
 .واحليوانات  أ(

 أن إذ والبيئة م الفرد و حة سالمة تشكل خطرا على -
 ) اللدغ / العض( سامة  تكون قد احليوانات هذ 

 لدى خطري مرم تنقل التسمم أو حاالت وتسبب
 .البيئة  ب( يف األخرى واحليوانات البشر

o صوداملق غري ر حشرات. اإلنتشا انتشار : احلشري االنتشار 
 والتجاربم النقل أ ناء حية حشرات ألي له املخطط وغري
 : والت

 إذ والبيئة م الفرد و حة سالمة على خطرا تشكل ال -
 أي تنقل وال ضرر تسبب أي ال احلشرات هذ  أن

 .والنباتات أ( واحليوانات البشر لدى معروف مرم
 إذ خطرا على سالمة و  حة الفرد و البيئة م تشكل -

بيـــــ  احليـــــوان و معامـــــل األحيـــــاء جهـــــة و موقـــــع حـــــدوة اخلطـــــر: 
 بالكلية.

 وسالمة أمن مسئوت اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر
ـــــــــــــــ  احليـــــــــــــــوان و  بي

 .املخترب أو املعمل
  التحويلة

 /.............
........ 
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 قرص / عض( مباشر أذى إما تسبب تاحلشرا هذ  أن
 .والنباتات ب( واحليوانات للبشر مرم نقل أو )

 عنا ر الوقاية من اخلطر:
 احلية الكائنات خطورة وتصنيف السالمة بطاقة على اطلع
 .بتمعن وقراء ا املخترب يف معها املتعامل

 .الفوضى من وصلص العمل مكان نظاةة على حاةظ 
 التجارب إجراء أجل من وضع  الت اإلجراءات ادرس 

 .عملد جمات يف  من بشكل
 على به اخلا ة اخلطورة وعالمات احلي الكائن اسم ضع 

 .له احلاوية األقفاص
 أي إجراء قبل املخترب يف السالمة ومتطلبات إجراءات راجع 

 .جديدة جتربة
 لالستجابة املكتوبة التعليمات دوري بشكل وراجع طور 

 .والكلية املخترب يف احليوانات هروب حلوادة
 الـت حليوانـاتا هـروب مكـان لتنظيـف الطـرد أةضـل مـا تعلـم 

 .انتشارها عند معها تتعامل

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

  عا 
 √ متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .املخترب أو املعمل وسالمة أمن مسئوت -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 ا ر معاجلة اخلطر حات وقوعهعن

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .املوقع يف والسالمة املن وإدارة املخترب عن باملسئوت االتصات 
 وإبعادهم التجارب حيوانات مروب احلادة من القريبني اآلخرين إشعار 

 .املوقع عن
 .باحلواجز املنطقة عزت 
 .احليوانية السموم أو املصائد استخدام 
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 .املنطقة يف والتهوية اخلروج مناةذ إغالد 
 .طبيعتها حبسب اهلاربة احليوانات مع التعامل 
 والتعامـل الشخصـيةم احلمايـة أدوات لـبس مث ومـن املعاجلـة خطـوات حتديـد 
 .هروما عدم لضمان ضيا مكان يف حبصرها وذلد املخربية حيوانات مع
 بطاقة إرشادات حبسب احليوانات   ار من املنطقة وتنظيف تعقيم 

 .السالمة
 نفاية مع رميها وعدم الصحيحة الطرائا عرب النفايات من التخلص 

 .البلدية
 .طبيعتها إىل األمور وعودة اخلطر انتهاء عن اإلعالن 
 مـدف التو ـيات ووضـع احليوانـات هـروب حباد ـة اخلـاص التقريـر كتابـة 

 .هامن العرب واستنباط منها االستفادة
 

 خماطر كهربائية. نوع اخلطر:

 خطر التعامل مع األجهزة و التمديدات الكهربائية.اسم اخلطر: 

 و ف اخلطر احملتمل:
 التو يالت يف املستخدمة الكابالت مناسبة عدم 

 . ما املار للتيار الكهربائية
 مواسري يف الكهربائية التو يالت أسالك وضع عدم 

 .معزولة
 الكابالت وترك الظاهرة اخلارجية التالتو ي استخدام 

 . مكشوةة الكهربائية
 أو النواةذ أو األبواب عرب كهربائية أسالك متديد 

 .السجاد حت  أو املما لة الفتحات
 على الدوري االختبار و  الكشف إجراء عدم 

 .الكهربائية و األجهزة التمديدات
 ةعد بتو يل طاقتها ةود الكهربائية املقابس حتميل 

 مجيع املباين بالكلية.جهة و موقع حدوة اخلطر: 
 

اجلهــــــة املســــــئولة عــــــن معاجلــــــة و إهنــــــاء 
 اخلطر

 والصيانةم التشغيل إدارة
 .لسالمةموا األمن إدارة

  التحويلة
.................../....... 
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 .واحد مقبس على أجهزة
 املفاتيا أو التيار مبآخذ سالكاأل هناية ربط إحكام عدم 
 . لتلفها يؤدي شرر حدوة يسبب  ا القواطع أو
 رمباأل الكهربائية لألجهزة املعدنية اهلياكل تو يل عدم 

 . ) التيتريض سلد (
 مالءمتها من والتيتكد الكهربائية محاتاأل مراجعة عدم 

 . سالكألوا للقواطع
 أو باملاء مبتلة يديواأل الكهربائية واملفاتيا جهزةاأل سمل 

 .الوقوف أ ناء تشغيلها
 الصـيانة أعمـات إجـراء أ نـاء الكهربـائي التيـار ةصـل عـدم 

 .واإل الح
 .الصنع جيدة غري كهربائية ومعدات أجهزة اختيار 
 دون طويلة ملدة تشغيل وضع يف الكهربائية األجهزة ترك 
 السفر أ ناء ملدة طويلة الكهربائي التيار ةصل وعدم با انت

 .الطويلة والرحالت
 دورات يف الكهربائيـة األدوات اسـتعمات عنـد احلذر عدم 

 .امليا 
 عنا ر الوقاية من اخلطر:

 العالية اجلودة ذات والتو يالت جهزةاأل استخدام 
 .واملضمونة

 وتو يلها العالية محاتاأل ذات جهزةاأل استخدام عدم 
 .املختصني الفنيني مع التوا ل بعد إال
 جهزةواأل داتالتمدي على الدوري واالختبار الكشف 

 .ةالكهربائي
 .دوري بشكل الكهربائية جهزةاأل  يانة 
 مع التعامل عند السالمة احتياطات مجيع استخدام 
 .والتمديدات الكهربائية جهزةاأل
 للقواطع مالءمتها من والتيتكد الكهربائية محاتاأل مراجعة 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
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 .سالكواأل
 رصواحل العا  اجلهد ذات التمديدات سالمة من التيتكد 
 .امليا  ودورات والضيوف الزوار عن بعيد  تكون أن
 يف املسـتخدمة والكـابالت سـالكاأل تكـون أن لـب 

 .ما املار للتيار مناسبة الكهربائية التو يالت
 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:

 والصيانةم تشغيلال إدارة -
 والسالمةم األمن إدارة -
 .الطبية واخلدمات -

 تيت ري اخلطر حات وقوعه:
 √ عا  جدا

  عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 

 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه
 

 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر
 . والسالمة األمن إدارة مع ةورا التوا ل 
 .ةوري بشكل حلمرا اهلالت مع التوا ل 

 

 إنشائية خماطر نوع اخلطر:

 .املطار وميا  الصحي والصرف التغذية شبكة ميا  تسريبات خطراسم اخلطر: 

 و ف اخلطر احملتمل:
 املطار وميا  الصحي والصرف التغذية شبكة ميا  تسريبات
 خطوات والصحيا يف األمثل األسلوب إتباع عدم عن الناتج

 إ الح على العمل ولب املنشيتةم حلماية الالزمة التصميم
 بطريقة الصرف على خطوط الكشف طريا عن التسريبات
 .مناسبة هندسية

 مباين الكلية.جهة و موقع حدوة اخلطر: 
 والصـيانةم التشغيل إدارة اجلهة املسئولة عن معاجلة و إهناء اخلطر

 والسالمة األمن وإدارة
  التحويلة

.........../.......... 

 ر الوقاية من اخلطر:عنا 
 تقيد من للتيتكد املؤهلة اهلندسية اإلشراف شركات اختيار 

 درجة و مستوى اخلطورة:
  عا  جدا
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 تطابا من والتيتكد عليها املتفا باملوا فات املنفذة الشركات
 .واخلليجي السعودية الكود لدى ما املعموت املوا فات

 التصاميم أن من والتيتكد اإلنشاء أ ناء يف التنفيذ متابعة 
 املوا فات وإتباع مواخلليجي السعودي لبناءا كود مع متواةقة
 التغذية شبكة منظومات أعمات استالم يف العاملية واملعايري
 يؤ ر ال مبا للصرف املثلى الطريقة واختيار الصحيم والصرف

 .العامة والصحة البيئة يف
 أ ناء يف املباين يف للرطوبة العازلة الطبقات جودة من التيتكد 

 .التنفيذ
 الصرف خطوط شبكة تنفيذ عملية على لدوريا الكشف 

 .املشكلة اكتشاف حني للعالج الالزمة اإلجراءات واصاذ

  عا 
 √ متوسط
  منخفض

  نادر

 اجلهة املسئولة عن إجراءات منع اخلطر:
 .والسالمة األمن وإدارة والصيانةم التشغيل إدارة -

 حات وقوعه:تيت ري اخلطر 
  عا  جدا

 √ عا 
  متوسط
  منخفض

  نادر
 عنا ر معاجلة اخلطر حات وقوعه

 
 وقوعه حات وإهناء اخلطر معاجلة عنا ر

 .العطب و أ الكسر إ الح لب
 .تصريف غرةة أقرب يف وضخها اخلط من املتسربة امليا  سحب 
 بآخر التالف اخلط باستبدات سواء اخلط بإ الح الصيانة شركة تكليف 

 .للخط املناسبة الو لة بعمل و أ جديد
 .سالمتها على واالطمئنان اجلديدة الو لة اختبار 
 الفنية األ وت حسب ردم من عليه كان ما إىل الوضع وإعادة املنطقة ترميم 

 .كملاأل الوجه على العمل إهناء مع وخالةه
 .إزالته و اخلطر اجلةملع اصذت الت اإلجراءات عن كامل تقرير رةع 
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 بين الخطة اإلستراتيجية لكلية العلوم وخطة الجامعة الموائمة

عناصر 
 الموائمة

 الموائمة جامعة الجوف كلية العلوم

و البحثـي  األكـادميي" الريادة و التميز  الرؤية 
يف العلـــــوم األساســـــية وتطبيقا ـــــا علـــــى 
املســــــتوى العــــــاملي مبــــــا حيقــــــا تطلعــــــات 

 اجملتمع "

تصـــــــبا جامعـــــــة اجلـــــــوف  ـــــــرحا أن 
 علميا مرموقا:

حمفــــزا ل بــــداع يف التعلــــيم و  -1
 البح  العلمي.

تضـــــــــم كـــــــــوادر و كفـــــــــاءات  -2
 علمية و حبثية عاملية.

متتلــــد مراكــــز أحبــــاة عاليــــة  -3
 اجلودة.

تســــــــهم يف رةــــــــع اإلنتاجيــــــــة  -4
الزراعيـــــة يف منطقـــــة اجلـــــوف 
للو ــــــــــــــــوت إىل منتجــــــــــــــــات 
  ناعية و غذائية و طبية.

 لديها برامج نوعية. -5
صرج قيادات جمتمعية مؤهلـة  -6

موائمــــة الحتياجــــات ســــود 
 العمل.

تتفا رؤية  الكلية مع رؤيـة اجلامعـة 
و  3و  2و  1يف العنا ــــر رقــــم : 

 .6و  5

" تقــد  بــرامج أكادمييــة و حبثيــة متميــزة  الرسالة
يف العلـــــوم األساســـــية و تطبيقا ـــــا عـــــرب 
ببيئـــة حمفـــزة للبحـــ  العلمـــي و اإلبـــداع 

باملعــــارف و الكفــــاءات  لتزويــــد اجملتمــــع
 العلمية الت تليب متطلبات التنمية "

" تقـــــــــد  خمرجـــــــــات علميـــــــــة وحبثيـــــــــة 
   متميزة لتنمية اجملتمع "

تتفـــــــا رســـــــالة الكليـــــــة مـــــــع رســـــــالة 
 اجلامعة.

تقـــد  بـــرامج تعليميـــة  قـــادرة علـــى  .1 األهداف
تـــــــــوةري خمرجـــــــــات تفـــــــــي باملعـــــــــايري 

أن تصبا جامعة اجلوف  -1
ضمن أةضل مائت جامعة 

مـــــــن الكليـــــــة  1اهلـــــــدف رقـــــــم  -
تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 
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ة و تالئــــــــــم متطلبــــــــــات األكادمييــــــــــ
 سود العمل.

حتياجــــــــات اململكــــــــة مــــــــن دعــــــــم ا .2
الكــوادر املؤهلــة يف جمــاالت العلــوم 

 األساسية و تطبيقا ا.
تعزيز اإلمكانيـات البحثيـة بتجهيـز  .3

معامل متطـورة لـدعم الدراسـات و 
األحباة العلمية التطبيقية املختلفـة 
الت متكـن  الكليـة مـن املسـامهة يف 

 خدمة و تنمية اجملتمع.
تطــــــــــــوير أداء الكــــــــــــادر اإلداري و  .4

ين لـــــدعم العمليـــــة التعليميـــــة و الفـــــ
 البحثية.

ـــة و  .5 تنويـــع مصـــادر الثقاةـــة التعليمي
ربـــــــط املفـــــــاهيم العلميـــــــة للطالـــــــب 
 مبشاكل اجملتمع و البيئة احمليطة.

حتدي  اخلطط و الربامج الدراسـية  .6
يف العلــوم األساســية وةقــا للمعــايري 

 العاملية املتبعة.
و البحثـي  األكـادمييتطوير العمل  .7

عــــــــاة أو عقــــــــد مــــــــن خــــــــالت االبت
الشــــــــــــراكات مــــــــــــع اجلامعــــــــــــات و 

 القطاعات احمللية و العاملية.
اســــتحداة بــــرامج دراســــات عليــــا  .8

 يف خمتلف التخصصات بالكلية.

 عاملية.
أن تكون ضمن اجلامعات  -2

اخلمس األوائل عامليا يف 
أحباة و  ناعة املواد 

 الغذائية.
ة يف بناء أن تساهم بفاعلي -3

 االقتصاد املعريف.

 .2و  1رقم 
مـــــــن الكليـــــــة  2اهلـــــــدف رقـــــــم  -

تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 
 .3و  2و  1رقم 

مـــــــن الكليـــــــة  3اهلـــــــدف رقـــــــم  -
تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 

 .3رقم 
مـــــــن الكليـــــــة  4اهلـــــــدف رقـــــــم  -

تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 
 .2و  1رقم 

مـــــــن الكليـــــــة  5ف رقـــــــم اهلـــــــد -
تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 

 .3رقم 
مـــــــن الكليـــــــة  6اهلـــــــدف رقـــــــم  -

تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 
 .2و  1رقم 

مـــــــن الكليـــــــة  7اهلـــــــدف رقـــــــم  -
تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 

 .3و 2و  1رقم 
مـــــــن الكليـــــــة  8اهلـــــــدف رقـــــــم  -

تتفــــــا مــــــع  أهــــــداف اجلامعــــــة 
 .3و  2و  1رقم 
 

دعم و تعزيز  ئولية:املس القيادة و -1 القيم/املبادئ
املهارات و األدوار القيادية على كاةة 
املستويات و التفاعل االلايب جتا  

 ترسي  القيم اإلسالمية. -1
املســئولية اجملتمعيــة و التنميــة  -2

 املستدامة.

من الكلية تتفـا  1القيمة رقم  -
 .2مع  قيمة اجلامعة رقم 

من الكلية تتفـا  2القيمة رقم  -
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الكلية و اجلامعة و اجملتمع من واقع 
 اإلحساس باملسئولية.

التعامل وةا القيم و  االحرتام: -2
 املبادئ اإلسالمية.

إعطاء كل ذي حا  العدالة: -3
 حقه.
 العمل بروحالعمل اجلماعي: -4

الفريا الواحد  و تبادت اخلربات و 
 .املعارف

حتفيز التفكري اإلبداعي اإلبداع:  -5
 .املنتج وةقا لتعاليم اإلسالم

ضمان جودة  اجلودة و التميز: -6
األداء وةقا للمعايري احمللية و 

 العاملية.

 الريادة و التميز. -3
 األ الة و اإلبداع. -4
 العمل بروح الفريا. -5
العمـــــــــــــــــــــــل املؤسســـــــــــــــــــــــي و  -6

 اإلنتاجية.

 .6مع  قيمة اجلامعة رقم 
من الكلية تتفـا  3القيمة رقم  -

 .1مع  قيمة اجلامعة رقم 
من الكلية تتفـا  4القيمة رقم  -

 .5مة اجلامعة رقم مع  قي
من الكلية تتفـا  5القيمة رقم  -

 .4مع  قيمة اجلامعة رقم 
من الكلية تتفـا  6القيمة رقم  -

و  3مــــع  قيمــــة اجلامعــــة رقــــم 
6. 

 جلودة للطلبة الكلى التقييم .1 مؤشرات األداء
 ( املؤسسة يف التعلم خربات
 على الطالب تقديرات متوسط
 مخس من تقديري سنوي مقياس
 .النهائية لسنةا لطلبة نقاط

 ةيها ييجرى ال  املقررات نسبة .2
 السنة خالت للطالب تقو 

 تصديا ما الت الربامج نسبة .3
 حتصيل )مستويات(ملعايري مستقل
 أناس بواسطة السنة خالت الطلبة
 . الكلية او القسم داخل من

 تصديا ما الت الربامج نسبة .4
 ) مستويات(ملعايري مستقل

 للطلبة الكلى التقييم – 1-4-4
 ( املؤسسة يف التعلم خربات جلودة
 على الطالب تقديرات متوسط
 مخس من تقديري سنوي مقياس
 .النهائية السنة لطلبة نقاط

 الت املقررات نسبة – 1-4-5
 خالت للطالب تقو  ةيها لرى

 السنة     

 ما الت الربامج نسبة -  1-4-6
 )مستويات(ملعايري مستقل تصديا
 بواسطة السنة خالت الطلبة حتصيل
 . الكلية وا القسم داخل من أناس

 ما الت الربامج نسبة – 1-4-7

  يتفـــــا 1مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )
-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

4-4) 
  يتفـــــا 2مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
4-5) 

  يتفـــــا 3شـــــر الكليـــــة رقـــــم مؤ )
-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

4-6  ) 
  يتفـــــا 4مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
4-7) 

  يتفـــــا 5مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )
-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 



 

60 
 

 السنة خالت الطلبة حتصيل
 او القسم خارج من أناس بواسطة
 . الكلية

 ( التدريس هليئة الطالب نسبة .5
 .)مايعادله أو كامل بدوام

 جلودة العام الطالب تقدير .6
 تقديرات متوسط ( املقررات
 من تقديري مقياس على الطالب
 الكلى للتقييم نقاط مخس

 .)للمقررات

 الذين التدريس هيئة اعضاء نسبة .7
 صاددم دكتورا  مؤهالت حيملون
 . عليها

 بالربامج الداخلني الطالب نسبة .8
 السنة بنجاح اكملوا الذين
 .االوىل

 برامج يف الداخلني الطالب نسبة .9
 احلد يف الذين اكملوا البكالوريوس

 . املدة من االدىن

 يف الداخلني الطالب نسبة .10
الذين  العليا الدراسات برامج
 .احملدد الوق  يف اكملوا

 برامج من اخلرلني نسبة .11
 مدة اكملوا يف الذين البكالوريوس

 توظفوا _أ التخرج من أشهر 6

 )مستويات( ملعايري مستقل تصديا
 بواسطة السنة خالت الطلبة حتصيل
 . الكلية او القسم خارج من أناس

 هليئة الطالب نسبة – 1-4-10
 أو كامل بدوام ( سالتدري

 .)مايعادله

 العام الطالب تقدير – 1-2-3
 تقديرات متوسط ( املقررات جلودة

 من تقديري مقياس على الطالب
 الكلى للتقييم نقاط مخس

 .)للمقررات

 هيئة اعضاء نسبة – 2-2-1
 مؤهالت حيملون الذين التدريس
 . عليها مصادد دكتورا 

 الطالب نسبة – 1-2-4
 اكملوا الذين امجبالرب  الداخلني
 .االوىل السنة بنجاح

 الطالب نسبة – 1-2-5
 البكالوريوس برامج يف الداخلني

 من االدىن احلد يف الذين اكملوا
 . املدة

 الطالب نسبة – 1-4-3
 العليا الدراسات برامج يف الداخلني

 .احملدد الوق  يف الذين اكملوا

 التدريس هيئة نسبة – 1-4-8

4-10) 
  يتفـــــا 6مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
2-3) 

  يتفـــــا 7مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )
-2مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

2-1) 
  يتفـــــا 8مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
2-4) 

  يتفـــــا 9مؤشـــــر الكليـــــة رقـــــم )
-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

2-5) 
  يتفـــا 10مؤشــر الكليـــة رقـــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
4-3) 

  يتفـــا 12مؤشــر الكليـــة رقـــم )
-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

4-8) 
  يتفـــا 13مؤشــر الكليـــة رقـــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
4-9) 

  يتفـــا 16مؤشــر الكليـــة رقـــم )
-3مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

3-1) 
  يتفـــا 17مؤشــر الكليـــة رقـــم )

-3مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
3-2) 
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   -ج دراسة يف سجلوا -ب
 . دراسة او توظيف عن يبحثوا

 الذين التدريس هيئة نسبة .12
 السنة السابقة يف الكلية غادروا
 بسبب التقاعد عدا ألسباب
 . السن

 املشرتكني التدريس هيئة نسبة .13
 تطوير مهارات انشطة يف

 . املاضية سنةال التدريس

 املشرتكني التدريس هيئة نسبة .14
 . املاضية املهين السنة التطوير يف

 جمالت يف نشر ما عدد .15
السابقة  السنة يف حمكمة علمية
 بدوام تدريس هيئة عضو لكل
 .يعادله ما أو كامل

 التدريس هيئة أعضاء نسبة .16
 لديهم على الذين )كامل بدوام(

 السنة يف حمكم واحد حب  االقل
 . قةالساب

 التقارير أو العمل أوراد عدد .17
السنة  خالت للمؤمترات املقدمة
 هيئة أعضاء من لكل املاضية
 ما يعادله او كامل بدوام التدريس

. 

 مصادر من البح  دخل .18

نة الس يف الكلية غادروا الذين
 بسبب التقاعد عدا ألسباب السابقة
 . السن

 التدريس هيئة نسبة – 1-4-9 
 املهين السنة التطوير يف املشرتكني
 . املاضية

 هيئة أعضاء نسبة – 3-3-1
 الذين )كامل بدوام ( التدريس

 حمكم واحد حب  االقل لديهم على
 . السابقة السنة يف

 أو العمل أوراد عدد – 3-3-2
 خالت للمؤمترات ةاملقدم التقارير

 من لكل السنة املاضية

 كامل بدوام التدريس هيئة أعضاء
 . ما يعادله او

 من البح  دخل – 3-1-1
 السابقة السنة يف خارجية مصادر

 التدريس هيئة أعضاء نسبة لعدد
 كامل      بدوام

 احلاسب أجهزة عدد – 1-8-4
 طالب لكل املوةرة

 هيئة أعضاء نسبة – 4-6-1
 املوظفني الذين من هموغري  التدريس
 . اجملتمع خلدمة أنشطة قدموا

 ل رشــاد الطــالب تقــو  – 1-9-8

  يتفـــا 18مؤشــر الكليـــة رقـــم )
-3مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

1-1) 
  يتفـــا 20مؤشــر الكليـــة رقـــم )

-1مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
8-4) 

  يتفـــا 23مؤشــر الكليـــة رقـــم )
-4مـــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 

6-1) 
( يتفــا 24مؤشــر الكليــة رقــم 

-1مــــع مؤشـــــر اجلامعـــــة رقـــــم 
9-8) 
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نسبة  السابقة السنة يف خارجية
 بدوام التدريس هيئة أعضاء لعدد
 كامل

 اجملتمعي التثقيف برامج عدد .19
 . ماألقسالعدد  نسبة املقدمة

 املوةرة احلاسب أجهزة عدد .20
 طالب لكل

 للكادر الطالب نسبة .21
 .اإلداري

 التشغيلي التمويل نسبة .22
 االحباة على املصروةة الكلى

 التدريس هيئة أعضاء نسبة .23
 قدموا املوظفني الذين من وغريهم
 . اجملتمع خلدمة أنشطة

 املهين ل رشاد الطالب تقو  .24
 متوسط التقديرات ( األكادمييو 

 النفسي اإلرشاد مناسبة مدى عن
 املهىن و

متوســــــط  (األكــــــادمييو  املهــــــين
 مناســــــــــبة مــــــــــدى عــــــــــن التقــــــــــديرات

 املهىن و النفسي اإلرشاد

 . إستقطاب الكفاءات1      املشروعات

 . موائمة سود العمل2

. التطوير التقىن ملختربات ومعامل 3
 الطالب

 . اإلنتاج العلمى4

 . إستقطاب الكفاءات1

 . موائمة سود العمل2

. التطوير التقىن ملختربات ومعامل 3
 الطالب

 اإلنتاج العلمى .4

مــــــن الكليــــــة  1رقــــــم  شــــــروعامل -
مــن  1يتفــا مــع املشــروع رقــم 

 اجلامعة
مــــــن الكليــــــة  2رقــــــم  شــــــروعامل -

مــن  2يتفــا مــع املشــروع رقــم 
 اجلامعة

مــــــن الكليــــــة  3رقــــــم  شــــــروعامل -
مــن  3يتفــا مــع املشــروع رقــم 
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 اجلامعة
مــــــن الكليــــــة  4رقــــــم  شــــــروعامل -

مــن  4يتفــا مــع املشــروع رقــم 
 اجلامعة
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 األهداف اإلستراتيجية و مؤشرات األداء

ة و تالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية  قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير  .1
 سوق العمل.

ة يف ضوء احتياجات سود العمل و اجملتمع  وةقا للمعايري األكادمييتطوير الربامج 1.1.1  المستهدف -1
 سالمية.العاملية يف ضوء القيم اإل

 ة العاملية.األكادمييالتوأمة مع الربامج  2.1.1
 تطبيا طرائا التعلم اإللكرتوين احلديثة. 3.1.1
ضمان جودة عمليات التعليم و التعلم لتنمية املهارات العلمية و املهنية و الشخصية  4.1.1

 للطالب و الطالبات.
 لتقنيات التعليمية.توةري احتياجات أعضاء هيئة التدريس من املكاتب و ا 5.1.1
 وضع نظام للتحدي  و التطوير املستمر للربامج التعليمية: 6.1.1

وضع  لية لتحدي  املناهج بناء على تقارير املراجعة و  راء الطالب و املستفيدين و  1.6.1.1
 احتياجات سود العمل.

 وضع  لية للتيتكد من حتقيا املخرجات التعليمية املستهدةة للربامج. 2.6.1.1
 وضع  لية لقياس مدى تقدم الربامج املختلفة الصاذ اإلجراءات التصحيحية. 3.6.1.1
 إعداد الربامج الدراسية اعتمادا على جمموعة من معايري اجلودة. 4.6.1.1
 تقو  نواتج التعلم. 5.6.1.1
 تيتهيل و تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس و الطالب يف اللغة االأليزية. 6.6.1.1

 تقدير الطالب العام جلودة املقررات. 1.2.1 ت األداءمؤشرا -2
ة الت طورت خططها اإلسرتاتيجية يف ضوء خطة اجلامعة األكادميي األقسامنسبة  2.2.1

 اإلسرتاتيجية.
 و على دراية خبطة اجلامعة. األقسامنسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف خطط  3.2.1
وا تدريبا على أساليب التدريس احلديثة الت تعزز التعليم معدت هيئة التدريس الذين تلق 4.2.1
 و التعلم.
 نتائج استبيانات تقييم الطالب و أعضاء هيئة التدريس جلودة املقررات. 5.2.1
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 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن مدى توةر احتياجا م التدريسية. 6.2.1
 نسبة أاح الطالب. 7.2.1
 ت مع الطالب املتوقع صرجهم و اخلرلني.عدد الدورات و اللقاءا 8.2.1
 نسبة التوا ل مع أرباب العمل و رجات األعمات الستطالع  رائهم يف برامج الكلية. 9.2.1
 نتائج استبيانات تقييم اخلرلني للربنامج و أراء اجلهة املوظفة. 10.2.1
 قياس مدى استيعاب سود العمل للخرلني. 11.2.1
 التدريس بالنسبة ألعداد الطالب. معدت أعضاء هيئة 12.2.1
 نتائج التوأمة مع الربامج احمللية و اإلقليمية و العاملية. 13.2.1
 نسبة استخدام الطالب و أعضاء هيئة التدريس لطرد التعلم االلكرتوين احلديثة. 14.2.1
 أليزية.عدد الدورات و ورش العمل لرةع كفاءة اهليئة التدريسية و الطالب يف اللغة اال 15.2.1

الجهة المسئولة عن .3
 التنفيذ

 وحدة اخلرلني  -وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية 

 سنوات 3 المدة الزمنية للتنفيذ.4

 

 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2
ة املتميزة من أعضاء هيئة التدريس و من يف األكادمييكوادر تطوير  ليات اختيار ال 1.1.2 المستهدف. 1

 حكمهم.
 تشجيع هيئة التدريس و الطالب على استخدام الوسائل االلكرتونية احلديثة.  2.1.2
 ة.األكادميياستكمات الكوادر  3.1.2
 استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي اللغات املقبولة لدى الطالب.. 4.1.2
 ألعباء اإلدارية و التدريسية ألعضاء هيئة التدريسموازنة ا 5.1.2
عند استقطاب املتعاقدين من  املتواةقة مع اجلامعات األخرى  النظم و احلواةز املاليةوضع  6.1.2

  أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
 تشجيع هيئة التدريس و الطالب على استخدام املراجع. 7.1.2
 التدريس احلالية. عمل  لية لقياس ةعالية طرد 8.1.2
عمل  لية لتشجيع هيئة التدريس على تطبيا طرد تدريس جديدة ةعالة و قياس أاحها  9.1.2
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 و تعميمها.
التنسيا مع اجلهات املتخصصة ذات العالقة لعقد الدورات و ورش العمل لرةع كفاءة  10.1.2

 اهليئة التدريسية و الطالب.
 التوجيه املهين للطالب. و األكادمييتطوير برامج اإلرشاد 11.1.2
 تطوير معايري قبوت الطالب و توزيعهم على الربامج الدراسية.12.1.2
 حتسني القدرة التناةسية للطالب. 13.1.2

 معدت أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة الدكتورا . 1.2.2 مؤشرات األداء. 2
 ة التدريس.معدت أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين إىل العدد الكلي هليئ 2.2.2
 .معدت التوظيف 3.2.2
 عدد أعضاء هيئة التدريس املتميزين الذين ل استقطامم. 4.2.2
 عدد املشاريع البحثية املمولة. 5.2.2
 عدد البحوة املنشورة يف جمالت علمية ذات معامل تيت ري مرتفع. 6.2.2
 عدد األساتذة  الزائرين بالكلية. 7.2.2
 ةع كفاءة اهليئة التدريسية و الطالب.عدد الدورات و الورش لر  8.2.2
 عدد أعضاء هيئة التدريس  املستخدمني لطرد تدريس جديدة. 9.2.2
 نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب الذين يستخدمون املراجع يف مقررا م الدراسية. 10.2.2
 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين عن ملميزات املالية هلم. 11.2.2
 سبة رضا أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين عن سرعة اإلجراءات اإلدارية و املالية هلم.ن 12.2.2
 نسبة أعضاء هيئة التدريس الت لغا م مقبولة و مفهومة لدى الطالب. 13.2.2
 نسبة العمل اإلداري مقارنة بالعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس. 14.2.2

الجهة المسئولة عن . 3
 التنفيذ

 جلنة التعاقدات –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –الكلية  عمادة

 سنوات 1 المدة الزمنية للتنفيذ.4

 
.تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية المختلفة التي 3

 تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.
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 .العمل على استكمات التجهيزات التقنية احلديثة للقاعات و املختربات و املعامل 1.1.3 المستهدف.1
 .التوازن يف أعداد الطالب داخل املختربات و القاعات التدريسية 2.1.3
 .تطوير اسرتاتيجيات و  ليات البح  العلمي 3.1.3
 توظيف التقنيات احلديثة يف البح  العلمي. 4.1.3
 العلمي يف جمات االستشارات العلمية املتخصصة خلدمة اجملتمع. توظيف البح  5.1.3
 .احل  على زيادة الدعم املا  إلجراء األحباة 6.1.3
التوازن بني نسب أعداد الطالب و أعضاء هيئة التـدريس وةـا معـايري اجلـودة و االعتمـاد  7.1.3

 .األكادميي
 زيادة الدعم للبنية التحتية بالكلية.8.1.3 
 ح  عن مصادر متويلية جديدة و متنوعة.الب9.1.3 

 تطوير الشراكات و برامج التعاون مع اهليئات و املراكز يف اجملتمع. 10.1.3
 .إنشاء برامج للكراسي العلمية 11.1.3
 .حتسني أعمات الصيانة ملباين و خمتربات و قاعات الكلية 12.1.3
 اجلامعات احمللية و العاملية. تضاةر جهود منسويب الكلية لرةع مكانة الكلية بني 13.1.3

 رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن جتهيزات املختربات و املعامل. 1.2.3 مؤشرات األداء2.
 معدت الطالب الذين تلقوا تدريبا على أحدة التقنيات املعملية. 2.2.3
 عدد القاعات اجملهزة بوسائل تدريسية حديثة. 3.2.3
 هزة و أدوات متطورة.عدد املختربات املزودة بيتج 4.2.3
 حصر عدد املختربات و القاعات الت مشلتها أعمات الصيانة املستمرة. 5.2.3
 نسبة عدد الطالب  يف القاعات الدراسية و املختربات . 6.2.3
 عدد املنا و املشاريع املمولة. 7.2.3
 <ISIنسبة ما نشر من أحباة ألعضاء هيئة التدريس يف جمالت مصنفة عامليا  8.2.3
نسبة أعضاء هيئة التدريس  بدوام كامل( الذين لديهم على األقل حب  واحد حمكم يف  9.2.3

 السنة السابقة.
 عدد مشاريع البحوة املشرتكة. 10.2.3
 عدد املؤمترات و الندوات. 11.2.3
 رضا الشركاء عن القدرات البحثية للكلية و اجلامعة. 12.2.3
ت خالت العام املاضي ألعضاء هيئة التدريس بدوام  عدد األوراد املقدمة للمؤمترا 13.2.3
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 كامل أو ما يعادله.
 عدد اجلوائز للنشر العاملي و البح  العلمي. 14.2.3
 عدد الندوات و املؤمترات و ورش العمل املنظمة من الكلية.15.2.3 
 عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات العلمية حمليا و عامليا.16.2.3 
 نسبة إقبات الطالب اجلدد على الربامج املقدمة من الكلية 17.2.3
 معدت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب. 18.2.3
 عدد الكراسي العلمية املقرتحة. 19.2.3
 عدد االستشارات املقدمة للقطاعني العام و اخلاص. 20.2.3
 ليات اجملتمع.نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين هلم مشاركات يف ةعا 21.2.3
 نسبة من ل توظيفهم من اخلرلني لدى القطاعات املختلفة باجملتمع. 22.2.3

الجهة المسئولة عن 3.
 التنفيذ

 وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية 

 سنوات 2 المدة الزمنية للتنفيذ4.

 
 ثية.تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البح.4

التطوير املستمر ملهارات اجلهاز اإلداري و الفين وةا معايري اجلودة و االعتماد  1.1.4 المستهدف. 1
 .األكادميي

 تطوير السياسات و اإلجراءات اإلدارية و املالية ملواكبة أهداف الكلية و اجلامعة. 2.1.4
 بناء و تطوير هياكل تنظيمية إدارية. 3.1.4
 ف الوظيفي و العددي جلميع اإلدارات مبا حيقا جودة األداء استكمات التو ي 4.1.4
 وضع نظام خللا تناةس بني الوحدات و مكاةيتة العاملني بالوحدات املتميزة. 5.1.4
 تعزيز أخالقيات العمل. 6.1.4
 بناء معايري تقو  األداء اإلداري مبختلف جوانبه مبا حيقا معايري اجلودة الشاملة. 7.1.4
 برامج التنمية البشرية ل داريني و الفنيني.تطوير  8.1.4
 الفنيني. اإلداريني وتيتهيل و تطوير قدرات  9.1.4
 إقامة دورات تدريبية يف اللغة االأليزية. 10.1.4
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 التطوير اإللكرتوين ملختلف وحدات الكلية لتسهيل ضمان الدقة يف نتائج العمل. 11.1.4
 ة االأليزية.توةري الربامج التعليمية يف اللغ 12.1.4
 تعزيز الشراكة بني شطري الطالب و الطالبات إلتاحة ةر ة تبادت اخلربات بينهم. 13.1.4

 عدد الفنيني و اإلداريني املتميزين الذين ل استقطامم. 1.2.4 مؤشرات األداء. 2
 عدد القطاعات اإلدارية املطبقة لربنامج اجلودة الشاملة. 2.2.4
 يرية لكل موظف إداري و ةين.عدد الدورات التطو  3.2.4
الرضا عن أداء املوظفني و اإلداريني نسبة رضا الطالب و أعضاء هيئة التدريس عن  4.2.4

 اجلهاز اإلداري و الفين(.
ل بالوحدات و اللجان عن جودة العم نسبة رضا الطالب و أعضاء هيئة التدريس 5.2.4
 .املختلفة
 م اللغة االأليزية.عدد الدورات و الورش اخلا ة بتعلي 6.2.4
 عدد الربامج االلكرتونية يف تعليم  اللغة االأليزية. 7.2.4
نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب املستفيدين من الدورات و الورش املقدمة يف اللغة  8.2.4
 االأليزية.
 عدد األحباة العلمية املشرتكة بني شطري  الطالب والطالبات 9.2.4
 ات بني شطري الطالب و الطالبات يف األنشطة املختلفة بالكلية.عدد املشارك 10.2.4

الجهة المسئولة عن . 3
 التنفيذ

 مدير اإلدارة – وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية 

 سنوات 5 المدة الزمنية للتنفيذ. 4

 مجتمع و البيئة المحيطة.تنويع مصادر الثقافة التعليمية و ربط المفاهيم العلمية للطالب بمشاكل ال.5
كمستشارين   األقسامتعزيز و تكوين بيوت خربة يف جماالت متعددة و صصصية ب 1.1.5 المستهدف.1

 علميني قادرين على تطوير اإلنتاج و حل مشاكل اجملتمع احمليط بالكلية.
 تيتسيس مكتبات صصصية بيتقسام الكلية. 2.1.5

و  املنهجيةو اإلداري و الطاليب يف األنشطة  ياألكادميالسعي  لزيادة التمثيل  3.1.5  
 املختلفة على مستوى الكلية و اجلامعة و اململكة. الالمنهجية

 تطوير وحتسني األماكن املخصصة بالكلية ألنشطة الطالب.  4.1.5
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 وضع سياسة للتعليم التعاوين:  5.1.5

 تقييم التدريب بوضعه احلا  و اقرتاح التحسينات. 1.5.1.5
زيادة اتفاقيات التعاون مع جهات التوظيف و املصانع و املؤسسات ذات الصلة  2.5.1.5

 بالكلية و تتضمن تدريب طالب الكلية.
 إنشاء منظومة متكاملة للتطوير املهين املستمر للخرلني و اخلرلات. 3.5.1.5
 تيتسس نظام ةعات لتحديد متطلبات سود العمل و احتياجات اجملتمع. 4.5.1.5

 .الالمنهجيةمدى رضا أعضاء هيئة التدريس و الطالب عن األنشطة  1.2.5 شرات األداءمؤ .2
 .الالمنهجيةنسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب املشاركني يف أنشطة اجلامعة  2.2.5
 املقدمة هلم يف اجلامعة. الالمنهجيةرضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية  3.2.5
 ملرتبطة خبدم اجملتمع و البيئة احمليطة.عدد املشاريع العلمية ا 4.2.5
 عدد املكتبات التخصصية بالكلية. 5.2.5
 عدد الكتب احلديثة احملتوى الت ل توةريها لتدريس املقررات. 6.2.5
 عدد الربجميات الضرورية الت ل توةريها  ا تتطلبه املقررات الدراسية. 7.2.5
 له أكثر تفاعالنسبة تطوير املواقع االلكرتونية وجع 8.2.5
 عدد االستشارات املقدمة خلدمة اجملتمع 9.2.5
 نسبة الطالب املقبلني على استخدام الكتب و املراجع و كاةة مصادر التعلم املتوةرة. 10.2.5
 نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب املشاركني يف مشاريع حلل مشاكل اجملتمع.  11.2.5
 تعاون الت ل توقيعها.عدد اتفاقيات الشراكة و ال 12.2.5
 سبة عدد املشاركات الطالبية يف األنشطة بالكلية و اجلامعة و خارج اجلامعة.ن 13.2.5
ياس مدى رضى الطالب عن اخلدمات املقدمة هلم يف جانب الرتةيه واألنشطة ق 14.2.5

 الرياضية بالكلية.
 وحدة اخلرلني. –وحدة اجلودة  – العلمية األقسام –عمادة الكلية   اجلهة املسئولة عن التنفيذ.3

 سنوات 3 املدة الزمنية للتنفيذ.4
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 .تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.6
 توةري برامج دراسية مطورة وةا معايري اجلودة و االعتماد العاملية. 1.1.6 المستهدف. 1

   و التطوير املستمر للربامج التعليمية:وضع نظام للتحدي 2.1.6
وضع  لية لتحدي  املناهج بناء على تقارير املراجعة و  راء الطالب و املستفيدين و  1.2.1.6

 احتياجات سود العمل.
 وضع  لية للتيتكد من حتقيا املخرجات التعليمية املستهدةة للربامج. 2.2.1.6
 املختلفة الصاذ اإلجراءات التصحيحية.وضع  لية لقياس مدى تقدم الربامج  3.2.1.6

 نسبة املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي. 1.2.6 مؤشرات األداء. 2
 مدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي.  2.2.6
 ادها.عدد الربامج الت ل حتديثها بالكلية و ل اعتم 3.2.6
 نسبة اإلأاز يف متطلبات االعتماد األكادميي. 4.2.6
 تقييم خمرجات نواتج التعلم. 5.2.6
نتائج استبيانات الطالب  و اخلرلني يف جودة التدريس للمقررات و أراء اجلهات  6.2.6

 املوظفة.
الجهة المسئولة عن . 3

 التنفيذ
 رلني.وحدة اخل –وحدة اجلودة  –األقسام العلمية  –العميد 

 سنة واحدة المدة الزمنية للتنفيذ. 4

 
 و البحثي من خالل االبتعاث أو عقد الشراكات مع الجامعات و القطاعات المحلية و العالمية. األكاديميتطوير العمل .7

 التو ية بتطوير أنظمة االبتعاة ملواكبة التطور العلمي و املعريف.1.1.7  المستهدف1.
 راكة مبا حيقا رسالة و أهداف الكلية.تيتسيس نظام للش 2.1.7

 تطوير الشراكات و برامج التعاون مع اهليئات و املراكز يف اجملتمع.3.1.7 
تعزيز  قة اجملتمع بالكلية و اجلامعة يف حل مشاكلهم ذات الصلة عرب ةتا قنوات  4.1.7

 توا ل بينهم.
 إنشاء قواعد بيانات ل نتاج العلمي بالكلية.5.1.7 
 اسات و أنشطة البح  العلمي.تطوير سي 6.1.7
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 توجيه البح  العلمي ملواءمة التوجهات العاملية.7.1.7 
 تنمية و تطوير مهارات البح  و اإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس.8.1.7 
كمستشــــارين   األقســــامتعزيــــز و تكــــوين بيــــوت خــــربة يف جمــــاالت متعــــددة و صصصــــية ب  9.1.7

 حل مشاكل اجملتمع احمليط بالكلية.علميني قادرين على تطوير اإلنتاج و 
.و هي اجلهة املسئولة عن  األقسامتكوين وحدة " خدمة و تنمية اجملتمع" تتعاون مع  10.1.7

 التعامل مع اجملتمع اخلارجي و املستفيدين.
تعزيز  قة اجملتمع بالكلية و اجلامعة يف حل مشاكلهم ذات الصلة عرب ةتا قنوات 11.1.7 

 توا ل بينهم.
 تيتسيس نظام للشراكة مبا حيقا رسالة و أهداف الكلية.12.1.7 
 تيتهيل و تطوير املوارد البشرية بالكلية. 13.1.7
 ة بصورة عاجلة.األكادميي األقسامتلبية احتياجات 14.1.7 

 النسبة املئوية للربامج الت تربط خمرجات التعلم مع احتياجات سود العمل.1.2.7  مؤشرات األداء2.
 بة املئوية للربامج الت ل تطويرها أو إنشائها تلبية الحتياجات سود العمل.النس2.2.7 
 رضا أ حاب العمل عن اخلرلني و مهارا م.3.2.7 
 عدد اللقاءات مع املعنيني للتعرف على احتياجات سود العملموما ينتظرو  من4.2.7 

 مسامهات للكلية و اجلامعة.
س و غريهم من املوظفني بدوام كامل يف أنشطة خدمة نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدري5.2.7 

 اجملتمع.
 نسبة تطوير أنظمة االبتعاة للجامعات العاملية.6.2.7 
 ة املطورة و املستحد ة.األكادمييعدد الربامج 7.2.7 
 املختلفة للجامعات املو ى ما عامليا. األقسامعدد املبتعثني يف 8.2.7 
 ذين يستخدمون األساليب احلديثة يف التدريس.عدد أعضاء هيئة التدريس ال9.2.7 

 نسبة رضا الطالب عن جودة التدريس.10.2.7 
عدد اتفاقيات شراكة التعاون الت ل توقيعها مع اجلامعات و القطاعات احمللية و 11.2.7 

 .العاملية
 عدد الندوات و ورش العمل الت تنظمها الكلية.12.2.7 
 التدريس يف املؤمترات العلمية حمليا و عامليا.عدد مشاركات أعضاء هيئة 13.2.7 
 نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربامج التدريبية و تقد  االستشارات.14.2.7 
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 عدد االستشارات املقدمة للقطاعني العام و اخلاص.15.2.7 
 نسبة الطالب الذين سامهوا يف مناسبات و ةعاليات اجملتمع.16.2.7 
 عضاء هيئة التدريس الذين هلم مشاركات يف الفعاليات االجتماعية.نسبة أ17.2.7 
 الحتياجا ا العاجلة. األقسامنسبة متابعة 18.2.7 

الجهة المسئولة عن 3.
 التنفيذ

 وحدة اخلرلني. –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية 

 سنوات 4 المدة الزمنية للتنفيذ4.

 
 ت عليا في مختلف التخصصات بالكلية.استحداث برامج دراسا.8

 تطوير البنية التحتية لتعزيز البح  العلمي و الدراسات العليا.. 1.1.8 المستهدف -1
 التوسع يف برامج الدراسات العليا بالكلية وةقا ملتطلبات الكلية و اجلامعة و سود العمل.2.1.8
 تعزيز و تطوير برامج الدراسات العليا: 3.1.8

 بدء يف عمل برامج للدراسات العليا.ال 1.3.1.8
 وضع نظام للتطوير و التحدي  املستمر لربامج الدراسات العليا. 2.3.1.8
 وضع سياسة للتحسني املستمر يف طرد التدريس.3.3.1.8
 تدريب هيئة التدريس على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس.4.3.1.8

 ة وةا معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الدراسات العليا.عدد الربامج التخصصي1.2.8 مؤشرات األداء -2
 رأي الطالب يف جودة تدريس مقررات الدراسات العليا.2.2.8
 معدت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب.3.2.8
 عدد املختربات و القاعات اجملهزة بالتقنيات احلديثة لتالئم برنامج الدراسات العليا.4.2.8
 ج استبيانات تقييم اخلرلني للربنامج و  راء اجلهات املوظفة.نتائ5.2.8
 عدد الدورات و ورش العمل لرةع كفاءة اهليئة التدريسية.6.2.8
 .نسبة تشجيع الباحثني للحصوت على مشاريع حبثية7.2.8

الجهة المسئولة عن .3
 التنفيذ

 .وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية 
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 سنوات 5 المدة الزمنية للتنفيذ.4

 

 شرات األداء بطاقة مؤ 

 م2018/2022 -ه1439/1444

      الهدف
 المحدد

ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1
 سوق العمل 

 

 KPIمؤشر األداء  KPI Reference        مرجعية مؤشر األداء

 تقدير الطالب العام جلودة املقرارات 1.2.1              

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي  دورية القياس عدد وحدة القياس 

 5من 5م4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4  جيد (5متميز   املستوى املستهدف

    84م3  السنة األوىل

    9م3  السنة الثانية

    4  السنة الثالثة
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     2م4 السنة الرابعة

     5م4 السنة اخلامسة

 

 متوسط التقديرات على متوسط تقديري من مخس نقاط للتقييم الكلي للمقرارات طريقة حساب املؤشر

 84م3 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 

 

ة وتالئم متطلبات سوق األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1 الهدف المحدد
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 العمل 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة أاح الطالب  7.2.1             

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 والعاملي ( االعتماد الرباجمي  احمللي اسم املشروع

 ةصلي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %5م77   السنة األوىل

   %79   السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100×عدد الناجحني على العدد الكلي للطالب  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات سوق األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 العمل 

 األداءمرجعية مؤشر 

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الدورات واللقاءات مع الطالب املتوقع صرجهم واخلرلني  8.2.1

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 ية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هنا

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %69.2    السنة األوىل

   %75   السنة الثانية

   %81   السنة الثالثة

    %86  السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100×للدورات املقرتحة عدد الدورات الهل ل تطبيقها على العدد الكلي  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي
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 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  – وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالءم متطلبات سوق األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 العمل 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

14.2.1 
لكرتوين نسبة استخدام الطالب واعضاء هيئة التدريس لطرد التعلم اال

 احلديثة 

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

     %12م85 ألوىلالسنة ا

     %87 السنة الثانية

     %88 السنة الثالثة

     %89 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

عدد اعضاء هيئة التدريس والطالب املستخدمني لطرد التعلم االلكرتوين على العدد  طريقة حساب املؤشر
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 100×الكلي 

  املؤشر املرجعي

 ة بكلية العلوموحدة اجلود مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير تقديم برامج تعلي-1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

2.2.1 
ة الت طورت خططها اإلسرتاتيجية يف ضوء خطة اجلامعة األكادميي األقسامنسبة 

 اإلسرتاتيجية.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( م املشروعاس

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة
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     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 على عدد األقسام الفعلية ة الت طورت خططها اإلسرتاتيجيةاألكادميي األقسامعدد 
×100 

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 يميةوكيل اجلامعة للشئون التعل اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 شر األداءمرجعية مؤ 

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

3.2.1 
و على دراية خبطة  األقسامنسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف خطط 

 اجلامعة.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90ٍ ن هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف م

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %70  السنة األوىل

    %75  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة
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     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 ألعضاءعلى العدد الكلي  األقسامشاركني يف خطط أعضاء هيئة التدريس املعدد 

 100×هيئة التدريس 

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -يةعمادة الكل املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

4.2.1 
يب التدريس احلديثة الت تعزز معدت هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على أسال

 التعليم و التعلم.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3 مقبوت  (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية
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    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على أساليب التدريس احلديثة عدد 
 100×هيئة التدريس  ألعضاءالكلي 

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 عمادة التعليم االلكرتوين –األقسام العلمية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

5.2.1 
 نتائج استبيانات تقييم الطالب و أعضاء هيئة التدريس جلودة املقررات.

 

 الكفاءة التعليمية جاسم الربنام

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية
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    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  جلودة املقرراتاملقيمني الطالب و أعضاء هيئة التدريس عدد 

 100× و الطالب هيئة التدريس ألعضاء

  املؤشر املرجعي

 موحدة اجلودة بكلية العلو  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 املسؤوت عن حتقيا املستهدف
وحدة شئون -وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية

 الطالب
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير تقديم برامج تعليم-1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

6.2.1 
 نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس عن مدى توةر احتياجا م التدريسية.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 ي  احمللي والعاملي (االعتماد الرباجم اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية
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    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  عن توةر احتياجا م التدريسية الراضني أعضاء هيئة التدريسعدد 

 100×العضاء هيئة التدريس 

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 ألداءمرجعية مؤشر ا

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

9.2.1 
 نسبة التوا ل مع أرباب العمل و رجات األعمات الستطالع  رائهم يف برامج الكلية.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 ذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من ه

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل

   %60   السنة الثانية
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    %70  السنة الثالثة

     %80 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
ألرباب على العدد الكلي  ن ل التوا ل معهم  تأرباب العمل و رجات األعماعدد 

 100× العمل و رجات األعمات

  املؤشر املرجعي

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة بالكلية  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية ن حتقيا املستهدفاملسؤوت ع
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

10.2.1 
 تائج استبيانات تقييم اخلرلني للربنامج و أراء اجلهة املوظفة.ن

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل

   %60   السنة الثانية
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   %65   السنة الثالثة

    %75 - السنة الرابعة

    %80 - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
للخرلني و على العدد الكلي  للربنامج و أراء اجلهة املوظفةاملقيمني  اخلرلني عدد 

 100× التوظيفجهات 

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة  وحدة اخلرلني بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 خلرلنيوحدة ا –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

11.2.1 
 قياس مدى استيعاب سود العمل للخرلني.

 

 ةالكفاءة التعليمي اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

   %65   السنة الثانية
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    %70  لثةالسنة الثا

    %75  السنة الرابعة

     %80 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 للخرلنيعلى العدد الكلي  اخلرلني الذين ل استيعامم يف سود العملعدد 
×100 

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة و وحدة اخلرلني بالكلية مصدر البيانات

 دة و التطويروكالة اجلو  اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
بات ة وتالئم متطلاألكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

12.2.1 
 معدت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 ذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من ه

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %75  السنة األوىل

    %80  السنة الثانية



 

99 
 

    %85  السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 100× للطالبعدد الكلي عدد اعضاء هيئة التدريس على ال طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة الشئون األكادميية بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 املسؤوت عن حتقيا املستهدف
وحدة  –وحدة شئون الطالب  -ودةوحدة اجل-األقسام العلمية -عمادة الكلية

 الشئون األكادميية
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

13.2.1 
 لية و اإلقليمية و العاملية.نتائج التوأمة مع الربامج احمل

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1 رديء  (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %65   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية
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    %75  السنة الثالثة

    %85 - السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100× للربامج على العدد الكلي  الربامج الت ل موائمتهاعدد  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية التابع هلا املشروعاجلهة 

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ة وتالئم متطلبات األكاديميتقديم برامج تعليمية قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير -1

 سوق العمل

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

15.2.1 
عدد الدورات و ورش العمل لرةع كفاءة اهليئة التدريسية و الطالب يف اللغة 

 االأليزية.

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 (االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي  اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل

   %60   السنة الثانية
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    %70  السنة الثالثة

    %75 - السنة الرابعة

    %80 - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي يف اللغة االأليزية. الت ل تنفيذها عدد الدورات و ورش العمل

 100× للدورات املقرتحة

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية تنفيذ املشروعاجلهات املشاركة يف 

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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      الهدف
 المحدد

  . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIء مؤشر األدا

 الدكتورا معدت اعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة  1.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %45 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5 متميز  املستوى املستهدف

   %6م40   السنة األوىل

    %24  السنة الثانية
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     %45 السنة الثالثة

     - السنة الرابعة

     - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 ألعضاءعلى العدد الكلي  الدكتورا عدد اعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة 

 100×س هيئة التدري

 %40 املؤشر املرجعي

 العلمية األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 جلنة التعاقدات  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 جلنة التعاقدات –وحدة اجلودة  –العلمية  ساماألق –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 إىل العدد الكلي هليئة التدريس. معدت أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين 2.2.2             

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس 

 %45 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %20   السنة األوىل

    %25  السنة الثانية

     %45 السنة الثالثة

      السنة الرابعة
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      السنة اخلامسة

 100× العدد الكلي هليئة التدريس عليأعضاء هيئة التدريس املتعاقدين  عدد طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 .معدت التوظيف 3.2.2

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % القياس وحدة 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %69.2    السنة األوىل

   %75   السنة الثانية

   %81   السنة الثالثة

    %86  السنة الرابعة
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     %90 السنة اخلامسة

 100× همتوظيفالذي ل توظيفهم على العدد الكلي الذي ل  عدد طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  يا املستهدفاملسؤوت عن حتق
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 التدريس املتميزين الذين ل استقطامم. عدد أعضاء هيئة 4.2.2

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2  ضعيف (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

     %12م85 السنة األوىل

     %87 السنة الثانية

     %88 السنة الثالثة

     %89 السنة الرابعة
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     %90 السنة اخلامسة

 100×املتميزين على العدد الكلي عدد اعضاء هيئة التدريس  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 علوموحدة اجلودة بكلية ال مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني  –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.. دعم احتياجات المملكة من 2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد املشاريع البحثية املمولة. 5.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 يسنو  دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة
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     %90 السنة اخلامسة

 100× على العدد الكلي شاريع البحثية املمولةعدد امل طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-ةاألقسام العلمي -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد البحوة املنشورة يف جمالت علمية ذات معامل تيت ري مرتفع. 6.2.2

 كفاءة التعليميةال اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90ٍ مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %70  السنة األوىل

    %75  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة
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     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي عدد البحوة املنشورة يف جمالت علمية ذات معامل تيت ري مرتفع 

×100 

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 ة للشئون التعليميةوكالة اجلامع اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مؤشر األداء مرجعية

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد األساتذة  الزائرين بالكلية. 7.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستهدف املستوى

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %75  السنة الثالثة
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     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100×ألساتذة  الزائرين لعلى العدد الكلي  عدد األساتذة  الزائرين بالكلية طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 عمادة التعليم االلكرتوين –األقسام العلمية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الدورات و الورش لرةع كفاءة اهليئة التدريسية و الطالب. 8.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %75  ثةالسنة الثال
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     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  كفاءة اهليئة التدريسية و الطالبعدد الدورات و الورش لرةع  

 100× الدورات و الورش

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 لة اجلامعة للجودة و التطويروكا اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 املسؤوت عن حتقيا املستهدف
وحدة شئون -وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية

 الطالب
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 االت العلوم األساسية و تطبيقاتها.. دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مج2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد أعضاء هيئة التدريس  املستخدمني لطرد تدريس جديدة. 9.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 صلية دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية



 

121 
 

    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  يس  املستخدمني لطرد تدريس جديدةعضاء هيئة التدر عدد أ
 100×هيئة التدريس  ألعضاء

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية عن حتقيا املستهدفاملسؤوت 
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 لطالب الذين يستخدمون املراجع يف مقررا م الدراسية.نسبة أعضاء هيئة التدريس و ا 10.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3وت  مقب (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل
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   %60   السنة الثانية

    %70  السنة الثالثة

     %80 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
أعضاء هيئة التدريس و الطالب الذين يستخدمون املراجع يف مقررا م  عدد

 100× ء هيئة التدريس و الطالبعضاألعلى العدد الكلي  الدراسية.

  املؤشر املرجعي

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة بالكلية  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -لميةاألقسام الع -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الية هلم.ميزات املاملضاء هيئة التدريس املتعاقدين عن نسبة رضا أع 11.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل
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   %60   السنة الثانية

   %65   السنة الثالثة

    %75 - السنة الرابعة

    %80 - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد  ميزات املالية هلماملعن الراضون ضاء هيئة التدريس املتعاقدين أع عدد

 100×ضاء هيئة التدريس املتعاقدين عالكلي أل

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة  وحدة اخلرلني بالكلية صدر البياناتم

 وكالة اجلودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 . دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.2 محددالهدف ال

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 سبة رضا أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين عن سرعة اإلجراءات اإلدارية و املالية هلم.ن 12.2.2

 ةالكفاءة التعليمي اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل
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   %65   السنة الثانية

    %70  لثةالسنة الثا

    %75  السنة الرابعة

     %80 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
سرعة اإلجراءات اإلدارية و املالية عن الراضون ضاء هيئة التدريس املتعاقدين أع عدد
 100×ضاء هيئة التدريس املتعاقدين عالكلي ألعلى العدد  هلم

  املؤشر املرجعي

 و وحدة اخلرلني بالكليةوحدة اجلودة  مصدر البيانات

 وكالة اجلودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 ملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها.. دعم احتياجات الم2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الت لغا م مقبولة و مفهومة لدى الطالب. 13.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 والعاملي (االعتماد الرباجمي  احمللي  اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %75  السنة األوىل
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    %80  السنة الثانية

    %85  السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 اخلامسة السنة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد  لدى الطالبالت لغا م مقبولة و مفهومة عدد اعضاء هيئة التدريس 

 100×هيئة التدريس  عضاءألالكلي 

  املؤشر املرجعي

 وحدة الشئون األكادميية بالكلية مصدر البيانات

 يةوكالة اجلامعة للشئون التعليم اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 املسؤوت عن حتقيا املستهدف
وحدة  –وحدة شئون الطالب  -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية

 الشئون األكادميية
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 ساسية و تطبيقاتها.. دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األ2 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة العمل اإلداري مقارنة بالعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس. 14.2.2

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %60 قدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةم

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %15   السنة األوىل
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    %20  السنة الثانية

    %40  السنة الثالثة

    %50 - السنة الرابعة

     %60 السنة اخلامسة

 100× للربامج على العدد الكلي  ج الت ل موائمتهاالربامعدد  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-العلمية األقسام -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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      الهدف
 المحدد

تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية  3-
 المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 

 KPIداء مؤشر األ KPI Reference        مرجعية مؤشر األداء

 رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن جتهيزات املختربات و املعامل. 1.2.3
 

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوى دورية القياس نسبة وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   ستهدفاملستوى امل

   %5م77   السنة األوىل



 

133 
 

   %79   السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 

 تمتوسط التقديرات على متوسط تقديري من مخس نقاط للتقييم الكلي للمقرارا طريقة حساب املؤشر

 %70 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة   –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية  3-

 المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

2.2.3 
 لى أحدة التقنيات املعملية.معدت الطالب الذين تلقوا تدريبا ع

 

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوى دورية القياس  عدد وحدة القياس 

 4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1 رديء  (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  2.7    السنة األوىل
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   3   السنة الثانية

   3.5   السنة الثالثة

   3.7   السنة الرابعة

    4  السنة اخلامسة

 100×على العدد الكلي للطالب  ا ليني على تدريبعدد احل طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير روعاجلهة التابع هلا املش

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة   –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل  3-

 المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد القاعات اجملهزة بوسائل تدريسية حديثة. 3.2.3
 

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( وعاسم املشر 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %94 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %75   السنة األوىل
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   %81   السنة الثانية

    %85  السنة الثالثة

    %88  السنة الرابعة

     %94 السنة اخلامسة

 100× للقاعاتعلى العدد الكلي  قاعات اجملهزةعدد ال طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام روعاجلهات املشاركة يف تنفيذ املش

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية  3-

 مة و تنمية المجتمع.المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

4.2.3 
 عدد املختربات املزودة بيتجهزة و أدوات متطورة.

 

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس نسبة وحدة القياس 

 %91 دف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املسته

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %70   السنة األوىل
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   %75   السنة الثانية

    %81  السنة الثالثة

    %87  السنة الرابعة

     %91 السنة اخلامسة

 100×على العدد الكلى للقاعاتعدد املختربات اجملهزة  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 اجلودة  وحدة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

5.2.3 
 املختربات و القاعات الت مشلتها أعمات الصيانة املستمرة.حصر عدد 

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس نسبة وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4د  جي (5متميز   املستوى املستهدف

  %60    السنة األوىل
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   %70   السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 عدد املختربات و القاعات الت مشلتها أعمات الصيانة املستمرة. طريقة حساب املؤشر
 100× على عدد املختربات الفعلية

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

6.2.3 
 ات .نسبة عدد الطالب  يف القاعات الدراسية و املخترب 

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %94 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %70  السنة األوىل
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    %73  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %94 السنة اخلامسة

 100× الطالب الكلى على عدد القاعات الكلىعدد  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 عليميةوكالة اجلامعة للشئون الت اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 ي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.التطبيقية المختلفة الت

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

7.2.3 
 عدد املنا و املشاريع املمولة.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ىسنو  دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4.5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   3   السنة األوىل
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   3.5   السنة الثانية

    4  السنة الثالثة

     4.2 السنة الرابعة

     4.5 السنة اخلامسة

 . املشاريع املمولة عدد املنا و طريقة حساب املؤشر
 

  املؤشر املرجعي

 األقسام العلمية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للبح  العملى اجلهة التابع هلا املشروع

 كلية العلوم-وكالة اجلامعة للبح  العملى اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 اجلودة وحدة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

 

 

 

 

 

 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

8.2.3 
 <ISIر من أحباة ألعضاء هيئة التدريس يف جمالت مصنفة عامليا نسبة ما نش

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4  جيد (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل
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    %70  السنة الثانية

    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100× عدد األحباة املنشورة على العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريس طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم ناتمصدر البيا

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
بحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية تعزيز اإلمكانيات ال 3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

9.2.3 
حمكم يف  نسبة أعضاء هيئة التدريس  بدوام كامل( الذين لديهم على األقل حب  واحد

 السنة السابقة.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل
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    %70  السنة الثانية

    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
الناشريني لبح  واحد على العدد الكلى ألعضاء هيئة  أعضاء هيئة التدريسعدد 

 100×التدريس

  املؤشر املرجعي

 دة بالكليةوحدة اجلو  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل م 3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد مشاريع البحوة املشرتكة. 10.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 اجمي  احمللي والعاملي (االعتماد الرب  اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4.5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   3   السنة األوىل

   3.5   السنة الثانية
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    4  السنة الثالثة

     4.2 السنة الرابعة

     4.5 السنة اخلامسة

 عدد مشاريع البحوة املشرتكة. طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة بالكلية  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للبح  العلمى اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية - وكالة اجلامعة للبح  العلمى اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 .التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد املؤمترات و الندوات. 11.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4.6 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   ستوى املستهدفامل

   3   السنة األوىل

   3.5   السنة الثانية

    4  السنة الثالثة
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     4.2 السنة الرابعة

     4.6 السنة اخلامسة

 عدد املؤمترات و الندوات. طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 دة  وحدة اجلو  مصدر البيانات

 وكالة اجلودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
لدراسات و األبحاث العلمية تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم ا 3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

12.2.3 
 رضا الشركاء عن القدرات البحثية للكلية و اجلامعة.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 عتماد الرباجمي  احمللي والعاملي (اال اسم املشروع

 سنوى دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %60    السنة األوىل

  %65    السنة الثانية

   %70   السنة الثالثة
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   %75   الرابعة السنة

    %80  السنة اخلامسة

 ستباناتمتوسط التقديرات على متوسط تقديري من مخس نقاط للتقييم الكلي لال طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية املشروعاجلهات املشاركة يف تنفيذ 

 وحدة اجلودة -األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 مة و تنمية المجتمع.التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

13.2.3 
عدد األوراد املقدمة للمؤمترات خالت العام املاضي ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 

 أو ما يعادله.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد حدة القياس و 

 4.7 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   3   السنة األوىل

   3.5   السنة الثانية
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    4  السنة الثالثة

     4.2 السنة الرابعة

     4.6 السنة اخلامسة

عدد األوراد املقدمة للمؤمترات خالت العام املاضي ألعضاء هيئة التدريس بدوام   طريقة حساب املؤشر
 كامل أو ما يعادله.

  املؤشر املرجعي

 وكاىل اجلامعة للبح  العلمى مصدر البيانات

 وكاىل اجلامعة للبح  العلمى اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية روعاجلهات املشاركة يف تنفيذ املش

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 نمية المجتمع.التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و ت

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد اجلوائز للنشر العاملي و البح  العلمي. 14.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4 ملؤشر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا ا

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  2.5    السنة األوىل

  2.7    السنة الثانية

   3   السنة الثالثة

   3.5   السنة الرابعة
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    4  السنة اخلامسة

 .ألعضاء هيئة التدريس يعدد اجلوائز للنشر العاملي و البح  العلم طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وكالة اجلامعة للبح  العلمى مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للبح  العلمى اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

15.2.3 
 مترات و ورش العمل املنظمة من الكلية.عدد الندوات و املؤ 

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوى دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4.4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2  ضعيف (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   3   السنة األوىل

   3.5   السنة الثانية

    4  السنة الثالثة

     4.2 السنة الرابعة
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     4.4 السنة اخلامسة

 .خالت العام عدد الندوات و املؤمترات و ورش العمل املنظمة من الكلية طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 كليةوحدة اجلودة بال مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة 3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

16.2.3 
 عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات العلمية حمليا و عامليا.

 

 التعليميةالكفاءة  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل

   %55   السنة الثانية

   %60   سنة الثالثةال

   %65  - السنة الرابعة
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    %70 %80 السنة اخلامسة

 100× املشاراكات على العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريسعدد  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي مصدر البيانات

 امعة للدراسات العليا و البح  العلميوكالة اجل اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
العلمية تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

17.2.3 
 نسبة إقبات الطالب اجلدد على الربامج املقدمة من الكلية

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 ي  احمللي والعاملي (االعتماد الرباجم اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %60    السنة األوىل

  %64    السنة الثانية

   %70   السنة الثالثة

   %75   السنة الرابعة
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    %80  السنة اخلامسة

 100× عدد الطالب اجلدد املشرتكيني على العدد الكلى للطالب طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية ملسؤوت عن حتقيا املستهدفا
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مؤشر األداء مرجعية

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 معدت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب. 18.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 طةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخل

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %70   السنة األوىل

   %75   السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة
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 100×على عدد الطالبعدد اعضاء هيئة التدريس  طريقة حساب املؤشر

  ملرجعياملؤشر ا

 وحدة اجلودة  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
يات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية تعزيز اإلمكان 3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الكراسي العلمية املقرتحة. 19.2.3
 

 يةالكفاءة التعليم اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4.5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   3   السنة األوىل

   5م3   السنة الثانية

    4  الثةالسنة الث

    2م4 - السنة الرابعة

    5م4  السنة اخلامسة
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 .100× املقرتحة املفعلة على عدد الكراسى عدد الكراسي العلمية طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي مصدر البيانات

 راسات العليا و البح  العلميوكالة اجلامعة للد اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-
 لتطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.ا

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

20.2.3 
 عدد االستشارات املقدمة للقطاعني العام و اخلاص.

 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 ي (االعتماد الرباجمي  احمللي والعامل اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %68   السنة األوىل

    %75  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

    %85 - السنة الرابعة

     %90 مسةالسنة اخلا
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 100× االستشارات  على عدد القطاعات العامة واخلا ةعدد  طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية ستهدفاملسؤوت عن حتقيا امل
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 الهدف المحدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين هلم مشاركات يف ةعاليات اجملتمع. 21.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %62   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 100×ضاء عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركيني على العدد الكلى لألع طريقة حساب املؤشر
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  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 ف المحددالهد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية  3-

 التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع.

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 القطاعات املختلفة باجملتمع.نسبة من ل توظيفهم من اخلرلني لدى  22.2.3

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %75  السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

    %85  السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 100× اخلرليني املوظفيني على العدد الكلى للخرليني عدد طريقة حساب املؤشر

  املؤشر املرجعي
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 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير هلا املشروعاجلهة التابع 

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية4. الهدف المحدد

 

 KPIمؤشر األداء  KPI Reference        مرجعية مؤشر األداء

 عدد الفنيني و اإلداريني املتميزين الذين ل استقطامم   1.2.4             

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

  سنوي دورية القياس نسبة وحدة القياس 

  قدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةم

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %20    السنة األوىل

   %45   السنة الثانية

    %65  السنة الثالثة

     %80 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 

  100×اإلداريني الذين ل استقطامم بالنسبة للعدد الكلي عدد الفنيني و  طريقة حساب املؤشر

 %20 املؤشر املرجعي
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 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 للدراسات العليا والبح  العلميوكيل اجلامعة  اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

  االستقطابوحدة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  ستهدفاملسؤوت عن حتقيا امل
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 املةعدد القطاعات اإلدارية املطبقة لربنامج اجلودة الش   2.2.4

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

  سنوي دورية القياس نسبة  وحدة القياس 

  مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %70   السنة األوىل

   %79   السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

    %82  السنة الرابعة

    %85  السنة اخلامسة

 100× للقطاعات اإلداريةعلى العدد الكلي  القطاعات املطبقة للجودةعدد  طريقة حساب املؤشر

 %70 املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير روعاجلهة التابع هلا املش

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

 عملية التعليمية و البحثيةتطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم ال الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الدورات التطويرية لكل موظف إداري و ةين   3.2.4

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 هدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املست

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %55    السنة األوىل

   %75   السنة الثانية

   %81   السنة الثالثة

    %86  السنة الرابعة

    %90  السنة اخلامسة

 100×على العدد الكلي للدورات املقرتحة  نفيذهاتل  التعدد الدورات  طريقة حساب املؤشر

 %55 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  قساماأل –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

             4.2.4  
يئة  نسبة رضا الطالب و أعضاء ه الرضا عن أداء املوظفني و اإلداريني
 التدريس عن اجلهاز اإلداري و الفين(

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2  ضعيف (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %75   السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

     %88 السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 متوسط النسب املئوية من قياس مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس طريقة حساب املؤشر

 %75 املؤشر املرجعي

 بكلية العلوم وحدة اجلودة مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

  شؤون الطالب –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 داري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثيةتطوير أداء الكادر اإل الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

5.2.4   
ل بالوحدات و عن جودة العم نسبة رضا الطالب و أعضاء هيئة التدريس

 اللجان املختلفة

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 لعاملي (االعتماد الرباجمي  احمللي وا اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %45    السنة األوىل

   %60   السنة الثانية

    %79  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 اخلامسةالسنة 

 طريقة حساب املؤشر
متوسط نسب مقياس مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن جودة عمل 

 اللجان والوحدات املختلفة

 %45 املؤشر املرجعي
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 العلمية األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 ان الكليةجل –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  ملشروعاجلهات املشاركة يف تنفيذ ا

 ان الكليةجل –وحدة اجلودة  –ة العلمي األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية الهدف المحدد

 ؤشر األداءمرجعية م

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الدورات و الورش اخلا ة بتعليم اللغة االأليزية   6.2.4

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %85 اخلطة مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

 %2     السنة األوىل

  %30    السنة الثانية

   %60   السنة الثالثة

   %75   السنة الرابعة

    %85  السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 للفنيني واالدارينيد الكلي اىل العد عدد املستفيدين من دورات اللغة االأليزية

×100 

 %2 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة -العلمية األقسام مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 إدارة الكلية –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 إدارة الكلية -وحدة اجلودة –لمية الع األقسام –عمادة الكلية  حتقيا املستهدف املسؤوت عن
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عليم  اللغة االأليزيةعدد الربامج االلكرتونية يف ت   7.2.4

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 10 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

 1     سنة األوىلال

  3    السنة الثانية

   5   السنة الثالثة

    8  السنة الرابعة

     10 السنة اخلامسة

 سنويا يف تعليم  اللغة االأليزية املنفذة عدد الربامج االلكرتونية طريقة حساب املؤشر

 1 املؤشر املرجعي

 العلمية األقسام مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير شروعاجلهة التابع هلا امل

  عمادة التعلم االلكرتوين – وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 عمادة التعلم االلكرتوين – وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية هدف المحددال

 اهلدف احملدد
تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات واألحباة العلمية التطبيقية املختلفة 

 الهل متكن الكلية من املسامهة يف خدمة وتنمية اجملتمع 

 داءمرجعية مؤشر األ

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

             8.2.4  
نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب املستفيدين من الدورات و الورش 

  املقدمة يف اللغة االأليزية

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي اسدورية القي % وحدة القياس 

 %85 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

 %10     السنة األوىل

  %30    السنة الثانية

   %50   السنة الثالثة

    %75  السنة الرابعة

     %85 السنة اخلامسة
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 طريقة حساب املؤشر
أعضاء هيئة التدريس و الطالب املستفيدين من الدورات و الورش املقدمة يف عدد 

 100×على العدد الكلي  اللغة االأليزية

 %10 املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  ساماألق اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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  تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الطالب والطالبات حباة العلمية املشرتكة بني شطريعدد األ  9.2.4             

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %55 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3ت  مقبو  (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

 %20     السنة األوىل

  %35    السنة الثانية

   %40   السنة الثالثة

    %50  السنة الرابعة

     %55 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  الطالب والطالبات حباة العلمية املشرتكة بني شطريعدد األ

×100 

 %20 املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام در البياناتمص
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 إلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثيةتطوير أداء الكادر ا الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد املشاركات بني شطري الطالب و الطالبات يف األنشطة املختلفة بالكلية   10.2.4               

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 حمللي والعاملي (االعتماد الرباجمي  ا اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %40    السنة األوىل

  %50    السنة الثانية

   %70   السنة الثالثة

    %80  السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على  عدد املشاركات بني شطري الطالب و الطالبات يف األنشطة املختلفة بالكلية

 100× للطالب والطالبات العدد الكلي

 %40 املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات
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 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 اهلدف احملدد
الثقافة العلمية وربط المفاهيم العلمية للطالب بمشاكل المجتمع والبيئة  تنويع مصادر5.

 المحيطة 

 األداء مرجعية مؤشر

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 .الالمنهجيةمدى رضا أعضاء هيئة التدريس و الطالب عن األنشطة  1.2.5

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %85 اية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هن

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %78   السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

     %85 السنة الثالثة

     - السنة الرابعة

     - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
ييم على العدد الكلي للطالب الذين قاموا بالتقوالطالب  أعضاء هيئة التدريسعدد 
×100 

 %70 املؤشر املرجعي
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  األكادميي اإلرشاد –اجلودة  –العلمية األقسام مصدر البيانات

 

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 رلني وحدة اخل–وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني -وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 اهلدف احملدد
الثقافة العلمية وربط المفاهيم العلمية للطالب بمشاكل المجتمع والبيئة  تنويع مصادر5.

 المحيطة 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

2.2.5 
نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطالب املشاركني يف أنشطة اجلامعة 

 .الالمنهجية

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   دفاملستوى املسته

   %70   السنة األوىل
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    %80  السنة الثانية

     %90 السنة الثالثة

     - السنة الرابعة

     - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
الذين قاموا بالتقييم على العدد الكلي للطالب والطالب  أعضاء هيئة التدريسعدد 
×100 

 %70 املؤشر املرجعي

  األكادميي اإلرشاد –اجلودة  –العلمية األقسام مصدر البيانات

 

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني -وحدة اجلودة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  هدفاملسؤوت عن حتقيا املست
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 اهلدف احملدد
الثقافة العلمية وربط المفاهيم العلمية للطالب بمشاكل المجتمع والبيئة  تنويع مصادر5.

 المحيطة 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 املقدمة هلم يف اجلامعة  منهجيةت التعليمية الالرضا الطلبة عن اخلدما 3.2.5

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %85 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3 مقبوت  (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %78   السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

     %85 السنة الثالثة

     - السنة الرابعة

     - السنة اخلامسة

 100×عدد الطالب الذين قاموا بالتقييم على العدد الكلي للطالب  طريقة حساب املؤشر

 %78 املؤشر املرجعي
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  األكادميي اإلرشاد –اجلودة  –علميةال األقسام مصدر البيانات

 

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 وحدة اخلرلني –وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة اخلرلني -ةوحدة اجلود –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.6. الهدف المحدد

 

 KPIمؤشر األداء  KPI Reference        مرجعية مؤشر األداء

 يم التفاعلي.نسبة املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعل   1.2.6             

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 % 90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %20    ىلالسنة األو 

   %30   السنة الثانية

    %50  السنة الثالثة

     %70 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 

بالنسبة للعدد الكلي  نسبة املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي طريقة حساب املؤشر
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  100×للمناهج 

 %20 املؤشر املرجعي

 ة اجلودة بكلية العلوموحد مصدر البيانات

 للجودةوكيل اجلامعة  اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

  جلنة اخلطط والربامج –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 سية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.تحديث الخطط و البرامج الدرا6. الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

2.2.6   
مدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعليم 

 التفاعلي.

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 لي والعاملي (االعتماد الرباجمي  احمل اسم املشروع

  ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %85 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %50  السنة األوىل

    %79  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %70 السنة الرابعة

     %85 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 مدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية الت تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي

 100× على العدد الكلي للطالب
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 %50 املؤشر املرجعي

 العلمية  األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  ت املشاركة يف تنفيذ املشروعاجلها

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 عة.تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتب6. الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 حتديثها بالكلية و ل اعتمادها. عدد الربامج الت ل   3.2.6

 الكفاءة التعليمية  اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 - دورية القياس عدد وحدة القياس 

 4 شر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤ 

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  4    السنة األوىل

   4   السنة الثانية

   4   السنة الثالثة

    4  السنة الرابعة

    4  السنة اخلامسة

 ا.حتديثها بالكلية و ل اعتماده عدد الربامج الت ل طريقة حساب املؤشر
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 4 املؤشر املرجعي

 بكلية العلوم اخلطط والربامجوحدة  مصدر البيانات

 للشؤون التعليميةوكيل اجلامعة  اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

  جلنة اخلطط والربامج –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.6. الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة اإلأاز يف متطلبات االعتماد األكادميي.  4.2.6             

 يمية الكفاءة التعل اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %75   السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

     %88 الثالثةالسنة 

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 نسبة اإلأاز يف متطلبات االعتماد األكادميي طريقة حساب املؤشر
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 %75 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بكلية العلوم مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 العلمية  األقسام يف تنفيذ املشروعاجلهات املشاركة 

 وحدة اجلودة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.6. الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIر األداء مؤش

 تقييم خمرجات نواتج التعلم.   5.2.6

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي  دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3  مقبوت (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

  %50    السنة األوىل

   %60   السنة الثانية

    %70  السنة الثالثة

     %80 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
متوسط نسب مقياس مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن جودة عمل 

 اللجان والوحدات املختلفة

 %50 جعياملؤشر املر 
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 العلمية األقسام مصدر البيانات

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 اجلودة  جلنة –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 جلنة اجلودة –ة العلمي األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة.6. الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

6.2.6   
اخلرلني يف جودة التدريس للمقررات و أراء ئج استبيانات الطالب و انت

 اجلهات املوظفة.

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %85 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

 %2     السنة األوىل

  %30    السنة الثانية

   %60   السنة الثالثة

   %75   السنة الرابعة

    %85  السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
 للفنيني واالدارينياىل العدد الكلي  عدد املستفيدين من دورات اللغة االأليزية

×100 



 

212 
 

 %2 املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة -العلمية األقسام مصدر البيانات

 

 وكيل اجلامعة للجودة والتطوير ملشروعاجلهة التابع هلا ا

 اخلرلنيوحدة  –العلمية  األقسام –عمادة الكلية  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 اخلرلنيوحدة  –لمية الع األقسام –عمادة الكلية  املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الهدف المحدد
ن خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي م7.

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 النسبة المئوية للبرامج التى تربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل  7-1 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( شروعاسم الم
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %50 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

 %20     السنة األولى

  %35    السنة الثانية

   %40   السنة الثالثة

    %50  السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
دد البرامج التى تربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل على عدد البرامج الكلي ع

×100 

 %50 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 معة للجودة والتطويروكيل الجا الجهة التابع لها المشروع
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 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
 

 الهدف المحدد
خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي من  7.

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 النسبة المئوية للبرامج التى تم تطويرها او انشائها تلبية الحتياجات سوق العمل  7-2 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( م المشروعاس
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %40 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

 %15     السنة األولى

  %25    السنة الثانية

   %35   ةالسنة الثالث

    %40  السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
على العددالكلي التى تم تطويرها او انشائها تلبية الحتياجات سوق العمل عدد البرامج 

 100×للبرامج  
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 %40 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير ة التابع لها المشروعالجه

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

 

 الهدف المحدد
ر العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوي7.

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 رضا اصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم  7-3 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %15 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

 %0     السنة األولى

  %5    السنة الثانية

   %10   السنة الثالثة

    %15  السنة الرابعة
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     - السنة الخامسة

 

 100×دد اصحاب العمل الذين تم استطالعهم على العددالكلي الصحاب العمل  ع طريقة حساب المؤشر

 %15 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 جودة والتطويروكيل الجامعة لل الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
 

 الهدف المحدد
تعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االب

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

             - 7-4 
عدد اللقاءات مع المعنيين للتعرف على احتياجات سوق العمل وماينتظروه من 

 مساهمات للكلية او الجامعة 
 

 ليمية الكفاءة التع اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 5 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

 0     السنة األولى
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  2    السنة الثانية

   3   الثالثةالسنة 

    5  السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 دد اللقاءات المقترحة مع المعنيين ع طريقة حساب المؤشر

 5 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجيين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

 

 

  

 الهدف المحدد
ت مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكا

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة مشاركة اعضاء هيئة التدريس والموظفين في انشطة خدمة المجتمع  7-5 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 لمي (االعتماد البرامجي )المحلي والعا اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
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 %10 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %3.25    السنة األولى

  %5,75    السنة الثانية

   %8   السنة الثالثة

    %10  السنة الرابعة

     - ة الخامسةالسن

 

 طريقة حساب المؤشر
على  في انشطة خدمة المجتمع المشاركين  اعضاء هيئة التدريس والموظفيندد ع

 100×العددالكلي 

 %3,25 المؤشر المرجعي

 مدير االدارة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  لمشاركة في تنفيذ المشروعالجهات ا

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
  

 الهدف المحدد
ع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات م

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة تطوير انظمة االبتعاث للجامعات العالمية  7-5 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج
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 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %50 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %20    السنة األولى

   %35   السنة الثانية

    %40  السنة الثالثة

     %50 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 100×على العددالكلي لالنظمة  للجامعات العالمية  التى طورت  انظمة االبتعاثدد ع ساب المؤشرطريقة ح

 %50 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –وحدة االبتعاث  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  روعالجهات المشاركة في تنفيذ المش

  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

  

 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مؤشر األداء مرجعية

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد البرامج االكاديمية المطورة والمستحدثة  7-7 -             
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 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد       وحدة القياس 

 

 %10 المؤشر عند نهاية الخطة مقدار المستهدف من هذا

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

   2   السنة األولى

    3  السنة الثانية

     4 السنة الثالثة

      السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 ةعدد البرامج االكاديمية المطورة والمستحدث طريقة حساب المؤشر

 4 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –ة عمادة الكلي ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

 
  

 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 
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 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 في االقسام المختلفة للجامعات الموصى بها عالميا  عدد المبتعثين 7-8 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %56,19    السنة األولى

   %60   السنة الثانية

    %70  السنة الثالثة

     %80 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 100×لمبتعثين على العددالكلي للمعيدين والمحاضرين  ادد ع طريقة حساب المؤشر

 %56 المؤشر المرجعي

 مدير االدارة  –قسام العلمية اال مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 دة الخريجين وح–وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس
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 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 ديثة في التدريس عدد اعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون االساليب الح 7-9 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 فصلي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 246 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

   100   لسنة األولىا

    150  السنة الثانية

     200 السنة الثالثة

     246 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 عدد اعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون االساليب الحديثة في التدريس طريقة حساب المؤشر

 246 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –جودة وحدة ال –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 يجين وحدة الخر–وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس
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 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة رضا الطالب عن جودة التدريس  7-10 -             
 

 لتعليمية الكفاءة ا اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %70 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %35    السنة األولى

   %40   السنة الثانية

    %60  السنة الثالثة

     %70 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 100×دد الطالب الذين تم استطالعهم ورضاهم على على العددالكلي ع طريقة حساب المؤشر

 %70 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات
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 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
  

 الهدف المحدد
بحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي وال

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

             - 7-11 
عدد اتفاقيات شراكة التعاون التى تم توقيعها مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 العالمية  
 

 ة التعليمية الكفاء اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 8 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

   4   السنة األولى

    5  السنة الثانية

     7 السنة الثالثة

     8 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة
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 عدد اتفاقيات شراكة التعاون التى تم توقيعها مع الجامعات والقطاعات المحلية العالمية   طريقة حساب المؤشر

 8 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير تابع لها المشروعالجهة ال

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
  

 الهدف المحدد
مل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية تطوير الع

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الندوات وورش العمل التى تنظمها الكلية  7-12 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 88 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

    79 79 السنة األولى

    82  السنة الثانية

     85 السنة الثالثة
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     88 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 عدد الورش المنعقدة بالنسبة للعدد المقترح  طريقة حساب المؤشر

 88 المؤشر المرجعي

 وحدة الخريجين  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ركة في تنفيذ المشروعالجهات المشا

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

  

 الهدف المحدد
جامعات والقطاعات المحلية تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع ال

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد مشاركات اعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية محليا وعالميا  7-13 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 ( االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 25 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  5    السنة األولى



 

227 
 

   10   السنة الثانية

    20  السنة الثالثة

     25 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 عدد مشاركات اعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية محليا وعالميا طريقة حساب المؤشر

 25 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –لية عمادة الك الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

  –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
  

 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

             - 7-14 
نسبة اعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرامج التدريبية وتقديم 

 االستشارات  
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %25 ستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطةمقدار الم
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 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %5    السنة األولى

   %10   السنة الثانية

    %15  السنة الثالثة

     %25 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
الى العدد مج التدريبية وتقديم االستشارات يس المشاركين في البرااعضاء هيئة التدرعدد 

 100×الكلي 

 %25 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

  وحدة الجودة –مية االقسام العل –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

 

 
  

 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIألداء مؤشر ا

 عدد االستشارات المقدمة للقطاعين العام والخاص 7-15 -             
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 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 

 5 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستهدفالمستوى 

 0     السنة األولى

  2    السنة الثانية

   3   السنة الثالثة

    5  السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 عدد االستشارات المقدمة للقطاعين العام والخاص طريقة حساب المؤشر

 5 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 
  

 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 
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 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 فعاليات االجتماعيةنسبة اعضاء هيئة التدريس الذين لهم مشاركات في ال 7-16 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %10 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

 %0     لسنة األولىا

  %3    السنة الثانية

   %6   السنة الثالثة

    %10  السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
الذين لهم مشاركات في الفعاليات االجتماعية على العددالكلي اعضاء هيئة التدريس دد ع

×100 

 %10 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –لعلمية االقسام ا مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير الجهة التابع لها المشروع

 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 يجين وحدة الخر–وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس
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 الهدف المحدد
تطوير العمل االكاديمي والبحثي من خالل االبتعاث او عقد الشراكات مع الجامعات والقطاعات المحلية 

 والعالمية 

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 نسبة متابعة االقسام الحتياجاتها العاجلة  7-17 -             
 

 الكفاءة التعليمية  اسم البرنامج

 االعتماد البرامجي )المحلي والعالمي ( اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 %50 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف

  %20    السنة األولى

   %30   السنة الثانية

    %40  السنة الثالثة

     %50 السنة الرابعة

     - السنة الخامسة

 

 طريقة حساب المؤشر
على  في انشطة خدمة المجتمع المشاركين  اعضاء هيئة التدريس والموظفيندد ع

 100×العددالكلي 

 %50 المؤشر المرجعي

 وحدة الجودة  –االقسام العلمية  مصدر البيانات

 

 وكيل الجامعة للجودة والتطوير التابع لها المشروعالجهة 
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 وحدة الخريجين  – وحدة الجودة –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 وحدة الخريجين –وحدة الجودة  –االقسام العلمية  –عمادة الكلية  ول عن تحقيق المستهدفؤالمس

 

 

 ث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكليةاستحدا-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

1.2.8 
عدد الربامج التخصصية وةا معايري اجلودة الشاملة يف برنامج 

 الدراسات العليا.
 

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 ي (االعتماد الرباجمي  احمللي والعامل اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %70 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %50   السنة األوىل

   %55   السنة الثانية

   %60   السنة الثالثة
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   %65  - السنة الرابعة

    %70 - سةالسنة اخلام

 طريقة حساب املؤشر
عدد على العدد الكلي  يف برنامج الدراسات العليا املنفذة عدد الربامج التخصصية

 100× الربامج التخصصية وةا معايري اجلودة الشاملة يف برنامج الدراسات العليا

  املؤشر املرجعي

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي هة التابع هلا املشروعاجل

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف

 

 

 

 

 

 دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكليةاستحداث برامج -8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 رأي الطالب يف جودة تدريس مقررات الدراسات العليا. 2.2.8
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 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %60   السنة األوىل

   %65   السنة الثانية

    %70  السنة الثالثة

    %75 - السنة الرابعة

    %80 - السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
يف جودة تدريس مقررات  د طالب الدراسات العليا املشاركني يف االستبيانعد

 100× لطالب الدراسات العلياعلى العدد الكلي  الدراسات العليا

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة و وحدة املبتعثني و الدراسات العليا بالكلية مصدر البيانات

 راسات العليا و البح  العلميوكالة اجلامعة للد اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 الكليةاستحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات ب-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 معدت أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب. 3.2.8
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 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 ر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤش

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %70  السنة األوىل

    %75  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
على العدد الكلي  رامج الدراسات العليااملشاركني يف بعدد اعضاء هيئة التدريس 
 100× لطالب الدراسات العليا

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة و وحدة املبتعثني و الدراسات العليا بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

عدد املختربات و القاعات اجملهزة بالتقنيات احلديثة لتالئم برنامج الدراسات  4.2.8
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 العليا.

 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 5من  5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   ملستوى املستهدفا

   3   السنة األوىل

   5م3   السنة الثانية

    4  السنة الثالثة

    5م4 - السنة الرابعة

     5 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
عدد على العدد الكلي عدد املختربات و القاعات اجملهزة بالتقنيات احلديثة 

 100× الكليةاملختربات و القاعات 

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية –األقسام العلمية  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للشئون التعليمية اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا -وحدة اجلودة-قسام العلميةاأل -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 وظفة.نتائج استبيانات تقييم اخلرلني للربنامج و  راء اجلهات امل 5.2.8
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 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

    %70  السنة األوىل

    %75  السنة الثانية

    %80  السنة الثالثة

    %85 - السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
لطالب على العدد الكلي  الطالب املشاركني يف تقييم برامج الدراسات العلياعدد 

 100× الدراسات العليا

  املؤشر املرجعي

 و وحدة املبتعثني و الدراسات العلياوحدة اخلرلني  مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 ياوحدة املبتعثني و الدراسات العل -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف



 

241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 عدد الدورات و ورش العمل لرةع كفاءة اهليئة التدريسية. 6.2.8
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 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 ي  احمللي والعاملي (االعتماد الرباجم اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5متميز   املستوى املستهدف

   %65   السنة األوىل

    %70  السنة الثانية

    %75  السنة الثالثة

     %85 السنة الرابعة

     %90 السنة اخلامسة

 طريقة حساب املؤشر
للدورات و ورش على العدد الكلي  الدورات و ورش العمل الت ل تنفيذهاعدد 

 100×العمل املقرتحة

  املؤشر املرجعي

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للجودة و التطوير اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية شاركة يف تنفيذ املشروعاجلهات امل

 وحدة املبتعثني و الدراسات العليا -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية-8 الهدف المحدد

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 .نسبة تشجيع الباحثني للحصوت على مشاريع حبثية 7.2.8
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 الكفاءة التعليمية اسم الربنامج

 االعتماد الرباجمي  احمللي والعاملي ( اسم املشروع

 ةصلي دورية القياس % وحدة القياس 

 %95 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة

 (1رديء   (2ضعيف   (3مقبوت   (4جيد   (5ميز  مت املستوى املستهدف

    %75  السنة األوىل

    %80  السنة الثانية

    %85  السنة الثالثة

     %90 السنة الرابعة

     %95 السنة اخلامسة

 100× للباحثنيعلى العدد الكلي  احلا لني على مشاريع حبثية الباحثني عدد طريقة حساب املؤشر

  رجعياملؤشر امل

 وحدة اجلودة بالكلية مصدر البيانات

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا و البح  العلمي اجلهة التابع هلا املشروع

 األقسام العلمية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 ات العلياوحدة املبتعثني و الدراس -وحدة اجلودة-األقسام العلمية -عمادة الكلية املسؤوت عن حتقيا املستهدف
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 ةالخطة التنفيذي

 ة و تالئم متطلبات سوق العملاألكاديميتقديم برامج تعليمية  قادرة على توفير مخرجات تفي بالمعايير  -1
 5)  اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع األهداف التنفيذية

 سنوات(
المسئول  الميزانية

 عن التنفيذ
مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء لنشاطا
تطوير البـرامج  1.1.1

ة فـــــي ضـــــوء األكاديميـــــ
احتياجات سوق العمل 
و المجتمــــــــــــع  وفقــــــــــــا 
للمعــــايير العالميـــــة فـــــي 
 ضوء القيم اإلسالمية.

تطـــوير 1.1.1.1
 مقررات

تطـــوير 2.1.1.1
 املهارات

تطـــوير 3.1.1.1
 تقين

التوأمـــــة 1.1.1.1
مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــربامج 
ة األكادمييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العاملية.

تطـــــــــــــــوير 1.1.1.1
 ةاألكادمييالربامج 

 ــــــــــــــــــــدور 1.1.1.1
ـــــرار بتشـــــكيل جلـــــان  ق
تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير و 

حتـــــــــــــــــدي  2.1.1.1
 األقســـــــــــــامالـــــــــــــربامج ب
ة مـــن عميـــد األكادمييـــ
 الكلية 

 العميد- 25000 2022 2018
رؤساء -

 األقسام
 ةاألكادميي

رئيس -
وحدة 
 اجلودة
رئيس -

وحدة 
 اخلرلني

وجــود جلــان -
ماشــــــــــــــــــــــــــــــكلة 

 األقســــــــــــــــــــــــامب
لتطــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 
و  املقـــــــــــــــررات
 الربنامج.

وجــــــــــــــــــــــــــــــود -
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
للجـــــــــــــــــــودة و 
االعتمـــــــــــــــــــــــــاد 

 .األكادميي
وجــــــــــــــــــــــــــــــود -

أعضـــــاء هيئـــــة 
ـــــــــــــــــدريس يف  ت

التوأمـــــــة مـــــــع   2.1.1
ة األكاديميــــــــــالبـــــــــرامج 
 العالمية.

ضـــمان 1.2.1.1
جـــــــــــــودة عمليـــــــــــــة 

 التعليم.

التوأمـــــــــــــة 1.2.1.1
ــــــــــــــــــــــربامج  مــــــــــــــــــــــع ال

 ة العاملية.األكادميي

تكليــــــــــــــف 1.2.1.1
اللجـــــــــــــان املشـــــــــــــكلة 

بـــــاالطالع  اماألقســـــب
علــــــــــــى الكليــــــــــــات و 

املنــــــــــــــاظرة  األقســــــــــــــام
 احمللية و العاملية

10000 

 0التوا ـــــــــــــل 1.3.1.1تطـــــــــــــــوير 1.3.1.1اإلملـــــــام 1.3.1.1تطبيــط طرائــط   3.1.1
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الــــــــــــتعلم اإللكترونــــــــــــي 
 الحديثة.

باحتياجات سود 
 العمل.

طرائــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتعلم 
 اإللكرتوين

ــــــــتعلم  مــــــــع عمــــــــادة ال
االلكـــــــــرتوين و قســـــــــم 

 تقنية املعلومات

صصصــــــــــــــــات 
 متنوعة.

ضــمان جــودة   4.1.1
عمليـــــــــــات التعلـــــــــــيم و 
التعلم لتنميـة المهـارات 
العلميــــــــة و المهنيــــــــة و 
الشخصــــية للطــــالب و 

 الطالبات.

رةــــــع و 1.4.1.1
تطـــــــــــوير قـــــــــــدرات 
الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــالب و 
أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة 

 التدريس.

ضــــــــــــمان 1.4.1.1
جــــــــــــودة عمليــــــــــــات 

 التعليم و التعلم

التوا ـــــــــــــل  1.4.1.1
مــــع عمــــادة اجلــــودة و 
وحــــــــــــــــــدة اإلرشــــــــــــــــــاد 

 لطاليب لعقد دورات ا

0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوفير   5.1.1 ت
احتياجات أعضاء هيئـة 
التــدريس مــن المكاتــب 
 و التقنيات التعليمية.

تــــــــــــــــــــوةري 1.5.1.1 
احتياجــــات أعضــــاء 

 هيئة التدريس

رةــــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.5.1.1
االحتياجــات لســـعادة 
وكســــــــــــــــــل اجلامعــــــــــــــــــة 
للشــــــــــــئون التعليميــــــــــــة 
لتوجيههـــــــا للجهـــــــات 

 املعنية.

70000 

وضـــــــــع نظـــــــــام   6.1.1
تحــــــدي  و التطــــــوير لل

املســـــــــــــــــتمر للـــــــــــــــــربامج 
 التعليمية:

حتـــــــــدي  1.6.1.1 
ـــــى  ـــــاء عل ـــــاهج بن املن
تقــــــــارير املراجعــــــــة و 
 راء الطــــــــــــــــــــــالب و 

 إعــــــــــــــــــــــــداد1.6.1.1
اســـــــــــتبيانات لقيـــــــــــاس 
رضـــــا و  راء اجلهـــــات 
املســـتفيدة مـــن تطـــوير 

25000 
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وضــــــــــع  ليــــــــــة 1.6.1.1
ــــــاء  لتحــــــدي  املنــــــاهج بن
علـــــى تقـــــارير املراجعـــــة و 
 راء الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب و 
املستفيدين و احتياجات 

 سود العمل.

املســــــــــــــــــــــــــــــــتفيدين و 
احتياجـــــــات ســـــــود 

 العمل

 ةاألكادمييالربامج 

ــــــــة  2.6.1.1 وضــــــــع  لي
ــــــــــــا  للتيتكــــــــــــد مــــــــــــن حتقي
املخرجـــــــــــــات التعليميـــــــــــــة 

 املستهدةة للربامج.

حتقيـا 1.2.6.1.1 
املخرجات التعليميـة 
 املستهدةة للربامج.

ـــــــــل 1.2.6.1.1 حتلي
االســـتبيانات اخلا ـــة 

 راء بقيـــــــاس رضـــــــا و 
اجلهــــــــات املســــــــتفيدة 
ــــــربامج  مــــــن تطــــــوير ال

 ةاألكادميي

25000 

ــــــــة  3.6.1.1 وضــــــــع  لي
ـــــــــــاس مـــــــــــدى تقـــــــــــدم  لقي
ــــربامج املختلفــــة الصــــاذ  ال
 اإلجراءات التصحيحية.

قيــــاس 1.3.6.1.1 
مــدى تقـــدم الـــربامج 
املختلفــــــــــــة الصــــــــــــاذ 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 

 التصحيحية.

حتليل 1.3.6.1.1
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبيانات 
اخلا ـــــــــــــة بقيـــــــــــــاس 
اء رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  ر 

اجلهــــات املســــتفيدة 
مـــن تطـــوير الـــربامج 

 ةاألكادميي

25000 

   حتليل 1.4.6.1.1  إعــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  4.6.1.1
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الــربامج الدراســية اعتمــادا 
علــى جمموعــة مــن معــايري 

 اجلودة.

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبيانات 
اخلا ـــــــــــــة بقيـــــــــــــاس 
رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  راء 
اجلهــــات املســــتفيدة 
مـــن تطـــوير الـــربامج 

 ةاألكادميي
تيتهيــــــــــــــــــــــل و  5.6.1.1
رات أعضــــــاء تطــــــوير قــــــد

ـــــــــــــــــــــدريس و  ـــــــــــــــــــــة الت هيئ
الطـــــالب يف تعلـــــم اللغـــــة 

 االأليزية.

تطـــــــــــو 1.5.6.1.1 
يــــر قــــدرات أعضــــاء 
هيئــــــــــة التــــــــــدريس و 
الطــــــــالب يف تعلــــــــم 

 اللغة االأليزية

التعــــاون 1.5.6.1.1
مــــــــــــع قســــــــــــم اللغـــــــــــــة 
ـــــــــــــــــة لعقـــــــــــــــــد  االأليزي
دورات رةـــــع مهـــــارات 
اللغـــة االأليزيـــة لـــدى 
أعضاء هيئـة التـدريس 

 و الطالب.

100000 

تقـــــو  نـــــواتج  6.6.1.1
 التعلم.

تقـــــو  1.6.6.1.1 
 نواتج التعلم

حتليل 1.6.6.1.1
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبيانات 
اخلا ـــــــــــــة بقيـــــــــــــاس 
رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  راء 
اجلهــــات املســــتفيدة 
مـــن تطـــوير الـــربامج 

 ةاألكادميي

25000 
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 دعم احتياجات المملكة من الكوادر المؤهلة في مجاالت العلوم األساسية و تطبيقاتها -2

األهداف 
 التنفيذية

 3)  اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع
 سنوات (

المسئول  الميزانية
عن 
 التنفيذ

مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء النشاط
1.1.2  

ــــــات  تطــــــوير  لي
اختيــار الكــوادر 
ة األكاديميـــــــــــــــــــــ

ــــــــزة مــــــــن  المتمي
أعضــــــــاء هيئــــــــة 
التـــدريس و مـــن 

 في حكمهم.

و تطـــــــــ1.1.1.2
يــــــر سياســــــات و 

 إجراءات

استقطاب 1.1.1.2
ـــــــــــــــزين مـــــــــــــــن  المتمي
ــــــــــــــــــة  أعضــــــــــــــــــاء هيئ

 التدريس.

اختيــــــــــــــــــــار 1.1.1.2
الكــــــوادر األكاديميــــــة 

 المتميزة

الرفــــــــــــــــــــــــــع  1.1.1.2
بالتوصــــــــــــية للجهــــــــــــات 
المختصــــــــــــــة باتخــــــــــــــا  
اإلجــــــــراءات المن مــــــــة 
 للتطوير و االستقطاب.

 العميد- 0 2020 2018
رؤساء -

 األقسام
 العلمية 

رئيس -
وحدة 
 اجلودة
جلنة -

 التعاقدات

تو ــــــــــــــــــــــــــية -
اجلهــــــــــــــــــــــــــــات 
املختصــــــــــــــــــــــــــة 
باصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ 
اإلجـــــــــــــــراءات 
املنظمــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للتطـــــــــــــــــــوير و 
 االستقطاب.

حــــــــــــــــــــــــرص -
اجلهــــــــــــــــــــــــــات 

ذات 
الصـــــــــــــــــالحية 
علـــــى عمليـــــة 

2.1.2 
ـــــــة  تشـــــــجيع هيئ
التــــــــــــــــــــدريس و 
الطــــــالب علــــــى 
اســـــــــــــــــــــــــــتخدام 

رةـع كفـاءة 1.2.1.2
ء الطــــــــــالب و أعضــــــــــا

هيئــــــــــــة يف اســــــــــــتخدام 
 التقنيات احلديثة .

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 1.2.1.2
دورات تدريبيــة بالتعــاون 
مــــــــــــع عمــــــــــــادة الــــــــــــتعلم 

 االلكرتوين

التواصل مع 1.2.1.2
عمـــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــتعلم 
ـــــــــي و قســـــــــم  االلكترون

 تقنية المعلومات
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الوســـــــــــــــــــــــــــــــائل 
االلكترونيــــــــــــــــــــة 

 الحديثة.

التطــــــــــــــــــوير و 
اســــــــــــــــتقطاب 

 املتميزين.
3.1.2 

اســـــــــــــــــــــــــتكمال 
الكـــــــــــــــــــــــــــــــوادر 

 ة.األكاديمي

تطــــــــــــــــــــــــــوير 1.3.1.2
 طرد التدريس.

عقـــــد دورات 1.3.1.2
ـــــــة ب التعـــــــاون مـــــــع تدريبي

ـــــــدريس  قســـــــم طـــــــرد الت
 بكلية الرتبية

التواصــــل مــــع 1.3.1.2
ــــــــة  ــــــــة التربي عمــــــــادة كلي
ــــــــــي عقــــــــــد  ــــــــــاون ف للتع

 الدورات بالكلية.

0 

4.1.2 
اســــــــــــــــــــــــتقطاب 
أعضــــــــاء هيئــــــــة 
التـــــــدريس مـــــــن 
 وي اللغـــــــــــــات 
ـــــد   ـــــة ل المقبول

 الطالب.

تطــــــــــــــــــــــوير   1.4.1.2
كفــــــــاءة الوحــــــــدات و 

 اللجان.

اســـــــــتقطاب  1.4.1.2
ولـــــــــة ذوي اللغـــــــــات املقب

 لدى الطالب.

التواصــل مــع  1.4.1.2
 لجنة التعاقدات

0 

ــــة  5.1.2 موازن
األعبــاء اإلداريــة 
و التدريســــــــــــــــية 
ــــــة  ألعضــــــاء هيئ

 التدريس

التوازن بني 1.5.1.2 
ـــــاء التدريســـــية و  األعب

 اإلدارية

التواصــــل مــــع 1.5.1.2
عمــادة الكليــة و رؤســاء 

لزيــــادة أعــــداد  األقســــام
 هيئة التدريس

0 
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ـــد ت 6.1.2 وحي
الـــــــــــــــــــــــــــــــن م و 
الحــوافز الماليــة 
بـــين الجامعـــات 
ــــد  الســــعودية عن
اســــــــــــــــــــــــتقطاب 
المتعاقـــدين مـــن  
أعضــــــــاء هيئــــــــة 
التــــــــــــــــــــدريس و 

 معاونيهم.

توحيد الـنظم 1.6.1.2 
ـــــد  ـــــة  عن و احلـــــواةز املالي

 استقطاب املتعاقدين

الرفـــع للجـــان 1.6.1.2
التعاقــد و عمــادة شــئون 

 أعضاء هيئة التدريس

0 

7.1.2  
ـــــــة  تشـــــــجيع هيئ
التــــــــــــــــــــدريس و 
الطــــــالب علــــــى 
اســـــــــــــــــــــــــــتخدام 

 المراجع.

تشــــــــــــــــــــــــــجيع 1.7.1.2 
 استخدام املراجع

التواصـــل مـــع 1.7.1.2
 عمادة المكتبات

0 

عمــــــــل  8.1.2
ــــــــــا   ــــــــــة لقي  لي
ـــــــــة طـــــــــرق  فعالي
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التـــــــــــــــــــــــــــــدريس 
 الحالية.
عمــــــــل  9.1.2

ــــــة لتشــــــجيع   لي
هيئـــــة التـــــدريس 
علــــــــــى تطبيــــــــــط 
طـــــــرق تـــــــدريس 
جديــدة فعالــة و 
ــــا  نجاحهــــا  قي

 ها.و تعميم

تطبيــــــــــــــــــــــا 1.9.1.2 
طــرد تــدريس جديــدة 
 ةعالة و قياس أاحها

التواصــــل مــــع 1.9.1.2
الجــــــــــودة و االعتمــــــــــاد 

و قســـــــــــم  األكـــــــــــاديمي
طـــــرق التـــــدريس بكليـــــة 

 التربية

25000 

10.1.2 
التنســـــــــيط مـــــــــع 
الجهـــــــــــــــــــــــــــــات 
المتخصصــــــــــــــــة 
ـــــــــــــة   ات العالق
ــــدورات  لعقــــد ال
و ورش العمــــــــل 
لرفــــــــــع كفــــــــــاءة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الهيئ

رةـــع كفـــاءة 1.10.1.2 
ـــــــــــــــة التدريســـــــــــــــية و  اهليئ

 الطالب

التواصــــــــــــــل 1.10.1.2
مــع الجــودة و االعتمــاد 

 األكاديمي

25000 
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التدريســــــــــــــــية و 
 الطالب.
11.1.2 

ـــــــرامج  تطـــــــوير ب
اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
و  األكــــــــــــاديمي

التوجيــا المهنــي 
 للطالب.

تطــــــــــــــوير 1.11.1.2 
بــــــــــــــــــرامج اإلرشــــــــــــــــــاد 

و التوجيــــه  األكــــادميي
 املهين

التواصــــــل 1.11.1.2
مــــــع وحــــــدة اإلرشــــــاد 

 األكاديميبي و الطال

30000 

12.1.2 
تطـــــــوير معـــــــايير 
قبــــول الطـــــالب 
و تــوزيعهم علــى 
البــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج 

 الدراسية.

تطــــــــــــــوير 1.12.1.2 
 معايري قبوت الطالب

التنســــــــــــيط 1.12.1.2
ــــة و  ــــين عمــــادة الكلي ب
عمــــــــــــــادة القبــــــــــــــول و 
ـــــــــــة  التســـــــــــجيل و وكال
ـــــــــــــة للشـــــــــــــئون  الجامع

 التعليمية

25000 

13.1.2 
تحســـين القـــدرة 
ة التنافســـــــــــــــــــــــــــي

 للطالب.

     

في خدمة و تنمية  تعزيز اإلمكانيات البحثية بتجهيز معامل متطورة لدعم الدراسات و األبحاث العلمية التطبيقية المختلفة التي تمكن  الكلية من المساهمة -3



 

255 
 

 المجتمع.
األهداف 
 التنفيذية

 3اإلطار الزمني )  األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع
 سنوات (

المسئول عن  يزانيةالم
 التنفيذ

مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء النشاط
العمـــل  1.1.3

علـــى اســـتكمال 
ـــــــــــــــــــزات  التجهي
التقنيــة الحديثــة 
للقاعـــــــــــــــــــات و 
المختبــــــــــرات و 

 .المعامل

اســــــــتكمات 1.1.1.3 تيتسيس و جتهيز
البنيـــة التحتيـــة للمبـــاين 
و القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و 

 املختربات.

اســـــــــــــــــتكمات 1.1.1.3
ـــــــــــــــة التجه ـــــــــــــــزات التقني ي
 احلديثة

التوا ــــــــــل مــــــــــع 1.1.1.3
ـــــــــة اجلامعـــــــــة للشـــــــــئون  وكال

 التعليمية 

 العميد- 50000 2020 2018
رؤساء -

 األقسام
 العلمية 

رئيس -
وحدة 
 اجلودة

املتابعــــــــــــــــــــــــــة -
احلثيثـــــــــة مـــــــــن 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد  العمي
الســــــــــــــتكمات 
النــــــــــــواقص يف 
اإلمكانيــــــــــات 

 التعليمية.
تفهـــــــــــــــــــــم و -

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة 
االســـــــــــــــــتجابة 
للجهـــــــــــــــــــــــات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاحبة 

 ة.الصالحي
وجــــــــــــــــــــــــــــــود -

2.1.3 
ــــــــــي  ــــــــــوازن ف الت
أعــداد الطــالب 
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المختبــــــــــرات و 
القاعـــــــــــــــــــــــــــــات 

 .التدريسية

زيـــــــــــــــــــادة و 1.2.1.3
تطــــــــــــــــوير اتفاقيــــــــــــــــات 
التعـــاون مـــع مزيـــد مـــن 
املراكـــــز و املؤسســــــات 
 باجملتمع ذات  الصلة.

 التـــــــــــــــــوازن يف1.2.1.3
أعــــداد الطــــالب داخــــل 
 املختربات و القاعات

التنســـــــــيا بـــــــــني 1.2.1.3
و جلنــــة اجلـــــداوت  األقســــام

بالكليــــــــــــة ملوازنــــــــــــة عــــــــــــدد 
 الشعب مع عدد الطالب

10000 

ــــــــــــــــــــــــــــــادة 1.3.1.3تطــــوير  3.1.3 ـــــــــــى 1.3.1.3تطــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.3.1.3زي  25000العمـــــــــــل عل
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اســتراتيجيات و 
 ليـــات البحـــث 

 .العلمي

اســــرتاتيجيات و  ليــــات  املوارد املالية.
 البح  العلمي

تكـــــــوين جمموعـــــــات حبثيـــــــة 
 األقسامب

اتفاقيـــــــــــــــــــــــات 
تعــــــــــاون مــــــــــع 
بعــــض املراكــــز 
و املؤسســــات 
 ذات الصلة.

وجــــــــــــــــــــود -
جلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 املختربات.

4.1.3 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــف  توظي
التقنيــــــــــــــــــــــــــــات 
الحديثــــــــة فـــــــــي 
البحــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

 العلمي.

توظيــــــــــــــــــــــــــف 1.4.1.3 
التقنيـــــــــــات احلديثـــــــــــة يف 

 البح  العلمي.

ـــــــــــى 1.4.1.3 العمـــــــــــل عل
تكـــــــوين جمموعـــــــات حبثيـــــــة 

 األقسامب

25000 

5.1.3 
توظيـف البحـث 
ــــــــــي  العلمــــــــــي ف
مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
االستشـــــــــــــارات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الع لمي
المتخصصــــــــــــــــة 
لخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 المجتمع.

توظيــــــــــــــــــــــــــف 1.5.1.3 
البحــــ  العلمــــي خلدمــــة 

 اجملتمع

التوا ــــــــــل مــــــــــع 1.5.1.3
ـــــة  مؤسســـــات اجملتمـــــع ملعرة

 احتياجا م

25000 

ـــــــادة 1.6.1.3 الحــث  6.1.3 ـــــــى زي  10000البحــــــــ   عــــــــن 1.6.1.3عل
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ـــــــــــادة  ـــــــــــى زي عل
ـــــدعم المـــــالي  ال
إلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 .األبحاث

الــــــــدعم املــــــــا  إلجــــــــراء 
 األحباة

 ية لدعم الكليةموارد مال

7.1.3 
التــــــــــوازن بــــــــــين 
نســـــــب أعـــــــداد 
الطـــــــــــــــــــــالب و 
ــــــــة  أعضــــــــاء هيئ
التـــــدريس وفـــــط 
معــــايير الجــــودة 
و االعتمـــــــــــــــــــاد 

 .األكاديمي

ــــــني 1.7.1.3  ــــــوازن ب الت
نسب أعداد الطالب و 
 أعضاء هيئة التدريس

التنســـــــــيا بـــــــــني 1.7.1.3
ـــــــــة  ـــــــــة و جلن عمـــــــــادة الكلي

 .األقسامالتعاقد و رؤساء 

 

ـــــــادة  8.1.3 زي
ـــــــدعم للبنيـــــــة  ال
التحتيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية.

دعـــــــم للبنيـــــــة 1.8.1.3 
 التحتية بالكلية.

البحــــــــ   عــــــــن 1.8.1.3
 موارد مالية لدعم الكلية

100000 

9.1.3 
البحـــــــــث عـــــــــن 

مصــــــــــــــــــــــــــــادر 1.9.1.3 
 متويلية جديدة و متنوعة

التوا ــــــــــل مــــــــــع 1.9.1.3
ــــــــاب العمــــــــل و رجــــــــات  أرب

10000 
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مصــادر تمويليــة 
جديــــــــــــــــــــــــــدة و 

 متنوعة.

ـــــــ دعم العمليـــــــة األعمـــــــات ل
 التعليمية بالكلية

10.1.3 
تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 
الشـــــــــــــراكات و 
بــــرامج التعــــاون 
مــــع الهيئــــات و 
المراكـــــــــز فـــــــــي 

 المجتمع.

تطـــــــــــــــــــــــــوير 1.10.1.3 
ــــــــــــرامج  الشــــــــــــراكات و ب

 التعاون

التوا ــــــل مــــــع 1.10.1.3
ــــــــاب العمــــــــل و رجــــــــات  أرب
ــــــــــــــــــــــادة  األعمــــــــــــــــــــــات  و زي

 اتفاقيات التعاون

10000 

11.1.3 
ـــــــرامج  إنشـــــــاء ب

لكراســــــــــــــــــــــــــي ل
 .العلمية

بـــــــــــــــــرامج 1.11.1.3 
 للكراسي العلمية

إعـــــــــــــــــــــــــــــداد 1.11.1.3
خطــط إلنشــاء الكراســي 
العلمــــــــــــــــــــي مبختلــــــــــــــــــــف 

 التخصصات

50000 

12.1.3 
تحســين أعمــال 
الصـــيانة لمبـــاني 
ـــــــرات و  و مختب
 .قاعات الكلية

حتســــــــــــني 1.12.1.3 
 أعمات الصيانة

التنسـيا مـع 1.12.1.3
وكالــــة اجلامعــــة لتحســــني 

د مـع شـركات بنود التعاقـ
 الصيانة للكلية

50000 
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13.1.3 
تضــــــافر جهــــــود 
منســوبي الكليــة 
لرفـــــــــع مكانــــــــــة 
الكليـــــــــــة بـــــــــــين 
الجامعــــــــــــــــــــــات 
المحليــــــــــــــــــــــة و 

 العالمية.

رةـــع مكانـــة 1.13.1.3 
الكليـــــة بـــــني اجلامعــــــات 

 احمللية و العاملية

رفــع الكفــاءة 1.13.1.3
ــــــة و  التدريســــــية و البحثي
النشـــــــر فـــــــي المجـــــــالت 

لتــي العلميــة التخصصــية ا
 لها معامل تأثير مرتفع

25000 

 تطوير أداء الكادر اإلداري و الفني لدعم العملية التعليمية و البحثية -4
 4) اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع األهداف التنفيذية

 سنوات(
المسئول  الميزانية

عن 
 التنفيذ

مؤشرات  
 النجاح

 لنهايةا البداية اإلجراء النشاط
التطـــــــــــــــوير  1.1.4

المســــتمر لمهــــارات 
الجهــــــــاز اإلداري و 
ــــايير  ــــط مع ــــي وف الفن
الجــودة و االعتمـــاد 

 .األكاديمي

تطـــــوير 1.1.1.4
 برنامج تدرييب

رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.1.4
الكفــاءة اإلداريــة و 

 املالية.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.1.1.4
مهــــارات اجلهــــاز اإلداري 

 و الفين

عقـــــــــــــــــــــــــــــــــد 1.1.1.4
ـــــــــــــــــــــــــدوات  دورات و ن
تدريبــــــة بالتعــــــاون مــــــع 

مـــادة اجلـــودة و كليـــة ع
ــــــــــــــة و  العلــــــــــــــوم اإلداري
أعضــاء هيئــة التــدريس 

 . األقسامب

 العميد- 100000 2021 2018
رؤساء -

 األقسام
 العلمية 

رئيس -
وحدة 
 اجلودة

التـــــدريب و -
ــــــــــــــــــــة و  التوعي

 التحفيز
وضـــــع  ليـــــة -

ــــــــــــــــدريب و  لت
تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 
مهــــــــــــــــــــــــــارات 
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تطــــــــــــــــــــوير  2.1.4
السياســــــــــــــــــــــــــــات و 
اإلجــراءات اإلداريــة 
ــــــة  ــــــة لمواكب و المالي
أهـــــــداف الكليـــــــة و 

 الجامعة.

رةــــــــــــــــــــــع 1.2.1.4
مهـــــــــــــــــارات ةـــــــــــــــــين 

 املختربات.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.2.1.4
السياســات و اإلجــراءات 

 اإلدارية و املالية

التوا ــــــــــــــل 1.2.1.4
مــــع عمــــادة املــــوظفني 
و الشـــــــــئون املاليـــــــــة و 
  احب الصالحية.

مدير - 0
إدارة 
 الكلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــني  الفني
 باملختربات

وجـــود جلنـــة -
 للمختربات

 بنــــــــــــــــــــاء و 3.1.4
تطــــــــــــــوير هياكــــــــــــــل 

 تن يمية إدارية.

ضـــــــمان 1.3.1.4
جـــــــــــــــودة العمـــــــــــــــل 
اإلداري مبختلـــــــــــف 
 قطاعات الكلية.

تطـــوير هياكـــل 1.3.1.4
 تنظيمية إدارية

التعــــــــــــــــــــاون 1.3.1.4
بــني العمــادة و عمــادة 
اجلــــــــــــــــــودة و وكالـــــــــــــــــــة 

 اجلامعة

0 

اســـــــتكمال  4.1.4
التوصـــيف الــــوظيفي 
و العـــــددي لجميـــــع 
اإلدارات بما يحقـط 
 جــــــــــــــــــــــــــــــودة األداء
 اإلداري و الفني.

رةــــــــــــــــــــــع 1.4.1.4
مســــــــــــــتوى اللغــــــــــــــة 
االأليزيـــــة ملنســـــويب 

 الكلية.

اســــــــــــــــــــــتكمات 1.4.1.4
التو ــــــــــيف الــــــــــوظيفي و 
 العددي جلميع اإلدارات

التعــــــــــــــــــــاون 1.4.1.4
بــني العمــادة و عمــادة 

 اجلودة و وكالة

0 

وضع ن ـام  5.1.4
ــــافس بــــين  ــــط تن لخل
الوحــدات و مكافــأة 

خلــــــا تنــــــاةس 1.5.1.4 
 بني الوحدات

وضــع نظــام 1.5.1.4
 للحواةز التشجيعية

25000 
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العــاملين بالوحــدات 
 المتميزة.
تعزيـــــــــــــــــــــــز  6.1.4

 أخالقيات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 1.6.1.4  تطبي

 أخالقيات العمل
التعــــــــــــــــــــاون 1.6.1.4

بـــني العمـــادة و شـــئون 
املــــــــــوظفني و عمــــــــــادة 

 اجلودة

10000 

بنـاء معـايير  7.1.4
تقــــــــــــــــــــــــــــــويم األداء 
اإلداري بمختلــــــــــف 

ــــا  بمــــا يحقــــط جوانب
معــــــــــــايير الجــــــــــــودة 

 الشاملة.

تطبيــــا معــــايري 1.7.1.4 
تقـــــــــــــــــــــــــو  األداء اإلداري 

 مبختلف جوانبه

التطبيـــــــــــــــــا 1.7.1.4
ــــود التقــــو   العــــادت لبن

 الوظيفي

10000 

تطــــــــــــــــــــوير  8.1.4
بــــــــــــــرامج التنميــــــــــــــة 
البشرية لإلداريـين و 

 الفنيين.

ـــــرامج 1.8.1.4  تطـــــوير ب
التنميــة البشــرية ل داريــني 

 و الفنيني

التنســـــــيا 1.8.1.4
بــــــــــــــني العمــــــــــــــادة و 
شـــــــئون املـــــــوظفني و 

 وكالة اجلامعة

10000 

تأهيــــــــــــل و  9.1.4
تطـــــــــــــوير قـــــــــــــدرات 
أعضــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــة 

تطوير قدرات 1.9.1.4 
أعضــاء هيئــة التــدريس و 

 الطالب و الفنيني

بالتعــــــــــــــــاون 1.9.1.4
بــــني الكليــــة و عمــــادة 
اجلـــــــــــــــــودة و الـــــــــــــــــتعلم 

25000 
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التدريس و الطـالب 
 و الفنيين.

و عمــــــادة اإللكــــــرتوين 
 شئون الطالب

ـــــــــــــــوفير  10.1.4 ت
مخــــــــــــــــــــــــــــــازن  ات 
مواصــــــفات قياســــــية 

 .األقسامب

تــــــــــــــــــــــــــوةري 1.10.1.4 
 خمازن

التنســـــــــيا 1.10.1.4
ــــة  بــــني العمــــادة و وكال
اجلامعـــــــــة و  ـــــــــاحب 

 الصالحية.

50000 

إقامــــــــــــــــة  11.1.4
دورات تدريبيــــة فــــي 
تعلـــــــــــــــــيم  اللغـــــــــــــــــة 

 االنجليزية.

دورات 1.11.1.4 
علـيم  اللغـة تدريبية يف ت
 االأليزية

التوا ـــــــل 1.11.1.4
و التنســيا بــني عمــادة 
الكليـــــة و قســـــم اللغـــــة 
االأليزية لعقـد دورات 

 تدريبة

100000 

التطـــــــوير  12.1.4
اإللكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
لمختلـــــف وحـــــدات 
الكليـــــــــــة لتســـــــــــهيل 
لضــــمان الدقــــة فــــي 

 نتائج العمل.

التطـــــــــــــــوير 1.12.1.4 
اإللكــــــــــرتوين ملختلــــــــــف 

 وحدات الكلية

التوا ـــــــل 1.12.1.4
بــني العمــادة و عمــادة 
الــــــــتعلم االلكــــــــرتوين و 
 قسم تقنية املعلومات

25000 

ـــــــــــــــوفير  13.1.4 ت
ـــــــة  ـــــــرامج التعليمي الب

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةري 1.13.1.4 
الــــــــــــــربامج التعليميـــــــــــــــة يف 

التوا ـــــــل 1.13.1.4
و التنســيا بــني عمــادة 

25000 
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فـــــــي تعلـــــــيم اللغــــــــة 
 االنجليزية.

الكليـــــة و قســـــم اللغـــــة  تعليم اللغة االأليزية
ــــــــــة اال ــــــــــة  و وكال أليزي

 اجلامعة
تعزيــــــــــــــــز  14.1.4

الشراكة بين شـطري 
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب و 
الطالبــــــــات إلتاحــــــــة 
فرصــــــــــــــــة تبــــــــــــــــادل 

 الخبرات بينهم.

الشــراكة بــني 1.14.1.4 
شــــــــــــــــطري الطــــــــــــــــالب و 

 الطالبات

العمـــــــــــــــــل 1.14.1.4
علـــــــــــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــــــــــوين 
جمموعــــــــــــــــات حبثيــــــــــــــــة 

 مشرتكة

10000 

 مفاهيم العلمية للطالب بمشاكل المجتمع و البيئة المحيطةتنويع مصادر الثقافة التعليمية و ربط ال -5
 3) اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع األهداف التنفيذية

 سنوات (
المسئول  الميزانية

 عن التنفيذ
مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء النشاط
تعزيــــــــــــــــــــــــــز و  1.1.5

تكوين بيـوت خبـرة فـي 
ــــــــددة و مجــــــــاال ت متع

  األقســــــــامتخصصــــــــية ب
كمستشـــــارين علميـــــين 
ــــــى تطــــــوير  قــــــادرين عل

تطــــوير 1.1.1.5
 مقررات

املشــــاركة 1.1.1.5
يف حـــــــــل مشـــــــــاكل 

 اجملتمع.

و تكـــــــــــوين 1.1.1.5
بيـــــــــــــــــــوت خـــــــــــــــــــربة يف 
جمــــــــــاالت متعــــــــــددة و 

 األقسامصصصية ب

الرةــــــــــــــــــــــــع 1.1.1.5
لعمـــــــــــــــــادة الكليـــــــــــــــــة 

بإ ـــــــــدار  للتو ــــــــية 
 قرار.

 العميد- 50000 2020 2018
رؤساء -

 األقسام
 العلمية 

رئيس -
وحدة 

وجـــــــــــــــــــــــــــــــود -
ـــــة  أعضـــــاء هيئ
تــــــــــــــــــدريس يف 
صصصـــــــــــــــــات 
متنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مبختلـــــــــــــــــــــــــــف 
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اإلنتــاو و حــل مشــاكل 
المجتمــــــــــع المحــــــــــيط 

 بالكلية.

 اجلودة
رئيس -

وحدة 
 اخلرلني

 األقســــــــــــــــــــــــــــــام
 ة.األكادميي

الـــــــــــــــــــــــــــــوعي -
بيتمهيـــــة إنشـــــاء 
ــــــــــــــــــــــــــات  مكتب
صصصـــــــــــــــــــــــــية 

 األقســـــــــــــــــــــــــامب
خلدمة العملية 
التعليميـــــــــــــــة و 

 البحثية.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــود -

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
 للخرلني.

وجـــــــــــــــــــــود -
جلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لألنشــــــــــــــطة 
 الطالبية.

تأســــــــــــــــــــــــــيس  2.1.5
مكتبـــــــــات تخصصـــــــــية 

 بأقسام الكلية.

تطـــــــــــــوير 1.2.1.5
دعــــــــــــــم األنشــــــــــــــطة 

 الطالبية.

تيتســــــــــــــــــيس 1.2.1.5
ــــــــــات صصصــــــــــية  مكتب

 بيتقسام الكلية

الرةــــــــــــــــــــــع 1.2.1.5
لعمــــــــــــــــادة الكليــــــــــــــــة 
للتو ـــــــية للجهـــــــات 
ذات الصــــــــــــــــــــــالحية  
كعمادة املكتبات و 
سعادة وكيل اجلامعة 

ات العليــــا و للدراســــ
 البح  العلمي

50000 

الســـــــــــــــــــــــــــــعي   3.1.5
ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــادة التمثي لزي

و اإلداري  األكــــــاديمي
و الطالبــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي 
األنشـــــــــطة الصـــــــــفية و 
الالصــــــــفية المختلفـــــــــة 
علــى مســتو  الكليــة و 

 الجامعة و المملكة.

ضـــــــــمان 1.3.1.5
جـــــــــــــــــودة عمليـــــــــــــــــة 
تـــــــــدريب الطـــــــــالب 
 داخليا و خارجيا.

ــــــــــــــــــــل 1.3.1.5 التمثي
ري و اإلدا األكـــــــادميي

و الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليب يف 
األنشـــــــــطة الصـــــــــفية و 

 الالمنهجية

التعـــــــــــــاون 1.3.1.5
بــني الكليــة و عمــادة 
شـــــــــئون الطـــــــــالب و 
وحــــــــــــــــدة اإلرشــــــــــــــــاد 

 الطاليب

50000 
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تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير  5.1.5
وتحســـــــــــين األمـــــــــــاكن 
المخصصــــــــة بالكليــــــــة 

 ألنشطة الطالب.

حتســــــــــــــــــــــني 1.5.1.5 
األمــــــــاكن املخصصــــــــة 
بالكليـــــــــــــــة ألنشـــــــــــــــطة 

 الطالب

التعـــــــــــــاون 1.5.1.5
كليــة و عمــادة بــني ال

 شئون الطالب 

10000 

وضـــــــــــــــــــــع 1.5.1.5
ـــــــــــــيم  سياســـــــــــــة للتعل

 التعاوني:
تقيــــــــــــــــــــــــــيم 2.5.1.5 

ــــــــــــــدريب بوضــــــــــــــعا  الت
ـــــــــــــراح  الحـــــــــــــالي و اقت

 التحسينات.

تقيـــــــــــــــيم 1.1.5.1.5 
 التدريب

ـــــــل 1.1.5.1.5 حتلي
ــــــــــــــــــدريب  ــــــــــــــــــائج ت نت
الطـــالب بالـــداخل و 

 اخلارج

 

زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة  6.1.5
اتفاقيــــات التعــــاون مــــع 
جهـــــــــات التوظيـــــــــف و 
المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع و 
المؤسســــــــــــــــــــــات  ات 
الصـــــــــــــلة بالكليــــــــــــــة و 
تتضـمن تــدريب طــالب 

 الكلية.

اتفاقيــــــــــــات 1.6.1.5 
التعــــــاون مــــــع جهــــــات 
التوظيف و املصـانع و 
املؤسســــــــــــــــــــــــــــات ذات 

 الصلة بالكلية

رةــــــــــــــــــــــــــــــع 1.6.1.5
العمـــــــــادة للجهـــــــــات 
ـــــــــــة  بالتو ـــــــــــية  املعني
ـــــــــــــات  بزيـــــــــــــادة اتفاقي
الشـــــــراكة و التعـــــــاون 
مـــــــــــــــــــــع مراكـــــــــــــــــــــز و 
 مؤسسات اجملتمع .

25000 
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إنشاء من ومة  7.1.5
متكاملــــــــــــــة للتطــــــــــــــوير 
المهنـــــــــــــي المســـــــــــــتمر 
للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريجين و 

 الخريجات.

منظومـــــــــــــــــــة 1.7.1.5 
متكاملــــــــــــــة للتطــــــــــــــوير 
املهــــــــــــــــــــين املســــــــــــــــــــتمر 
للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلني و 

 اخلرلات.

التوا ـــــــل 1.7.1.5
مـع عمـادة اجلـودة و 
وحـــــــــــــــدة اإلرشـــــــــــــــاد 
اجلـــــــــــــامعي إلقامـــــــــــــة 
دورات تدريبيــــــــــــــــــــــــــــة 
للطــــــــــــالب املتوقــــــــــــع 
 صرجهم و اخلرلني

50000 

تأســـــس ن ـــــام  8.1.5
ـــــــــــــــــــد  فعـــــــــــــــــــال لتحدي
متطلبــات ســوق العمــل 
و احتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 المجتمع.

ـــــــــــــــد 1.8.1.5  حتدي
ـــــــــــات ســـــــــــود  متطلب
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و 
 احتياجات اجملتمع.

توا ـــــــــــــــل 1.8.1.5
وحـــــــــدة اخلـــــــــرلني و 
الوحــدة ذات الطــابع 
اخلــاص مــع مراكــز و 
مؤسســــــــات اجملتمــــــــع 
لتحديـــــــد متطلبـــــــا م 
مــــــــــــــــن موا ــــــــــــــــفات 

 خلريج الكلية

50000 

 تحديث الخطط و البرامج الدراسية في العلوم األساسية وفقا للمعايير العالمية المتبعة -6
المسئول  الميزانية ) ا سنة(اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع األهداف التنفيذية

 عن التنفيذ
مؤشرات  
 النهاية البداية اإلجراء النشاط النجاح

ــــــــوفير  1.1.6 وجـــــــود جلنـــــــة - العميد- 25000 2018 2018تشـــــــكيل 1.1.1.6بــــــــــــــــــــرامج 1.1.1.6اجلـــودة 1.1.1.6تطــــوير 1.1.1.6بــــــــرامج ت
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دراســــــــية مطـــــــــورة وفـــــــــط 
معـــــــــــــــــايير الجـــــــــــــــــودة و 

 االعتماد العالمية.

جلـــــــــــــان صصصـــــــــــــية  دراسية مطورة الشاملة للربامج. برنامج أكادميي
لدراســـــــــــــة الـــــــــــــربامج 
املقرتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و 
مضــــــــــــــــاها ا مــــــــــــــــع 
الكليـــــــــات املنـــــــــاظرة 
حمليــــــــا و إقليميــــــــا و 

 عامليا.

رؤساء -
 األقسام
 العلمية 

رئيس -
 وحدة اجلودة

رئيس -
وحدة 
 اخلرلني

ماشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلة 
 األقســــــــــــــــــــــــــــــامب

ملتابعــــــة تطــــــوير 
و حتــــــــــــــــــــــــــدي  
الــــــــــــــــــــــــــــربامج و 
املقررات بصـفة 

 دورية.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــودة -

وحــــــدة اجلــــــودة 
و االعتمـــــــــــــــــــاد 

 .األكادميي
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود -

أعضــــــــاء هيئــــــــة 
تـــــــــــــــــــــــدريس يف 
صصصــــــــــــــــــــــات 
متنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 األقســــــــــــــــــــــــــــــامب
 ةياألكادمي

وضـــــــــــع ن ـــــــــــام  2.1.6
للتحــــــــــديث و التطــــــــــوير 
المســــــــــــــــتمر للبــــــــــــــــرامج 

 التعليمية:
ـــــــة 1.2.1.6 وضـــــــع  لي

لتحــــديث المنــــاهج بنــــاء 
علـــى تقـــارير المراجعـــة و 
 راء الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب و 
المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفيدين و 
 احتياجات سوق العمل.

وجـــــــود 1.2.1.6
هيكـــــــل تنظيمـــــــي 
واضـــــــــــا الصــــــــــــاذ 
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
التصــــــــــــــــــحيحية و 

 املراجعة.

حتــــــــــــدي  1.2.1.6
ــــــ ــــــى املن ــــــاء عل اهج بن

تقـــــــــارير املراجعـــــــــة و 
  راء املستفيدين

حتليـــــــــــــــل 1.2.1.6
ـــــــائج اســـــــتبيانات  نت
 راء الطــــــــــــــــــــالب و 
أربـــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــود 

 العمل.

25000 

وضــــع  ليــــة 2.2.1.6
للتأكـــــــد مـــــــن تحقيـــــــط 

التيتكد 1.2.2.1.6 
مـــــــــــــــــــــــــن حتقيــــــــــــــــــــــــــا 

تعاون 1.2.2.1.6
لكليــــــــــــة وحــــــــــــدات ا

25000 
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المخرجـــــات التعليميـــــة 
 المستهدفة للبرامج.

ملتابعـــــــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــائج  املخرجات التعليمية
ــــيم و  ــــات التقي عملي
املراجعـــــــــــة  وحـــــــــــدة 
اجلــــــودة و اخلــــــرلني 
بالتعـــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــع 

 ة(األكادميي األقسام
وضــــــع  ليــــــة  3.2.1.6

لقيــــــــــا  مــــــــــد  تقــــــــــدم 
البرامج المختلفة التخا  
 اإلجراءات التصحيحية.

قيـــــــاس 1.3.2.1.6 
مـــدى تقــــدم الــــربامج 
املختلفــــــــــــــة الصــــــــــــــاذ 
 اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 يةالتصحيح

تعاون 1.3.2.1.6
وحــــــــــــدات الكليــــــــــــة 
ملتابعـــــــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــائج 
ــــيم و  ــــات التقي عملي
املراجعـــــــــــة  وحـــــــــــدة 
اجلــــــودة و اخلــــــرلني 
بالتعـــــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــع 

 ة(األكادميي األقسام

25000 

 

 و البحثي من خالل االبتعاث أو عقد الشراكات مع الجامعات و القطاعات المحلية و العالمية. األكاديميتطوير العمل  -7
 4)اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع لتنفيذيةاألهداف ا

 سنوات(
المسئول  الميزانية

 عن التنفيذ
مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء النشاط
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التوصــــــية بتطــــــوير  1.1.7
أن مـــــة االبتعـــــاث لمواكبـــــة 
 التطور العلمي و المعرفي.

درا1.1.1.7
 سة تقوميية

وج1.1.1.7
عــــــــــــــــــــــــــدة ود قا

بيانات ل نتاج 
 العلمي.

تطــــو 1.1.1.7
ـــــــــــــــر أنظمـــــــــــــــة  ي

 االبتعاة

رةـــــــع تو ـــــــية 1.1.1.7
بتطــوير أنظمــة االبتعــاة 
مــــن خــــالت دراســــة مــــن 
جلنــــة االبتعــــاة بالكليــــة 
للعمــــــــــــــــــادة مث لوكالــــــــــــــــــة 
اجلامعــــــــــــــة للدراســــــــــــــات 
 العليا و البح  العلمي

 العميد- 50000 2021 2018
رؤساء -

 األقسام
 العلمية 

رئيس -
 وحدة اجلودة

رئيس -
وحدة 
 اخلرلني

وجـــــــــود عــــــــــدد -
مـــــــــن اتفاقيـــــــــات 
التعــــــــــــــاون مــــــــــــــع 
مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز و 
مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــات 

 اجملتمع.
دعــــم اجلهــــات -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبة 
الصــــــــــــــــــــــــــــــــالحية 
لعمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
التحــــــــــــــــــــــدي  و 
التطوير عمــــــــــادة 
الكليــــة و وكــــالء 

 اجلامعة(.
وجـــــــــود جلـــــــــان -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــني  للمبتعث
و  األقســــــــــــــــــــــــــامب

 الكلية.
وجـــــــود وحـــــــدة -

اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة و 

ام تأســـــــــــيس ن ـــــــــــ 2.1.7
للشــراكة بمــا يحقــط رســـالة 

 و أهداف الكلية.

ال1.2.1.7
تطـــــور العلمـــــي 
و املعـــــــــــــــــــــــــــــــريف 
للطــــــــــــــــــــالب و 
اهليئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 التدريسية

تيتســــ1.2.1.7
يــــــــــــــس نظــــــــــــــام 

 للشراكة

التو ـــــــــــــــــــــــــية 1.2.1.7
بزيــــــــــادة التعــــــــــاون بــــــــــني 

العلمية بالكليـة  األقسام
و نظائرهــــــا باجلامعــــــات 
احملليــــــــــة و اإلقليميــــــــــة و 

 العاملية

25000 

ر الشـــراكات تطـــوي 3.1.7
و بــــــــــرامج التعــــــــــاون مــــــــــع 
ــــــات و المراكــــــز فــــــي  الهيئ

 المجتمع.

جــــو 1.3.1.7
دة عمليــــــــــــــــات 
الشـــــــــراكة مـــــــــع 
مؤسســـــــــــــــــــــــات 

 اجملتمع 

تطــــو 1.3.1.7
يــــــر الشــــــراكات 
و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج 
التعـــــــــــاون مـــــــــــع 

   اجملتمع

التو ـــــــــــــــــــــــــــية 1.3.1.7
بزيــــــادة عــــــدد اتفاقيــــــات 
التعــــاون مــــع مؤسســــات 
و مراكـــــــز اجملتمـــــــع ذات 

 الصلة

25000 

تعـــــــــز 1.4.1.7 يــــــــــــــــــز ثقــــــــــــــــــة تعز  4.1.7
يـــز  قـــة اجملتمـــع 

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 1.4.1.7
النـــدوات العمـــل و ورش 

25000 
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المجتمــــــــــــــــع بالكليــــــــــــــــة و 
الجامعة في حـل مشـاكلهم 
ــــــــت   ــــــــر ف  ات الصــــــــلة عب

 قنوات تواصل بينهم.

ملؤسســــــــــــــــات اجملتمــــــــــــــــع   بالكلية
بالتعــــــــاون مــــــــع عمــــــــادة 
اجلـــــودة  و ةـــــتا قنـــــوات 

 للتوا ل

االعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
 .األكادميي

 

إنشـــــــــــاء قواعـــــــــــد  5.1.7
العلمـــــــي  بيانـــــــات لإلنتـــــــاو

 بالكلية.

نشــــا1.5.1.7 
ء قواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
بيانــات ل نتــاج 

 العلمي

التعـــــاون بـــــني 1.5.1.7
الكليــــــــــــــــــــــــة و تقنيــــــــــــــــــــــــة 
املعلومـــــــــــات و عمــــــــــــادة 

 البح  العلمي

25000 

تطوير سياسات و  6.1.7
 أنشطة البحث العلمي.

تطــــو 1.6.1.7 
يــر سياســات و 
أنشــطة البحــ  

 العلمي

التعـــــاون بـــــني 1.6.1.7
حـ  الكلية و عمادة الب

 العلمي

50000 

توجيـــــــــا البحـــــــــث  7.1.7
العلمي لمواءمـة التوجهـات 

 العالمية.

الـبح1.7.1.7 
ة العلمـــــــي  و 
ملواءمـــــــــــــة مـــــــــــــع  
التوجهـــــــــــــــــــــــــات 

 العاملية

التعــــاون بــــني 1.7.1.7
الكليـــــــــــــــــــة و عمـــــــــــــــــــادة 

 البح  العلمي

50000 

ــــــــة و تطــــــــوير  8.1.7 تنمي
مهــارات البحــث و اإلبــداع 

تطــــو 1.8.1.7 
يـــــــــــر مهـــــــــــارات 

التعـــــاون بـــــني 1.8.1.7
الكلية و عمادة البحـ  

50000 



 

271 
 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــد  أعضـــــــــــــاء هيئ ل
 التدريس.

لــــــــدى أعضــــــــاء 
 هيئة التدريس

 العلمي

تعزيـــــــز و تكـــــــوين  9.1.7
بيـــوت خبـــرة فـــي مجـــاالت 
متعــــــــــــــددة و تخصصــــــــــــــية 

كمستشـــــــــــارين   األقســـــــــــامب
علميين قادرين على تطـوير 
اإلنتـــــــاو و حـــــــل مشـــــــاكل 
 المجتمع المحيط بالكلية.

تكــــو 1.9.1.7 
بيــوت خــربة  يــن

يف جمـــــــــــــــــــــــاالت 
متعــــــــــــــــــــــــــــددة و 
صصصــــــــــــــــــــــــــــــــية 

  األقســــــــــــــــــــــــــــــــامب
كمستشـــــــــــــارين 

 علميني

التعـــــاون بـــــني 1.9.1.7
وحـــدة اجلـــودة و رؤســـاء 

 بالكلية األقسام

50000 

تكـــوين وحـــدة    10.1.7
ـــة المجتمـــع   خدمـــة و تنمي

و هــي  األقســامتتعــاون مــع 
الجهـــــــــة المســـــــــئولة عـــــــــن 
التعامـــــــــل مـــــــــع المجتمـــــــــع 
 الخارجي و المستفيدين.

 1.10.1.7 
تكوين وحدة " 
خدمـــة و تنميـــة 
اجملتمع" تتعـاون 

 األقساممع 

رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.10.1.7
العمادة بتو ية إل دار 
قــــــرار بتكــــــوين وحــــــدة " 
خدمــة و تنميــة اجملتمــع" 
هــي اجلهــة املســئولة عــن 
التعامـــــــــل مـــــــــع اجملتمـــــــــع 
 اخلارجي و املستفيدين

70000 

تأســـــــيس ن ـــــــام  11.1.7
للشــراكة بمــا يحقــط رســـالة 

تـــــيت1.11.1.7 
ســــــــــيس نظــــــــــام 

التو ــــــــــــــــــية 1.11.1.7
ــــــــــادة التعــــــــــاون بــــــــــني  بزي

25000 
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العلميــة بالكليــة  األقســام للشراكة الكلية. و أهداف
و نظائرهـــــــا باجلامعـــــــات 
احملليـــــــــــة و اإلقليميـــــــــــة و 

 العاملية
تأهيـــل و تطـــوير  12.1.7

 الموارد البشرية بالكلية.
ت1.12.1.7 

طــــــــــوير املــــــــــوارد 
البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 

 بالكلية.

تقطاب اســــ1.12.1.7
ــــــزين مــــــن أعضــــــاء  املتمي
ــــــدريس و مــــــن  ــــــة الت هيئ

 املوظفني و الطالب

50000 

تلبية احتياجـات  13.1.7
ة بصـورة األكاديميـ األقسام
 عاجلة.

 1.13.1.7 
تلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
احتياجــــــــــــــــــــــات 

 األقسام

الرةــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.13.1.7
ـــــــــــــة  باحتياجـــــــــــــات الكلي
بصـــــورة منتظمـــــة لوكالـــــة 
اجلامعـــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــئون 
ـــــــــــة و اجلهـــــــــــات  التعليمي

 حية احبة الصال

50000 

 

 استحداث برامج دراسات عليا في مختلف التخصصات بالكلية -8
 5)اإلطار الزمني األنشطة و اإلجراءات المخرجات المشروع األهداف التنفيذية

 سنوات(
المسئول  الميزانية

 عن التنفيذ
مؤشرات  
 النجاح

 النهاية البداية اإلجراء النشاط
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تطـــــــــوير البنيـــــــــة  1.1.8
لتعزيـــــز البحـــــث  التحتيـــــة

العلمــــــــــي و الدراســــــــــات 
 العليا.

دراسة 1.1.1.8
 تطويرية

رةـــــــــــــــــــع  1.1.1.8
كفـــــــــــــــاءة البنيـــــــــــــــة 
التحتيـــــــــــة خلدمـــــــــــة 
 العملية التعليمية.

تطــــــــــــــــــوير 1.1.1.8
 البنية التحتية

رةــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.1.1.8
العمـــــــــــــــــادة بكاةـــــــــــــــــة 
ـــــــــــة  احتياجـــــــــــات البيئ
التعليميـــــــــــة بالكليـــــــــــة 
للجهــــــــــات  ــــــــــاحبة 

 الصالحية.

 العميد- 70000 2022 2018
اء رؤس-

 األقسام
 العلمية 

رئيس وحدة 
 اجلودة
رئيس -

وحدة 
 اخلرلني

وجــود جلــان -
مشــــــــــــــــــــــــــــــكلة 
ملتابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
عمليــــــــــــــــــــــــــات 
تطوير الـربامج 
و املقـــــــــــــــررات 

 .األقسامب
دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم -

اجلهــــــــــــــــــــــــــــات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــاحبة 
الصـــــــــــــــــــالحية 
لعمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
التطـــــــــــــــــــــــــــــــوير 

 للربامج.
ر ـــــــــــــــــــــــــــــد - 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةز 
تشـــــــــــــــــــــــجيعية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــربامج  لل

 املتميزة

ــــــــــــي 2.1.8 التوســــــــــــع ف
بــــرامج الدراســــات العليــــا 

ـــ ـــات بالكلي ة وفقـــا لمتطلب
الكليـــــــــــة و الجامعـــــــــــة و 

 سوق العمل.

تيتسيس 1.2.1.8
ـــــــــرامج  و تطـــــــــوير ب
الدراسات العليا و 
ربطهـــــــــــــا بســـــــــــــود 

 العمل.

بــــــــــــــــــــرامج 1.2.1.8
الدراســـــــــــات العليـــــــــــا 
بالكليــــــــــــــــــــة وةقــــــــــــــــــــا 
الحتياجــــــات ســــــود 

 العمل

تشـــــــــــكيل 1.2.1.8
 األقســـــــــــــــامجلـــــــــــــــان ب

للدراسة بالتعاون مع 
أربــــــــــــــــــاب العمــــــــــــــــــل 

 باجملتمع

25000 

ــــز و تطــــوير  3.1.8 تعزي
 برامج الدراسات العليا:

 1.3.1.8 البــــــدء فــــــي
عمل برامج للدراسـات 

 العليا.

تعزيـــــــــــز و 1.3.1.8 
تطــــــــــــــــــــوير بــــــــــــــــــــرامج 

 الدراسات العليا

تشـــــــــــــكيل 1.3.1.8
 األقســـــــــــــــــامجلـــــــــــــــــان ب

للدراسـة بالتعـاون مــع 
أربــــــــــــــــــــاب العمــــــــــــــــــــل 

 باجملتمع

25000 

وضع ن ام  2.3.1.8
للتطــــــوير و التحــــــديث 
المســــــــــــــتمر لبــــــــــــــرامج 
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 لدراسات العليا.ا
وضــــــــــــــــــــــــــع 3.3.1.8

سياســـــــــــــة للتحســـــــــــــين 
المســـــــتمر فـــــــي طـــــــرق 

 التدريس.

حتسني 1.3.3.1.8 
املســــــــــتمر يف طـــــــــــرد 

 التدريس

التعاون 1.3.3.1.8
بـــني أقســـام الكليـــة و 
عمــــــــــــــــادة البحــــــــــــــــ  
العلمـــــــــــي و عمـــــــــــادة 

 اجلودة

25000 

تـــدريب هيئـــة  4.3.1.8
التــدريس علــى اســـتخدام 
التقنيــــــات الحديثــــــة فــــــي 

 لتدريس.ا

  

 أليات التقييم ومتابعة التنفيذ واإلستمرارية

 تقييم ومتابعة الخطة التنفيذية

األنشطة الرئيسية  المخرجات
المستهدف 
 تنفيذها

توقيت  ألية المتابعة
 المتابعة

ما تم 
 تنفيذه

نسبة 
 اإلنجاز

األدلو 
 والشواهد

ما لم يتم 
 تنفيذه

مبررات عدم 
 التنفيذ

ع التوأمـــــــة مـــــــ1.1.1
ــــــــربامج  ــــــــال ة األكادميي
 العاملية.

تطــــــــــــــــــــــوير 1.1.1
 ةاألكادمييالربامج 

 ـــــدور قـــــرار 1.1.1
بتشكيل جلـان تطـوير 

حتـــــــــــــــــدي  2.1.1و 
 األقســــــــــــامالــــــــــــربامج ب
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ة مــن عميــد األكادمييــ
 الكلية 

ضــــــــــــــــــــــــــــــمان 1.2.1
جــــــــــــــــــــودة عمليــــــــــــــــــــة 

 التعليم.

التوأمــة مــع 1.2.1
ة األكادمييـــالـــربامج 
 العاملية.

ـــــــــــــــــــــــــف 1.2.1 تكلي
لة اللجــــــــــــان املشــــــــــــك

بــــاالطالع  األقســــامب
علـــــــــــى الكليـــــــــــات و 

املنـــــــــــــاظرة  األقســـــــــــــام
 احمللية و العاملية

  

اإلملــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1.3.1
باحتياجـــــــات ســـــــود 

 العمل.

تطــــــــــــــــــــــوير 1.3.1
ــــــــــــــتعلم  ــــــــــــــا ال طرائ

 اإللكرتوين

التوا ــــل مــــع 1.3.1
عمـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــتعلم 
االلكـــــــرتوين و قســــــــم 

 تقنية املعلومات

  

رةـــــــــــــــــــــــــــــــــع و 1.4.1
تطـــــــــــــــــوير قـــــــــــــــــدرات 
الطــــــالب و أعضــــــاء 

 ئة التدريس.هي

ضـــــــــــــــــــمان 1.4.1
جــــــــودة عمليـــــــــات 
 التعليم و التعلم

التوا ــل  مــع 1.4.1
عمـــــــــــــادة اجلـــــــــــــودة و 
وحـــــــــــــــــدة اإلرشـــــــــــــــــاد 
 الطاليب لعقد دورات 

  

اســتقطاب 1.1.2
املتميـــــــــــــــزين مـــــــــــــــن 
أعضـــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــار 1.1.2 اختي
الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادر 

 ة املتميزةاألكادميي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 1.1.2 الرة
بالتو ـــــــية للجهـــــــات 
املختصـــــــــــــــة باصـــــــــــــــاذ 
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اءات املنظمــــــة اإلجــــــر  التدريس.
للتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير و 

 .االستقطاب
رةـع كفــاءة 1.2.2

الطالب و أعضاء 
هيئـــة يف اســـتخدام 
ـــــة  التقنيـــــات احلديث

. 

عقـــــــــــــــــــــــــــــد 1.2.2
ـــــــــــــــــــة  دورات تدريبي
بالتعــــــــــــــــاون مــــــــــــــــع 
عمـــــــــــــادة الـــــــــــــتعلم 

 االلكرتوين

التوا ــــل مــــع 1.2.2
عمـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــتعلم 
االلكـــــــرتوين و قســــــــم 

 تقنية املعلومات

  

تطــــــــــــــــــــــوير 1.3.2
 .طرد التدريس

عقـــــــــــــــــــــــــــــد 1.3.2
ـــــــــــــــــــة  دورات تدريبي
بالتعــاون مــع قســم 
طـــــــــــرد التـــــــــــدريس 

 بكلية الرتبية

التوا ـــل مـــع 1.3.2
عمـــــادة كليـــــة الرتبيـــــة 
للتعــــــــــــاون يف عقــــــــــــد 
 الدورات بالكلية.

  

تطــــــــــــــــــــــوير  1.4.2
كفـــــاءة الوحـــــدات 

 و اللجان.

اســتقطاب 1.4.2
ذوي اللغـــــــــــــــــــــــــــات 
املقبولـــــــــــــــة لـــــــــــــــدى 

 الطالب.

التوا ــــــــــــــل 1.4.2
 مع جلنة التعاقدات

  

اســــتكمات 1.1.3
البنيــــــــــــــة التحتيــــــــــــــة 

اســــتكمات 1.1.3
التجهيــزات التقنيــة 

التوا ــــــــــــــل 1.1.3
مــــع وكالــــة اجلامعــــة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين و  للمب
القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات و 

 املختربات.

 للشئون التعليمية  احلديثة

ــــــــــــــــــــــــــادة و 1.2.3 زي
تطــــــــــــوير اتفاقيــــــــــــات 
التعاون مع مزيـد مـن 
املراكــز و املؤسســات 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجملتمع ذات  

 الصلة.

يف التـــــوازن 1.2.3
أعـــــــــداد الطـــــــــالب 
ـــــربات  داخـــــل املخت

 و القاعات

التنســــيا بــــني 1.2.3
و جلنـــــــــــــــة  األقســـــــــــــــام

اجلـــــــــــــداوت بالكليـــــــــــــة 
ملوازنـــة عـــدد الشـــعب 

 مع عدد الطالب

  

زيــــادة املــــوارد 1.3.3
 املالية.

تطــــــــــــــــــــــوير 1.3.3
اســـــــــــــــرتاتيجيات و 
ــــــــــات البحــــــــــ    لي

 العلمي

العمــــــــــــــــــــــــل 1.3.3
علـــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــوين 
جمموعـــــــــات حبثيـــــــــة 

 األقسامب

  

رةــع الكفـــاءة 1.1.4
 اإلدارية و املالية.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.1.4
مهـــــــــــــارات اجلهـــــــــــــاز 

 اإلداري و الفين

عقــــــد دورات 1.1.4
و نــــــــــــدوات تدريبــــــــــــة 
بالتعــــاون مــــع عمــــادة 
اجلــودة و كليــة العلــوم 
ـــــــــة و أعضـــــــــاء  اإلداري
ــــــــــــــــــدريس  ــــــــــــــــــة الت هيئ

 . األقسامب
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رةــع مهــارات 1.2.4
 ةين املختربات.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.2.4
السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــات و 

داريـــــة اإلجـــــراءات اإل
 و املالية

التوا ـــل مـــع 1.2.4
عمـــــــادة املـــــــوظفني و 
ــــــــــــة و  الشــــــــــــئون املالي
  احب الصالحية.

      

ضــــــــــــــــــــــــــــــمان 1.3.4
جــــــــــــــــــــودة العمــــــــــــــــــــل 
اإلداري مبختلـــــــــــــــــــف 

 قطاعات الكلية.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.3.4
ـــــــــــــة  هياكـــــــــــــل تنظيمي

 إدارية

التعـــــاون بـــــني 1.3.4
العمــــــــــادة و عمــــــــــادة 
اجلــــــــــــــــودة و وكالــــــــــــــــة 

 اجلامعة

      

رةـــع مســـتوى 1.4.4
الأليزيــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــة ا

 ملنسويب الكلية.

اســـــــــــــــتكمات 1.4.4
ـــــوظيفي  التو ـــــيف ال
و العـــــــــددي جلميـــــــــع 

 اإلدارات

التعـــــاون بـــــني 1.4.4
العمــــــــــادة و عمــــــــــادة 

 اجلودة و وكالة

      

املشــــــــــاركة يف 1.1.5
حــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــاكل 

 اجملتمع.

و تكــــــــــــــــــوين 1.1.5
ـــــــــــــــوت خـــــــــــــــربة يف  بي
جمـــــــاالت متعـــــــددة و 

 األقسامصصصية ب

الرةـــع لعمـــادة 1.1.5
ـــــــــــــــة للتو   ـــــــــــــــية  الكلي
 بإ دار قرار.

      

تطــــوير دعــــم 1.2.5
 األنشطة الطالبية.

تيتســـــــــــــــــــــــــيس 1.2.5
مكتبــــــات صصصــــــية 

 بيتقسام الكلية

الرةــع لعمــادة 1.2.5
الكليــــــــــــــة للتو ــــــــــــــية 
للجهـــــــــــــــــــــــــــــات ذات 
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الصــــــالحية كعمــــــادة 
املكتبـــــات و ســـــعادة 
وكيـــــــــــــــــــل اجلامعـــــــــــــــــــة 
ـــــا و  للدراســـــات العلي

 البح  العلمي
ضــــــــــــــــــــــــــــــمان 1.3.5

جودة عمليـة تـدريب 
ـــــــا و الطـــــــال ب داخلي
 خارجيا.

التمثيـــــــــــــــــــــــــــل 1.3.5
و  األكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادميي

اإلداري و الطـــــــــــاليب 
يف األنشـــطة الصـــفية 

 الالمنهجيةو 

التعـــــاون بـــــني 1.3.5
الكليـــــــــــــة و عمـــــــــــــادة 
شــــــــــئون الطــــــــــالب و 
وحـــــــــــــــــدة اإلرشـــــــــــــــــاد 

 الطاليب

      

اجلــــــــــــــــــــودة 1.1.6
 الشاملة للربامج.

بــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج 1.1.6
 دراسية مطورة

تشكيل جلان 1.1.6
صصصـــــــــــية لدراســـــــــــة 

مج املقرتحـــــــــة و الـــــــــربا
مضـــــــــــــــــــاها ا مـــــــــــــــــــع 
الكليــــــــــــات املنــــــــــــاظرة 
حمليـــــــــــا و إقليميـــــــــــا و 

 عامليا.

      

وجـــــــــــــــــــــــود 1.2.6
هيكـــــــــل تنظيمـــــــــي 
واضـــــــــــــا الصـــــــــــــاذ 

حتــــــــــــــــــــــــــدي  1.2.6
املنــــــاهج بنــــــاء علــــــى 
تقــــــــــارير املراجعــــــــــة و 

حتليــــل نتــــائج 1.2.6
اســــــــــــــــــــــــــــــتبيانات  راء 
الطـــــــــالب و أربـــــــــاب 
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اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
التصـــــــــــــــــــــحيحية و 

 املراجعة.

 لعمل.سود ا  راء املستفيدين

وجـــــــــــــــــــــــود 1.1.7
ـــــــــــات  قاعـــــــــــدة بيان
 ل نتاج العلمي.

تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.1.7
 أنظمة االبتعاة

رةــــــع تو ـــــــية 1.1.7
بتطــــــــــــــــــوير أنظمــــــــــــــــــة 
االبتعــاة مــن خــالت 
ــــــــــة  دراســــــــــة مــــــــــن جلن
ــــــــــة  االبتعــــــــــاة بالكلي
للعمـــــــــــادة مث لوكالـــــــــــة 
اجلامعـــــــة للدراســـــــات 
العليـــــــــــــا و البحــــــــــــــ  

 العلمي

      

التطـــــــــــــــــــور 1.2.7
العلمـــــي و املعـــــريف 

اهليئـــــة للطـــــالب و 
 التدريسية

تيتســـــــــــــــــــــــــيس 1.2.7
 نظام للشراكة

التو ــــــــــــــــــــــــية 1.2.7
بزيـــــادة التعـــــاون بـــــني 

العلميـــــــــــــة  األقســـــــــــــام
ـــــــة و نظائرهـــــــا  بالكلي
باجلامعــــات احملليــــة و 
 اإلقليمية و العاملية

      

جـــــــــــــــــــــــودة 1.3.7
عمليــــات الشــــراكة 

تطــــــــــــــــــــــــــــــــوير 1.3.7
ــــرامج  الشــــراكات و ب

 ـــــــــــــــــــــــــية التو 1.3.7
بزيادة عدد اتفاقيات 
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مـــــــــــع مؤسســـــــــــات 
 اجملتمع 

التعــــــــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــــــــع    التعاون مع اجملتمع
مؤسســـــات و مراكـــــز 
 اجملتمع ذات الصلة

رةـع كفــاءة 1.1.8
البنيــــــــــــــة التحتيــــــــــــــة 
ـــــــــــة  خلدمـــــــــــة العملي

 التعليمية.

تطـــوير البنيـــة 1.1.8
 التحتية

رةــــع العمــــادة 1.1.8
بكاةـــــــــة احتياجـــــــــات 
البيئـــــــــــــــــة التعليميـــــــــــــــــة 
بالكليــــــــــة للجهـــــــــــات 
  احبة الصالحية.

      

تيتســــــــــــــيس و 1.2.8
ــــــــــــــــــــرامج  تطــــــــــــــــــــوير ب
ــــــا و  الدراســــــات العلي
ربطهـــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــود 

 العمل.

بــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج 1.2.8
الدراســـــــــــات العليـــــــــــا 
بالكليــــــــــــــــــــة وةقــــــــــــــــــــا 
الحتياجــــــات ســــــود 

 العمل

تشكيل جلان 1.2.8
للدراســـــــــة  األقســـــــــامب

ــــاب  بالتعــــاون مــــع أرب
 العمل باجملتمع

      

 




