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اث الصفدت اث الصفدت املدخٍى  املدخٍى

ألاولى املؼتركتكلمت عمُد الظىت  2 جدلُل الفجىة 71  

اث 22 ألاولى املؼتركتملدمت عً عمادة الظىت     9- 4 جددًد ألاولٍى  

 السؤٍت والسطالت واللُم وألاَداف 72 جددًد مصادز الخمىٍل 22

 مىهجُت ئعداد الخطت 77 مإػساث ألاداء 27

22- 21 م ئعداد الخطت 77 الخطت الخىفُرًت   فٍس

ت 23  أدواث ومصادز حمع البُاهاث 72 ألُاث الخلُُم ومخابعت الخىفُر والاطخمساٍز

29 - 66  املظخفُدون مً العمادة 72 املالخم 

42 - 44 74 - 72 ئدازة املخاطس   الخدلُل السباعي 

44 - 66 ألاولى املؼتركتوثُلت مإػساث ألاداء الخاصت بالظىت    74 - 76  املىائمت مع خطت الجامعت 

 

 

 قائمة احملتويات



 
 2 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

    

 
 .الحمد هلل والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الو وصحبة وسلم

بكافة منسوبيها أن تهنئكم بقبولكم بهذا الصرح العظيم ، بل نهنئ أنفسنا وولي األمر الذي طالما سهر وتعب ليصل ابنو لهذا المستوى من  األولى المشتركةيسر عمادة السنة 
 .والمعرفة العلم 

ذا الوطن المعطاء ومن يساىم في كيف ال وأنتم من يساىم في بناء ى  -علماء المستقبل  - أحالمكم اصبحت واقعاً ملموساً وكذلك جامعة الجوف فحلمها احتضانكم
 .وأمنو والرقي والنهوض بو لنصل إلى ما وصل إليو العالم المتقدم من تطوٍر وازدىار وحدتو

 .والعالمي لى المستوى المحلينحن نمتلك وهلل الحمد القدرات والطاقات والمواىب واألفكار بكم أنتم أيها الشباب فأنتم استثمارنا الحقيقي للوصول للريادة والتميز ع
 : أعزائي الطالب والطالبات

فبعد اهلل ثم توجيهات معالي مدير الجامعة حفظو اهلل ووكالئها الكرام فقد تضافرت الجهود وأعدت الخطط  -لقد حرصت العمادة من يومها األول على توفير بيئة جامعيو مناسبة 
وا على مقاعدكم الدراسية بكل أريحيٍة بأذن اهلل .فقد حرصت العمادة على تزويد الطالب بالجدول الدراسي  الستقبالكم بما يليق بكم من حفاوة وتكريم وتوجيو وإرشاد لتستقر 

 .كذلك خطط المقررات ، فمن حق الطالب أن يحصل على خطتو الدراسية من أول أسبوع لو في الدراسة

   : عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة

عنو في المرحلة الثانوية حيث يتطلب منكم فهم واستيعاب رسالتها وأىدافها وأنظمتها ولوائحها حتى يكون الطالب في أمان  المشتركةاألولى قد يختلف نظام الدراسة في السنة 
 .من الوقوع في خطأ جراء اجتهاد خاطئ ال سمح اهلل

 المشتركةاألولى كلمة عميد السنة 
 د / رياض المطرفي
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ديمياً لكل طالب وطالبة في ىذه العمادة كما وفرت العمادة دليل الطالب عليو نأمل منكم متابعة مرشدكم األكاديمي أسبوعياً أو متى دعت الحاجو لذلك حيث خصص مرشداً اكا
 .يوضح فيو رسالة العمادة وأىدافها وإجابة العديد من تساؤالتكم ، فاحرصوا على اقتناء نسخة منو وقراءتو قراءة جيدة

قد حرصت العمادة على توفير قاعة مصادر التعلم آمالً االستفادة منها وما فيها من إن من أىداف جامعة الجوف العمل على إعداِد شخصيٍة مستقلٍة ومتوازنة لذلك ف :أعزائي
ربوية او اجتماعية . كما إنا ووفقنا إمكانات وخدمات . كما أن مكتب اإلرشاد الطالبي واألكاديمي وجد لخدمتكم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهونها سواء كانت دراسية او ت

سعودية والعربية اء كوادر مؤىلين في البحث واالبتكار إلتاحة الفرصة لكم والمشاركة بالمؤتمرات والملتقيات والمسابقات العلمية على مستوى الجامعات الوهلل الحمد على احتو 
 في ىذا الجانب )جانب البحوث(. لذلك فأنني أوجو الدعوة لكل صاحب موىبة ولكل من يرغب في اإلبداع والتميز بأن ال يتردد في االستفادة من ىذه الخدمات وأخص

 .بإذن اهلل الطموح والنجاح طريقنا فال نقبل غيره طريق فلنعمل سوياً ونشد الهمة للوصول إلى القمة 
وتوفير بيئة جامعية متوازنة  التقدم في مجال خدمتكم - وسنحقق بأذن اهلل -وختاماً أفيدكم بأننا وجدنا ىنا لخدمتكم فأنتم محور العملية التعليمية وسنكون سعداء إن حققنا 

 .وفاعلة

 ... ىذا واهلل الموفق والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو                                                                             

 األولى المشتركةعميد السنة                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

 د.رياض بن طويرش المطرفي 
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 مرحلة الدراسة الجامعية ولسد الفجوة بين التعليم  نتقال من المرحلة الثانوية إلىتطوير خدماتها وتهيئة أبنائها الطالب لإل ىمن منطلق حرص الجامعة عل

 . والتعلم الجامعي  قبل الجامعي

 بالجامعة . األولى المشتركةهـ على إنشاء عمادة للسنة 1431/  7/ 11( المعقودة بتاريخ  ) الخامسةمجلس الجامعة في جلسته فقد أوصى  

هـ  ، وبعد أن اطلع المجلس  1431/ 11/  22وتم عرض هذه التوصية على مجلس التعليم العالي في جلسته ) السادسة والخمسين( المعقودة بتاريخ   

 األولى المشتركة( القاضي بالموافقة على إنشاء عمادة للسنة  1431/  56/  11ألمانة العامة للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم ) على مذكرة ا

 بجامعة الجوف . 

الكريم  رقم محضر الجلسة بالتوجيه البرقي ي على حيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ؛ رئيس مجلس التعليم العال 

 هـ .1431/  11/  14/م ب بتاريخ 3353

 هـ صدر قرار اللجنة  1441/  1/  11في االجتماع الثامن عشر للجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي ) الملغي ( بتاريخ 

 ( عمادة السنة األولى المشتركةلى ) ( والقاضي بتعديل اسم عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف إ 1441/ 14/11رقم ) 

 ادةــــأة العمــــنش

 مقدمة عن عمادة السنة األولى المشتركة
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 مســــار الدراســة 

 

   بعد انتهاء الطالب للمرحلة الثانوية بناء على مسارين  عند التحاقه بالسنة األولى المشتركة علىيتم تخصيص الطالب        

 رغبة الطالب  والنسبة الموزونة.         

 المسار الصحي :      

 التطبيقية (ُيؤهل الطالب لاللتحاق بكليات ) الطب ، طب األسنان ، الصيدلة ، العلوم الطبية     

 المسار الهندسي العلمي :     

 ُيؤهل الطالب لاللتحاق بكليات ) الهندسة ، كلية علوم الحاسب والمعلومات (    

 

 
 
 
 

 مسارات الدراسة بالسنة األولى المشتركة
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 األولى المشتركةالهيكل التنظيمي لعمادة السنة 
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 ىـ0341/ 0342 دد أعضاء ىيئة التدريس ع                                         0341/ 0342الجامعي عدد طلبة الكلية للعام                      
 

 

 

 

 

 

 

 01 :  0: إلى الطلبةنسبة أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكمهم 

   

 المستوى

 الشطر

 االجمالي الثاني االول

 142 013 243 الطالب

 721 78 745 الطالبات

 0785 071 0450 االجمالي

 الفئة

 الشطر

أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 االجمالي محاضر

 23 21 3 - الطالب

 54 12 7 - الطالبات

 075 035 1 - االجمالي

 أعداد وبيانات إحصائية:
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 ىـ0331/ 0341ىيئة التدريس  دد أعضاء ع                                         0331/ 0341عدد طلبة الكلية للعام الجامعي                      

 

 

 

 

 

 

   1.7:   0سبة أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكمهم إلى الطلبة: 

 

 

 الفئة

 الشطر

أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 االجمالي محاضر

 15 55 01 3 الطالب

 58 15 7 - الطالبات

 011 033 80 3 االجمالي

 المستوى

 الشطر

 ولاأل

 

 االجمالي المشترك الثاني

 258 43 007 584 الطالب

 583 4 30 121 الطالبات

 0711 45 071 0314 االجمالي
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 7429ٌ/  7423عدد أعضاء الكادز إلادازي للعام الجامعي                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبات الطالب الوظيفة

 4 0 مساعد إداري

 8 0 سكرتير

 0 0 مراسل

 ـــــــــــــــ 0 أمين مستودع

 ــــــــــــــــ 0 وحدة االختبارات

 0 ـــــــــــــــــ مشرفة القاعات

 0 ـــــــــــــــــ مسؤولة أنشطة

 0 ـــــــــــــــــ إدارية

 1 7 اإلجمالي

 الطالبات الطالب الوظيفة

 8 0 مدير إدارة

 ــــــــــــــــ 0 كاتب

 ـــــــــــــــــ 0 مأمور صرف

 0 ـــــــــــــ اتصاالت إدارية

 0 0 باحث تطوير

 0 ـــــــــــــــ باحثة اختبارات

 0 ـــــــــــــــــ باحثة أكاديمية

 0 ـــــــــــــــــ مشرفة أكاديمية

 5 3 اإلجمالي

 عدد اإلداريين والفنيين
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 7442ٌ/  7429عدد أعضاء الكادز إلادازي للعام الجامعي                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبات الطالب الوظيفة

 8 0 مدير إدارة

 ــــــــــــــــ 0 كاتب

 ـــــــــــــــــ 0 مأمور صرف

 0 0 اتصاالت إدارية

  0 باحث تطوير

 0 ـــــــــــــــ باحثة اختبارات

 0 ـــــــــــــــــ باحثة أكاديمية

 0 ـــــــــــــــــ مشرفة أكاديمية

 1 7 اإلجمالي

 الطالبات الطالب الوظيفة

 4 ــــــــــ مساعد إداري

 4 ـــــــــ سكرتير

 0 ـــــــــــ مراسل

 ـــــــــــــــ 0 أمين مستودع

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ وحدة االختبارات

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــ مشرفة القاعات

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــ مسؤولة أنشطة

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ إدارية

 5 0 اإلجمالي
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 الىخداث ألاكظام

ت  وحدة الشؤون األكاديمية              كظم مهازاث اللغت إلاهجليًز
 

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي كظم العلىم ألاطاطُت

 وحدة تطوير المهارات كظم مهازاث جطىٍس الراث
 وحدة اإلرشاد األكاديمي الطالبي 

 
 علم اإللكتروني لتوحدة ا 

 
 وحدة االختبارات 

 

 األقسام والوحدات اإلدارية
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 . انتمُض األكبدَمٍ فٍ إعذاد انطالة وتأهُههم نهذساسخ انجبمعُخ وفك معبَُش مىضجطخ وممُسخ ثمؤششاد األداء       

 

 نهطالة ثأوصان وسجُخ متىاصوخ مه خالل ثُئخ أكبدَمُخ محفضح نهتعهم واإلثذاع ، تمذَم خذمبد تعهُمُخ متطىسح تىمً انجىاوت انمعشفُخ وانمهبسَخ       

 . وتعضَض مستىي انمسؤونُخ االجتمبعُخ ورنك إلعذادهم نالنتحبق ثبنكهُبد انتخصصُخ       

  

 
 انمؤسسٍ  االعتمبدانمسبهمخ فٍ حصىل انجبمعخ عهً ـ 1

 انمؤسسٍ معبَُش انجىدح انشبمهخ فٍ جمُع انىحذاد وضمبن األداء تطجُكـ 2

  األونً انمشتشكختىمُخ انمىاسد انمبنُخ نعمبدح انسىخ ـ 3

 ثُئخ معشفُخ محفضح نهتمُض واإلثذاع ـ 4    

 مه أعضبء هُئخ انتذسَس انمختبسح تىمُخ وتذعُم انكفبءاد انجششَخـ 5

 انطالة ثبنمسؤونُخ االجتمبعُخانىعً نذي مستىي تعضَض ـ 6

   
 

  انجٕدح فٙ األداء                      

  انعًم ثشٔح انفشٚك 

 الرؤية والرسالة واألىداف والقيم 

 الرؤية

 الرسالة

 دافـــاأله

 القيم
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: 

 

لكل جهة  االستراتيجيةلدعم  جميع قطاعات الجامعة للعمل على مشروع الخطة مكتب التخطيط االستراتيجي بعد عقد لقاءات من قبل  االستراتيجيةلبنات ىذه  الخطة  اولى ت بدأ

العمادة وبالتعاون مع  وبمشاركة جميع أقسام األولى المشتركةمتمثلة في  عميد السنة  األولى المشتركةمن قبل إدارة عمادة السنة  االستراتيجيتم تشكيل لجنة التخطيط ومن ثم 

إلنجاز ىذا  األولى المشتركةوتذليل وتسخير كل الجهود من قبل إدارة السنة  االستراتيجيةعمادة للعمل على متطلبات الخطة من خدمات ال المستفيدينالوحدات اإلدارية وبمشاركة 

األولى السنة وعقد ورش العمل والتواصل مع الجهات المستفيدة من  اآلراءواستطالع  تبياناتاالسيلزم من  إلعداد ما المشروع وتم تشكيل اللجان وتحديد المهام المنوطة بها

 .  ه 0334-0342 االستراتيجيةأن تكون الخطة متكاملة ومتجانسة مع خطة الجامعة  االعتبارألخذ بعين حيث تم اللمشاركة ىذه الخطة   المشتركة

 

 

 أعضاء ىيئة التدريس 

  اإلداريين 

  الطالب والطالبات 

 منهجية إعداد الخطة:

 :فريق إعداد الخطة
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  االستجٛبَبد َٔتبئجٓب 

  ٔسش انعًم 

  انتمبسٚش انسُٕٚخ 

  استطالعبد انشأ٘ اإلنكتشَٔٛخ 

  االستشبسٚخيجبنس انطالة  

  األلسبو انعهًٛخ 

 انٕدذاد اإلداسٚخ  
 
 
 

  انطالة 

 ٍٛانًٕظف 

  أٔنٛبء األيٕس 

 انكهٛبد انعهًٛخ  

 

 

 

 أدوات ومصادر جمع البيانات :

 المستفيدون من العمادة :
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 انجٛئخ انذاخهٛخ : 

 قوة والضعف والتي ينبغي عليها لديها مجموعة من نقاط ال المشتركةاألولى أن عمادة السنة  الرباعيفي ظل المتغيرات الراىنة أوضحت نتائج التحليل        
 .أن تحدد كيفية االستفادة منها وتحسينها تحقيقا ألىدافها االستراتيجية والتنفيذية       
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 َمبط انضعف َمبط انمٕح

  العمادة تعزز إدارة الجودة 
  حث مشرفي األقسام على تطوير أداء األقسام من قبل

 العمادة 
 وجود خطط تدريسية معتمدة 
 وجود أعضاء ىيئة  تدريس متميزة 
 تفعيل نظام التعلم اإللكتروني على مستوى العمادة 
 وجود نظام لإلرشاد األكاديمي بالعمادة 
 حسن توظيف خبرات  أعضاء ىيئة التدريس المميزين 

 عدم وجود لوائح معلنة لمهام ومسؤوليات الموظفين 
  وقياس أداء أعضاء ىيئة التدريس  بالسنة األولى المشتركة عدم وجود مؤشرات أداء لضمان 
 نقص أعضاء الهيئة التدريسية 
 عدم الرضا عن أساليب التعليم وطرق التدريس المستخدمة 
 عدم كفاية التجهيزات في القاعات التدريسية 
 عدم الرضا عن المعامل المتوفرة حاليا بالعمادة 
 و متطلبات الكليات المعنية بخريجي العمادة عدم التالئم بين بعض المقررات الدراسية 
 األنشطة الطالبية في العمادة غير مالئمة 
 برامج التطوير  لمهارات اإلبداع واالبتكار   غير كافية 
 عدم وجود دورات تدريبية ذات جودة عالية لألعضاء ىيئة التدريس 

 :SWOTالتحليل الرباعي       
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 : انجٛئخ انخبسجٛخ 

 العمادة   عدد من التحديات المحتملة التي ينبغي لها أن تحدد كيفية التعامل معها باإلضافة لدي  أن  الرباعي أوضحت نتائج التحليل لك لذ
 لها االستفادة  منها حتى تحقق أىدافها االستراتيجية والتنفيذية. متاحة يمكنفرص  إلى أن لديها              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتٓذٚذادا انفشص 

  مدرسي اللغة االنجليزية األجانبوجود 

  عدم وجود جامعة أخرى بالمنطقة 

  زيادة أعداد الطالب سنويا 

  مجهزة  مستقبال األولى المشتركةتوفير مباني جديدة لعمادة السنة 

 

 األولى المشتركةعض المسارات  عن برنامج  السنة غياب ب 

 انخفاض المستوى العلمي للطالب القادمين من التعليم العام 

 ضعف التعاون الالزم  من  منظمات المجتمع الخارجي 
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 من خالل : م8188-08102 االستراتيجيةمع خطة الجامعة  م8188-8102  األولى المشتركةلعمادة السنة  االستراتيجيةلخطة موائمة لتم عمل           

 العمادة الجامعة العنصر

 الرؤية

 أن تصبح جامعة الجوف ضمن أفضل .

 مائتي جامعة عالمية.

أن تكون ضمن الجامعات الخمس األوائل 

الزيتون وأن  أبحاث وصناعة فيعالميا 

 تساىم بفاعلية في بناء االقتصاد المعرفي

 للدراسة الجامعية وتأىيلهمالطالب  إعداد في األكاديميالريادة والتميز "
 ". أداءات ومقيسة بمؤشر  منضبطةمعايير وفق 

ــة العمــادة   يتضــح  فــيمــع رؤيــة الجامعــة فالريــادة والتميــز  اتســاقهامــن خــالل  رؤي
و  ومقيســـة  ةفســـيا وعلميـــا وفـــق خطـــة علميـــة ممنهجـــالطالـــب اجتماعيـــا ون إعـــداد

ـــدى الطالـــب وتمـــنح  ـــة واالبتكاريـــة ل ـــد مـــن القـــدرات االبداعي بمعـــايير عالميـــة  تزي
الطالــب الفرصــة للتكيــف مــع البيئــة الجامعيــة وتهيئــة الختيــار التخصــص المناســب 
لقدراتــو ممــا يســهم فــي تحســين مخرجــات العمليــة التعليميــة للجامعــة لتتناســب مــع 

 . والعالميمتطلبات سوق العمل المحلى 

 الموائمة مع خطة الجامعة
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 الرسالة

 

 

تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة " 

 لتنمية المجتمع"

 

 للطالب  المهارية "تقديم خدمات تعليمية متطورة تنمى الجوانب المعرفية و
لاللتحاق بالكليات  إلعدادىممن خالل بيئة اكاديمية محفزة للتعلم واالبداع وذلك 

تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة   في.كل ىذا وبال شك يسهم  التخصصية"
 .فالطالب ىو أىم مدخالت العملية التعليمية وتنمية قدراتو العقلية و لجامعة الجوف

درجة كبيرة في  إلىىي ىدفها الرئيسي ، وتؤثر اتجاىات وميول الطالب   المهارية
لنظام التعليمي العملية التعليمية ، فضال عن أنو في النهاية يكوِّن المخرجات الرئيسية ل

  باعتباره المادة الخام التي تشكَّل لتكوين تلك المخرجات.

 

 األىداف

أن تصبح جامعة الجوف صرحا علميا 

مرموقا محفزا لإلبداع في التعليم والبحث 

العلمي ، تضم كودار وكفاءات علمية 

قيادات مجتمعية  وبحثية عالمية تخرج

 مؤىلة وموائمة الحتياجات سوق العمل

تهيئة مناخ أكاديمي مميز لزيادة القدرة  األولى المشتركةمن أىم أىداف السنة 
التنافسية للطالب  على التميز واإلبداع ومساعدة الطالب في اختيار التخصص 

وتمكين الطالب من مهارات االتصال  المالئم لقدراتو وميولو وحاجات سوق العمل
إلى معرفة أصول وقواعد البحث  والتفكير والبحث العلمي والتي بال شك تؤىلو

العلمي وكيفية تطبيقها وكذلك تنمية وتدعيم الكفاءات البشرية المختارة من أعضاء 
 ىيئة التدريس .

بيئة معرفية محفزة للتميز واالبداع مما يسهم  األولى المشتركةأيضا من اىداف السنة 
 ة بالكليات التخصصية .في تنمية القدرات المعرفية والمهارية للطالب وتأىيلو للدراس
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 عنا الحالي تبين وجود فجوة بين واق األولى المشتركة لعمادة السنة االستراتيجيةو األىداف التنفيذية المنبثقة  من األىداف بناء على مخرجات التحليل الرباعي         

  التالي:  كما في النموذج  على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اعتمادا مستقبال نرغب بأن نكون عليو وما                  
 الفجوة األىداف التنفيذية الوضع الحالي نقاط

 
 

 القوة

 
 

 العمادة تعزز إدارة الجودة  ـ 0
حث مشرفي األقسام على تطوير أداء ـ 8

 األقسام من قبل العمادة 
 تهيئة الجامعة  للحصول على االعتماد المؤسسي

 
 الحاجة للحصول على االعتماد المؤسسي للجامعة

 وجود خطط تدريسية معتمدة ـ 4
د من أعضاء ىيئة  تدريس  وجود عد ـ 3

 متميزين
 الكفاءة التعليمية للمقررات التي تقدمها العمادة

 
الحاجة لالستفادة من خبرات األعضاء المتميزين بما 

 يسهم برفع كفاءة المقررات العملية
نظام التعلم اإللكتروني على مستوى تفعيل ـ 7

 العمادة
 توافر مصادر التعلم

الحاجة لزيادة تفعيل التعلم اإللكتروني بشكل اكبر في 
 ونيالمقررات والتعليم اإللكتر 

 وجود نظام لإلرشاد األكاديمي بالعمادة ـ 1
 تطوير برامج الرعاية واألنشطة الطالبية

اإلرشاد بما يخدم الحاجة الماسة لزيادة فاعلية نظام 
 أنشطة الطالب

وظيف خبرات  أعضاء ىيئة التدريس  ـ5
 إكساب  الطالب مهارات اإلبداع واالبتكار المميزين

الحاجة لتوظيف خبرات أعضاء ىيئة التدريس بشكل 
 أكبر في إكساب الطالب مهارات اإلبداع واالبتكار 

 وجود مدرسي اللغة االنجليزية األجانبـ  2
 

 المالية واحتياجات االعتماداتالفجوة  بين  تقليل
 و متطلبات العمادة   

 من مدرسي اللغة إلنجليزية بما لالستفادةالحاجة 
  األولى المشتركةيدعم المواد المالية لعمادة السنة 

 تحليل الفجوة  
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 الفجوة األىداف التنفيذية الوضع الحالي نقاط

 
 
 
 
 

 الضعف
 

 مالئمةاألنشطة الطالبية في العمادة غير ـ 0
 تطوير برامج الرعاية واالنشطة الطالبية

ن  لتكونالحاجة لتطوير برامج األنشطة الطالبية 
 متالئمة بشكل أكبر للطالب

برامج التطوير  لمهارات االبداع واالبتكار   ـ 8
 واالبتكاراكساب الطالب مهارات اإلبداع  غير كافية

 عدم توفر برامج خاصة بمهارات االبداع واالبتكار

 

عدم وجود دورات تدريبية ذات جودة عالية  ـ 4
 لألعضاء ىيئة التدريس 

تنمية القدرة البشرية للعمادة كما ونوعا لتحقيق 
مجاالت  فيدرجات عالية من الجودة والتميز 

 التعليم

الحاجة لتنمية القدرات البشرية والمساىمة في تطوير 
 العلمية  الكوادر

غياب يعض المسارات  عن برنامج  السنة  ـ 3
 األولى المشتركة

األولى بعمادة السنة   االلتحاقاإلقبال على   زيادة

  المشتركة

األولى إلى السنة  المساراتالحاجة إلى إدماج بعض 
 المشتركة
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 الفجوة األىداف التنفيذية الوضع الحالي نقاط
 

 الفرص
توفير مباني جديدة لعمادة السنة ـ 0

 مجهزة مستقبال  األولى المشتركة
مجهز  األولى المشتركةعدم وجود  مبنى مستقل للسنة  تطوير برامج الرعاية واالنشطة الطالبية

 بشكل كامل

زيادة أعداد الطالب المقبولين ـ 8
 في الكليات العلمية سنويا 

 
 

األولى بالسنة   االلتحاقزيادة اإلقبال على 
  المشتركة

 
األولى الطالب الملتحقين بالسنة  أعداد  زيادةالحاجة إلى 

  المشتركة

 الفجوة األىداف التنفيذية الوضع الحالي نقاط
 

 التهديد
 

ضعف التعاون الالزم   من  ـ 0
 منظمات المجتمع الخارجي

 المشتركة األولىعدم وجود  مبنى مستقل للسنة  زيادة الوعى والمسئولية االجتماعية
 مجهز بشكل كامل

الفجوة بين االعتمادات المالية ومتطلبات  تقليل نقص الموارد المادية للعمادةـ 8
 واحتياجات العمادة

الحاجة إلى ردم النقص الناتج من الموارد المادية 
 للعمادة

من  األولى المشتركةإلغاء السنة ـ 4
 سنوات الدراسة بجامعة الجوف

 األولى المشتركةزيادة اإلقبال على االلتحاق  بالسنة 
الحاجة إلى التسويق الجيد أىمية  لبرنامج السنة 

 األولى المشتركة
المستوى العلمي  ـ انخفاض3

 للطالب القادمين من التعليم العام
 تطوير برامج الرعاية وألنشطة الطالبية

الحاجة إلى الرفع من مستوى الطالب  من خالل 
 برامج الرعاية المقدمة لهم



 
 21 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

    

 

 : كالتاليافها وىى  وفقا لما خلصت إليو نتائج التحليل الرباعي للعمادة تم تحديد أولويات النجاح التي تستند عليها العمادة لتحقيق رسالتها ورؤيتها وأىد    

 لوياتأوال: األو   

 لألىداف التي تحقق الحصول على االعتماد المؤسسي واالعتماد األكاديمي للعمادة .تكون األولوية       
 

 تحديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية( يا : ثان

 ميزانية الجامعة . ) مصدر أساسي(. ـ0   
 ترشيد االستهالك واالستثمار األمثل لموارد الجامعة. ) مصدر احتياطي(ـ 8    
 (. ) مصدر احتياطياألولى المشتركةيقدم دعما للموارد المالية لعمادة السنة  استثمار مدرسي اللغة األجانب إلنشاء مركز متخصص بتعليم اللغة اإلنجليزية  ـ 4    
 
 
 
 
 
 

 تحديد األولويات ومصادر التمويل  :
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 رقم ادلشروع خبطة اجلامعة ادلشروع رقم مؤشر األداء باجلامعة مؤشرات األداء م
% من متطلبات االعتماد ادلؤسسي111استيفاء  1-1-1 1 هتيئة اجلامعة دلتطلبات  1-1-5 

 لالعتماد ادلؤسسي 
 2-1-1ش 

|%111تشكيل اذليكل التنظيمي بنسبة 2-1-1 2 تطوير اذليكل التنظيمي  1-4-1 
 للجامعة 

 1-4-1ش 

االنتهاء من حتديد ادلهام وادلسؤوليات اذليكل  التنظيمي بشكل   2-1-2 3
 كامل

 2-4-1ش  احلوكمة  1-4-2

نسبة ادلقررات اليت جيري هبا تقومي للطالب خالل السنة الدراسية 2-2-3 4  3-4-1ش  إدارة ضمان اجلودة  1-4-5 
ادلعدل اإلمجايل للطلبة إىل أعضاء ىيئة التدريس 2-3-1 5  3-4-1ش  إدارة ضمان اجلودة  1-4-5 
 4-2-1 األوىل  بنجاح   األوىل ادلشًتكةنسبة الذين أكملوا ا السنة   3-1-1 6

 
 1-2-1ش  االعتماد الربارلي 

 2-2-1ش  مصادر التعلم  6-2-1 عدد الكتب بالنسبة لعدد الطالب 3-1-2 7
 2-2-1ش  مصادر التعلم  9-2-1 قياس مدى رضا الطالب عن اخلدمات اليت تقدمها ادلكتبة 3-2-2 8
9 

 1-3-1 ادلعدل الصايف للقيد 3-3-1
تطوير اليات القبو ل 

 والتسجيل 
 1-3-1ش 

 1-2-1ش  االعتماد الربارلي  4-2-1 تقدير الطالب العام جلودة ادلقررات   3-4-1 11
 3-4-1ش  إدارة ضمان اجلودة 4-4-1 جلودة خربات التعلم األوىل ادلشًتكةالتقييم الكلي لطالب السنة  3-4-2 11

 مؤشرات األداء     
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 رقم ادلشروع خبطة اجلامعة ادلشروع باجلامعةرقم مؤشر األداء  مؤشرات األداء م
 

 6-9-1 نسبة الطالب ادلشاركُت يف أنشطة العمادة الالصفية 3-5-2 12
التوسع يف األنشطة 

 4-11-1ش  الالصفية 

 
 3-4-2ش  تنمية مهارات الطالب  1-6-2 مدى رضا الكليات ادلعنية عن اخلرجيُت ومهاراهتم 3-6-1 13

 
14 

ألف لاير من مشروع اللغة اإلصلليزية يف هناية  165السنوي العائد  4-1-1
 اخلطة

تنمية ادلوارد ادلالية من  1-7-1
 العملية التعليمية

 1-7-1ش 

 
15 

 1-2-2ش  استقطاب الكفاءات 1-2-2 معدل أعضاء ىيئة التدريس الذين حيملون درجة الدكتوراه 5-1-1

 
16 

تلقوا تدريبا على أساليب التدريس معدل أعضاء ىيئة التدريس الذين  5-1-2
 احلديثة اليت تعزز التعليم والتعلم

2-7-1 
 

تطوير أداء منسويب 
 1-5-2ش  اجلامعة

نسبة أعضاء ىيئة التدريس )بدوام كامل(الذين لديهم على األقل حبث  5-1-3 17
 1-2-3ش  اإلنتاج العلمي 1-3-3 واحد زلكم يف السنة السابقة

عدد الطالب ادلشاركُت يف األنشطة البيئية إىل إمجايل عدد الطالب يف  6-1-1 18
 2-5-4ش التأىيل البيئي  للشباب 2-5-4 األوىل ادلشًتكةالسنة 

 1-4-3ش آليات الشراكة  3-3-4 من العمادة نسبة طالب العمادة ادلشاركُت يف األعمال التطوعية 1-1-2 19
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            لقوة والضعف الي جانب الفرصللعمادة التي تركز علي بيان نقاط ا االستراتيجيةعلى الخطة  األولى المشتركةتقوم الخطة التنفيذية لعمادة السنة  

 بار ما ورد من مبادرات  بعين االعت األخذصياغة ىذه الخطة التشغيلية تم  وإثناء تستعد لها أنتستفيد منها والتحديات التي يجب  أنيمكن  التي

 العامة  األىدافالفرعية بطريقة تتسق مع  واألىدافللعمادة  االستراتيجية األىدافللجامعة كما تم تحديد  االستراتيجيةفي الخطة  واقتراحات

    8141التي رسمتها رؤية  االستراتيجية الخطة التنفيذية للعمادة باألىداف إعدادفي  أيضا نايكما استع  االستراتيجيةفي خطتها   والخاصة للجامعة 

 . وللعملية التعليمية والبحثية والمجتمعية خصوصا ماللمملكة عمو            

     

 

والخطط التنموية للتعليم بالمملكة والخطة المستقبلية للتعليم  8141للجامعة التي تركز على التوفيق ما بين رؤية المملكة  االستراتيجيةتقوم الخطة التنفيذية للعمادة على الخطة 
تعمل على تنفيذ كل ما من شأنو  أنفي خطتها التشغيلية على  األولى المشتركةالعالي )آفاق( التي تركز على ثالثة توجهات ىي التوسع والجودة والتميز. ومن ثم تؤكد عمادة السنة 

 تحقيق تلك التوجهات وتلبية العمادة ومنسوبيها.

 الخطة التنفيذية 

 إلطار المرجعي للخطة التنفيذيةا     
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  األولى بقيادة عميد السنة  األولى المشتركةتماشيا مع توجهات الجامعة التطويرية، واستجابة لتوجيهات معالي مدير الجامعة تطلعت عمادة السنة 

  اإلداري و األكاديمي بالعمادة وفق أسس علمية مدروسة تضمن نجاحا كبيرا لُخطا التطوير  تطوير سير العمل  إليوأعضاء ىيئة التدريس  المشتركة

  قننة في ، وىي خطوة جريئة ومالتنفيذية للجامعة إلعداد ىذه الخطة  االستراتيجيةمشروع الخطة  فضل من االعتماد علىومساعي التقدم، ولم نجد أ         

  معالجة فاعلة للكثير من المشكالت اإلدارية و األكاديمية، واالرتقاء  إليإصالح وتطوير، والوصول كذلك  إليمعرفة القضايا الرئيسة التي تحتاج          

 األكاديمي والمهني ألعضاء ىيئة التدريس و الطلبة في العمادة. بالمستوي         

 

 

 

 

 

 لواقع الحالي للكليةا     
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 المشروع االستراتيجي األول: المساىمة في حصول الجامعة  على االعتماد المؤسسيالهدف  البرنامج
تهيئة الجامعة  للحصول على االعتماد المؤسسي الجامعة: تهيئة 0الهدف التفصيلي رقم  االعتماد المؤسسي

للحصول على 
 االعتماد المؤسسي

 األنشطة واإلجراءات
مؤشرات قياس  ادلخرجات 

 األداء
ادلسئول عن  الزمٍتاإلطار 

 2122 2121 2121 2119 2118 التنفيذ
قــــرار تشــــكيل اللجنــــة التنفيذيــــة الســــتيفاء ـــــ  1

 ادلعايَت
 تنفيذ اخلطة الستيفاء ادلمارسات ادلطلوبة ــ2
ـــــ   3 ـــــة عـــــن مـــــدى التقـــــدم ـ ـــــة تقـــــارير دوري كتاب

 وجودة األداء
ـــــ 4 ـــــات ـ ـــــادة وعـــــى منســـــويب العمـــــادة دبتطلب زي

ومفــــاىيم اجلــــودة واالعتمــــاد مــــن خــــالل نشــــر 
ثقافــة اجلــودة وزيــادة اإلصــدارات التثقيفيــة الــيت 

 تساعد على ذلك 
دبتطلبـــات االعتمـــاد  العمـــادةهتيئـــة منســـويب  ــــ5

ادلؤسســــي بعقــــد لقــــاءات مــــع الطلبــــة وأعضــــاء 
ىيئــــة التــــدريس واإلداريــــُت وتوزيــــع ادلطبوعــــات 

 العات الرأي ادلناسبة لذلك.واستط

وجــود نظــام مؤسســي للجــودة طبقــا -1
لنظـــام اذليئــــة الوطنيــــة للتقــــومي واالعتمــــاد 

 األكادميي.
 
تشـــــــكيل جلنـــــــة تنفيذيـــــــة  الســـــــتيفاء -2

ــــــة  ادلعــــــايَت طبقــــــا خلطــــــة معتمــــــدة ومفعل
وتقــارير دوريــة عــن مــدى التقــدم وجــودة 

 األداء.  
نشر ثقافـة اجلـودة بصـورة عمليـة مـن -3

 .تطبيق معايَت اجلودةخالل 

1-1-
نسبةاستيفاء 1

متطلبات االعتماد 
 ادلؤسسي

31% 51% 71% 81% 
111
% 

وحدة اجلودة 
 بالعمادة
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 المشروع الهدف االستراتيجي الثاني: تطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع الوحدات البرنامج
تطوير الهيكل  للعمادة االنتهاء من تطوير الهيكل التنظيمي :0الهدف التفصيلي رقم  ضمان األداء المؤسسي 

 التنظيمي 

 األنشطة واإلجراءات
 

 مؤشرات قياس األداء
المسئول عن  اإلطار الزمني

 ادلخرجات ادلتوقعة التنفيذ
8102 8101 8181 8180 8188 

قرارات تشكيل اللجان الداخلية ـ 1
 بالعمادة وجلان اجلودة .

 
ـــــ2 وجـــــود توصـــــيف و يفـــــي مكتـــــوب  ـ

حيــدد ادلهــام والصــالحيات واإلجــراءات 
 الواجب تطبيقها.

 . 

 

 

ىيكـــــــــل تنظيمـــــــــي لـــــــــدى  -1
العمــــادة يبــــُت أىــــم الوحــــدات 

 والو ائف يف العمادة.
خطـــــــــوت الصـــــــــالحيات و -2

ادلســــــؤوليات واالتصــــــال  بــــــُت 
االفـــــراد تكـــــون معرفـــــة بشـــــكل 

 واضح ومكتوب.

جود آليات واضحة و  -3
بُت  ما للتنسيق العم

الو ائف ادلختلفة يف  
 العمادة.

 

تشـــــــكيل اذليكـــــــل التنظيمـــــــي  2-1-1

 %111بالعمادة بنسبة 

ــــــد ادلهــــــام  2-1-2 االنتهــــــاء مــــــن حتدي

وادلســئوليات لكــل وحــدة مــن الوحــدات 

ـــــــــواردة باذليكـــــــــل التنظيمـــــــــي بنســـــــــب  ال

111.% 

111% 
111
% 

111
% 

111
% 

111
% 

عميد عمادة السنة 
 األوىل ادلشًتكة
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 المشروع :  تطبيق معايير الجودة الشاملة في جميع الوحداتلثانياالهدف االستراتيجي  البرنامج 
 الحوكمة  تحسين وتطوير األداء وضمان توكيد الجودة. : 8الهدف التفصيلي رقم  ضمان األداء المؤسسي 

 واإلجراءاتاألنشطة 
مؤشرات  المخرجات 

قياس 
 األداء

المسئول  اإلطار الزمني
عن 
 التنفيذ

8102 8101 8181 8180 8188 

 لعمليـــات الالزمـــة القيـــاس أدوات إعـــداد-0
 التقومي. 

  عقـد خـالل مـن والتقومي نشرثقافةالقياس-2
 واحملاضـرات العمل وورشالدورات  التدريبية 

 والندوات.
ـــــى-3 ـــــاس  اإلشـــــرا  عل ـــــق أدوات القي تطبي

 تامة بسرية وتقدميها وحتليلها،ادلختلفة ، 
 علـــــــى التقـــــــومي نتـــــــائ  ومناقشـــــــة عـــــــر -4

 الوحـــــــــدات ومنســـــــــقي باألقســـــــــام ورؤســـــــــاء
عمليــة التحســُت  حــول اآلراء لتبــادل العلميــة

 وضمان اجلودة

وقيــــــاس « الــــــداخليُت واخلــــــارجيُت»احتياجــــــات ادلســــــتفيدين -2
 وضمان توكيد اجلودة. األداءرضاىم بصفة مستمرة لتطوير 

   طبقا الحتياجات ادلستفيدين األداءخطط لتطوير  إعداد-3
 توافـق لضـمان ادلقـررات كفاءة وجودة توصيف لضمان آلية -4

 التعليمية ادلستهدفة النتائ  مع والتقومي التعليم طرق
 مـــــن دوريـــــة  واالســـــتفادة بصـــــفة ادلقـــــررات توصـــــيف مراجعـــــة-5

 تقــارير حــول التصــحيحية اإلجــراءات لطــالب لتحديــدا اســتبيان
 ادلقررات

ـــــة  وضـــــع -6 ـــــائ  مناقشـــــةآلي ـــــات نت  وحتليلهـــــا الطـــــالب امتحان
 وتطبيقاهتا خطط التحسُت ووضع

 تطبيق معايَت اجلودة وفق مؤشرات األداء    -7

2-2-1 
نسبة 

 ادلقررات
 اليت جيرى
فيها تقومي 
للطالب 
 خالل
السنة 

 الدراسية.
 

111% 111% 
111
% 

111
% 

111
% 

وحدة 
اجلودة 

واالعتماد 
 األكادميي
 واألقسام
العلمية 
 بالعمادة
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 المشروع  الهدف االستراتيجي الثاني: تطبيق معايير الجودة الشاملة البرنامج 

إدارة ضمان  تحسين المعدل اإلجمالي للطلبة الى ىيئة التدريس:4الهدف التفصيلي رقم  ضمان األداء المؤسسي
 الجودة

 األنشطة واإلجراءات
 

 مؤشرات قياس األداء المخرجات
المسئول عن  اإلطار الزمني

 8188 8180 8181 8101 8102 التنفيذ

وجــــود جلــــان مهنيــــة سلتصــــة الختيــــار ىيئــــة  -1
 التدريس ادلرشحُت للعمل.

تناســب التعيينــات مــع ادلــؤىالت وادلهــارات  -2
 ادلطلوبة. 

اختــــاذ قــــرارات بصــــورة منصــــفة اســــتناداً إىل  -3
 خربات ومؤىالت ادلتقدمُت.

توفر سياسة وآليات التنمية ادلهنية ألعضـاء  -4
اذليئـــة التدريســـية واإلداريـــة وتـــوفر بـــرام  التطـــوير 
ادلهــٍت والتعلــيم ادلســتمر دبــا يتماشــى مــع اخلطــط 

 ادلستقبلية للعمادة.
وجود إجراءات ومعـايَت تقـومي أداء واضـحة  -5

 وزلددة ومعلنة بشكل مسبق ألعضاء اذليئة

تــــــــوفَت ىيئــــــــة تدريســــــــية  يف   -1
مجيـــع ادلقـــررات، دبـــا يتناســـب مـــع 

ــــــــــــة نســــــــــــبة  الطلبــــــــــــة لعضــــــــــــو ىيئ
 التدريس.

اســـتقطاب ىيئــــة تــــدريس مــــن -2
ذوي الكفــــــــاءة العاليــــــــة أكادمييــــــــا 
وحبثيــــا و دعــــم اجلامعــــة  بكــــوادر 

 متميزة .
تو يف أعضاء كفء لتنفيـذ  -3

 أىدا  العمادة ادلستقبلية.
االرتقــــــــاء دبســــــــتوى أعضـــــــــاء  -4

 ىيئة التدريس يف العمادة.

عدد  2-3-1

 أعضاءالطالب : عدد 

 ىيئة التدريس بالعمادة

1:3

1 
1:26 1:24 1:22 

1:2

1 

عميد عمادة 

األوىل السنة 

 ادلشًتكة
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 المشروع  الهدف االستراتيجي الثالث :بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداع البرنامج

 البرامجياالعتماد  : الكفاءة التعليمية للمقررات التي تقدمها العمادة0الهدف التفصيلي رقم  الكفاءة التعليمية

 واإلجراءاتاألنشطة 
 المخرجات 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلطار الزمني

 المسئول عن التنفيذ
8102 8101 8181 8180 8188 

 
تطوير ادلناى  وادلقررات احلالية يف  ـ 1

العمادة والتنسيق مع الكليات العلمية اليت 
يلتحق هبا خرجيي العمادة عند وضع اخلطط 

 .التعليمية
إعادة النظر يف طرق وأساليب التدريس يف ـ 2

النظام التعليمي واليت تعتمد على التلقُت 
وزلاولة تغيَت ىذا ادلسار إىل األساليب 

 احلديثة.

        
توافق الربام  التعليمية ـ  1

جلامعة اجلو  مع متطلبات 
الكليات العلمية اليت يلتحق هبا 

 اخلرجيُت
نسبة 3-1-1

الطالب ادلسجلُت 
بالعمادة والذين 

األوىل السنة  أكملوا
 بنجاح. ادلشًتكة

 

81% 85% 915 
95

% 

111

% 
 العلمية األقسام
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 المشروع الهدف االستراتيجي الثالث :بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداع  البرنامج

 مصادر التعلم  :  توافر مصادر التعلم8الهدف التفصيلى الكفاءة التعليمية

 االنشطة واالجراءات

 المخرجات

 األداءمؤشرات 
 التوقيت الزمنى

مظإولُت 

 الخىفُر 

 
8102 8101 8181 8180 8188 

 

تطوير وحتسُت البنية التحتية بالعمادة  -1
بشكل دوري مستمر و اعداد خطة للصيانة 

جلميع القاعات وادلعامل  بالفروع وتامُت 
 متطلبات الصيانة.

استبانات استطالع آراء ادلستخدمُت من  -2
تدريس، والطالب حول مدى أعضاء ىيئـة ال

اخلدمات ادلقـدمة مع متطلبات   نرضائهم ع
 التدريس والتعـلم يف العمادة.

عمل دورات تدريبية  لألعضاء علي -3
استخدام التقنيات والوسائل التعليمية  

 احلديثة داخل القاعات التدريسية
 

ة عن مدى حتسُت البٌت تقرير دوري -1
 التحتية بالعمادة.

توافر كافة ادلراجع والكتب العلمية -2
والدوريات احلديثة ورقيا والكًتونياً يف 
 ادلكتبة ادلركزية ومكتبات الكليات. 

الوصول ادليسر والسهل دلكتبة رقمية -3
 مطّورة وزلدثة.

شهادات حضور دورات تدريبية ألعضاء 
بتدريبهم على استخدام ىيئة التدريس تفيد 

 التكنولوجيا احلديثة يف التدريس

عدد الكتب اىل 3-2-1

 عدد الطالب

 

 

 

قياس مدى رضا 3-2-2

االعضاء عن اخلدمات 

 ادلكتبية  

كتب   3

لكل 

 طالب

كتب   4

لكل 

 طالب

كتب   5

لكل 

 طالب

كتب   6

لكل 

 طالب

7  

كتب 

لكل 

 طالب

 
إدارة العمادة 

 شؤون

 املكتبات

81% 85% 91% 95% 111
% 
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 المشروع  الهدف االستراتيجي الثالث : بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداع البرنامج 

 تطوير اليات القبول والتسجيل % من العام الحالي87الى  األولى المشتركة:  زيادة االقبال على االلتحاق بعمادة السنة 4الهدف التفصيلى دعم شؤون الطلبة

 مسؤولية التنفيذ  التوقيت الزمٌت مؤشرات االداء ادلخرجات االنشطة واالجراءات

   
8102 8101 8181 8180 8188 

 

تنفيـذ برنــام   تـأىيلي لطــالب الثانويـة دبنطقــة   ــ1
ــــف بالعمــــادة شــــروت  ــــو التعري اجلــــو  موضــــحاً في

 القبول وكافة ادلستندات ادلطلوبة .
ــــ2 تنفيــــذ برنــــام  يقــــوم علــــى تعريــــف ادلســــتجدين ـ

وادلســـتجدات باجلامعـــة وكلياهتـــا وأقســـامها ومجيـــع 
الوحــــــدات ادلســــــاندة األخــــــرى  وخاصــــــة عمــــــادة 

 .األوىل ادلشًتكةالسنة 
ـــــ 3 تطـــــوير موقـــــع اخلـــــدمات االلكًتونيـــــة لعمـــــادة ـ

بشـــــــكل مســـــــتمر حبيـــــــث  األوىل ادلشـــــــًتكةالســـــــنة 
 يعكس اصلازات وانشطة العمادة .

وتكثيـــف خـــدمات تطـــوير اخلـــدمات الطالبيـــة ــــ 4
   اإلرشاد والتوجيو قبل مواعيد القبول يف العمادة

زيادة اقبال خرجيات ـ 1

وخرجيُت الثانوية العامة دبنطقة 

اجلو  على االلتحاق بعمادة 

 .األوىل ادلشًتكةالسنة 
ادلعدل الصايف  3-3-1

 للقيد 

---

---

- 

---

---

- 

5% 11% 11% 
ووحدة االقسام العلمية 

 االرشاد
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 املؼسوع  بِئت معسفُت مدفصة للخميز وإلابداع : الثالث الهدف الاطتراجُجي  البرهامج

الكفاءة ضمان األداء المؤسسي +
 التعليمية 

االعتماد البرامجي +إدارة  : االرتقاء بجودة المخرجات التعليمية  وموائمة حاجات الكليات العلمية 3الهدف التفصيلي رقم
 ضمان الجودة 

 األنشطة واالجراءات
 

 مؤشرات قياس األداء المخرجات
المسئول عن  اإلطار الزمني

 8188 8180 8181 8101 8102 التنفيذ

إشراك الكليات ادلعنية يف صياغة الربام  ـ 1

 األوىل ادلشًتكةالدراسية بالسنة 

لتبادل  عقد لقاءات دورية للتنسيقـ 2

 الزيارات مع الكليات ادلعنية

توافـــــــــق ادلخرجــــــــــات التعليميــــــــــة  -1

األوىل للمقــــــــــررات بعمــــــــــادة الســــــــــنة 

مـــــــع متطلبـــــــات الكليـــــــات  ادلشـــــــًتكة

 العلمية اليت يلتحق هبا اخلرجيون.

 

تقدير الطالب العام 3-4-1

 جلودة ادلقررات 

95% 

 

111

% 

 

111

% 

 

111

% 

 

111

% 

 

وحدة الشؤون 

 األكادميية 

التقييم الكلي لطالب  2-4-3 العلميةاالقسام 
األوىل  األوىل ادلشًتكةالسنة 
 بنجاح 

3,2 3,4 3,6 3,8 4 
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 المشروع  بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداعالهدف االستراتيجي الثالث :  البرنامج

األنشطة  فيالتوسع  : تطوير برامج الرعاية واألنشطة الطالبية7الهدف التفصيلي رقم  البيئة الجامعية 
 الالصفية 

 األنشطة واالجراءات
 

 مؤشرات قياس األداء المخرجات 
المسئول عن  اإلطار الزمني

 8188 8180 8181 8101 8102 التنفيذ

إعداد استبانة للطالب لقياس جودة ادلهارات -1
ادلكتسبة ومدى الرضا عن االنشطة الطالبية 

 ادلقدمة
تفعيل دور ادلرشد األكادميي بشكل أكرب يف -2

 متابعة الطالب دراسيا وتقارير دورية عن أدائهم 
متابعة ادلتعثرين دراسيا وتقدمي الدعم الالزم -3

 ذلم 
 وضع اخلطة السنوية دلواعيد األنشطة الطالبية -3
حتفيز الطلبة على ادلشاركة وشلارسة األنشطة -4

 باجلامعة
 التعليميةفوقُت يف األنشطة رصد جوائز للمت --4

 الالصفية.

تطوير مهارات االتصال والعمل -1
اجلماعي والقيادي وتكنولوجيا 

ادلعلومات لدى الطالب حسب 
 ختصصاهتم

ــــادة  نســــبة مشــــاركة الطــــالب -2 زي
 يف األنشطة التعليمية الالصفية.

 
حتسُت جودة ادلمارسات ادلتعلقة -3

 باألنشطة التعليمية الالصفية.
. 

نسبة الطالب 3-5-1
ادلشاركُت يف أنشطة العمادة 

 الالصفية
31% 41% 51% 61% 71% 

 وحدة تطوير ادلهارات
 وحدة اإلرشاد األكادميي 
 وجلنة األنشطة الطالبية
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 المشروع  بيئة معرفية محفزة للتميز واإلبداعالهدف االستراتيجي الثالث :  البرنامج

 تنمية مهارات الطالب   واالبتكار: اكساب الطالب مهارات اإلبداع 1الهدف التفصيلي رقم  تطوير اداء الطالب 

 األنشطة واالجراءات
 المخرجات 

 مؤشرات قياس األداء
 اإلطار الزمني

 المسئول عن التنفيذ
 

8102 8101 8181 8180 8188 

استقطاب كوادر اكادميية مؤىلة تساىم يف -1
 لدى الطالب زيادة اكتساب ادلهارات

إعداد حقائب الدورات التدريبية لزيادة -2
 مهارات الطالب اإلبداعية 

وضع اخلطة السنوية دلواعيد الدورات لتنمية -3
 االبتكار واإلبداع 

حتفيز الطلبة على ادلشاركة يف الدورات -4
 التدريبية ادلقدمة من العمادة 

تعيُت مشرفُت على الطالب لتشجيعهم -5
  االبتكار على 
 

يف النشات  اخنرات الطالب-1
البحثي منذ بداية التحاقهم 

 بالدراسة اجلامعية
 
 
صقل دلهارات اإلبداع  -2

الدورات  لمن خال واالبتكار
 التدريبية 

مدى رضا  3-6-1
الكليات ادلعنية عن اخلرجيُت 

 ومهاراهتم 
 

----- ----- 11% 21% 31% 

وحدة تطوير ادلهارات 

وجلنة األنشطة 

 الطالبية 
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 المشروع الهدف االستراتيجي الرابع :  :تنمية الموارد المالية من العملية التعليمية البرنامج 

 تنمية الموارد المالية من العملية التعليمية  الفجوة بين االعتمادات المالية واحتياجات ومتطلبات العمادة تقليل :0الهدف التفصيلي رقم  تنويع موارد الجامعة

 واالجراءاتاألنشطة 
مؤشرات قياس  المخرجات

 األداء

المسئول عن  اإلطار الزمني
  التنفيذ

8102 8101 8181 8180 8188 

اقامة مشروع لتعليم المهارات المختلفة للغة ـ 1
 االنجليزية للراغبين في ذلك من طالب الجامعة

وفقا لطبيعة المشروع فإنو ال يلزم وجود بنى تحتية 
جديدة وإنما يلزم إدارة مرافق العمادة من مباني 

دراسية ومعامل لغة انجليزية، الن المشروع وضع 
الستغالل وجود بنى تحتية شاغرة في اوقات 

 المساء. 
يتم االعتماد على أعضاء ىيئة التدريس ـ 8

 الحاليين كنقطة بداية،
ثم يتم استقطاب عدد إضافي من أعضاء ىيئة  ـ4

التدريس عند زيادة العبء وزيادة حجم العمل في 
 .المشروع وذلك لسد االحتياجات

تعزيز وتطوير اخلدمات -1
التعليمية اليت تقدمها العمادة 
لطالب جلامعة لزيادة عائد 

األوىل التمويل الذايت للسنة 
 .ادلشًتكة

إىل صلاح العمادة يف الوصول -2
مصادر دتويل متعددة لدعم 

 أنشطتها ادلختلفة.
فرصة للطالب لتحسنب -3

بداًل من قدراهتم اللغوية 
اضطرارىم للسفر للخارج وحتمل 

الرسوم الباىظة اليت ترىقهم 
 مادياً.

4- 0 -0 

العائد السنوي 

 من المشروع

---

---

---

- 

----

---- 

81 

– 

47 

 الف

 لاير

71 

– 

57 

 الف

 لاير

011 

– 

017 

الف 

 لاير

 ادارة العمادة
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 المشروع الهدف االستراتيجي الخامس : تنمية وتدعيم الكفاءات البشرية المختارة من أعضاء ىيئة التدريس البرنامج 

تطوير أداء  - استقطاب الكفاءات
 اإلنتاج العلمي  -  العمادةمنسوبي 

 - استقطاب الكفاءات لتحقيق الجودة والتميز في مجاالت التعليم.:  تنمية القدرة البشرية للعمادة  )كماً ونوعاً( 0الهدف التفصيلي
تطوير أداء منسويب 

 اإلنتاج العلمي    -العمادة  

 األنشطة واالجراءات
 المخرجات

 مؤشرات قياس األداء
المسئول عن  اإلطار الزمني

  التنفيذ
8102 8101 8181 8180 8188 

وجـود جلـان مهنيــة سلتصـة الختيــار ىيئـة التــدريس  -1
ادلرشـــحُت للعمـــل. علـــى ان يكـــون شـــرت مـــن شـــروت 

 التعيُت احلصول على شهادة الدكتوراه او البدا هبا.
تناسب التعيينات مع ادلؤىالت وادلهارات ادلطلوبة -2

 بأقسام العمادة.
 وتعزيز قدراهتم. العمادة تطوير مهارات منسويب  -3
العمــــــــل يف رلــــــــال البحــــــــث العلمــــــــي عقــــــــد ورش -5

 وسلرجاتو. 
شــــــــطة البحثيــــــــة تــــــــوفَت قواعــــــــد بيانــــــــات عــــــــن األن-6

 واالصلازات بالعمادة

تقطاب أعضــاء ىيئــة ســا-1
ـــــــــــــدريس ومعـــــــــــــاونيهم ذو  ت
ــــــــــــــة مــــــــــــــن  الكفــــــــــــــاءة العالي
ــــــــــــــــــاحيتُت األكادمييــــــــــــــــــة  الن

 والبحثية.
اجلامعـة العمـادة و دعـم -2

بكــوادر متميــزة تلــ  حاجــة 
 الكليات وادلعاىد.

االرتقاء دبستوى -3
أعضاء ىيئة التدريس يف 

 .العمادة 

معدل أعضاء ىيئة 5-1-1
التدريس الذين حيملون درجة 

 الدكتوراه.
 

عدد الدورات  5-1-2
التدريبية يف رلال التعليم 

 والتعلم واليت اقامتها العمادة.
عدد اعضاء الذين 3- 5-1

يف دورة على االقل يف  شاركوا
 اساليب التدريس احلديثة.

 

11% 
 
 
 دورات 5
 
 

15  
 أعضاء

21% 
 
 
 دورات 8
 
 

21  
 أعضاء

31% 
 
 

12 
  دورة
 

25 
 أعضاء

35% 
 
 

21  
 دورة
 

31 
 أعضاء

41% 
 
 

31  
 دورة
 

35 
 أعضاء

 ادارة العمادة
الشؤون 
 االكادميية

وحدة تطوير 
 ادلهارات
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 المشروع  االجتماعيةالهدف االستراتيجي السادس  : تعزيز مستوى الوعي لدى الطالب بالمسؤولية  البرنامج 

+الؼساكت اطدُعاب كىي وطاكاث الؼباب 

 املجخمعُت
البُئي للؼباب   الخأَُل : زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية1الهدف التفصيلي رقم 

 الُاث الؼساكت +

 قياس األداءمؤشرات  األنشطة واالجراءات
 إلاطاز الصمني

 المسئول عن التنفيذ
2273 2279 2222 2227 2222 

 إعداد وتنفيذ برام  توعوية. -1

 تقدمي اسهامات خلدمة اجملتمع احمللي. -2

 القيام بأنشطة تطوعية خلدمة اجملتمع. -3

تـــدعيم ســـلوكيات احملافظـــة علـــى ادلمتلكـــات  -4

 العامة

يف األنشــطة البيئيــة حملافظــة عــدد الطــالب ادلشــاركُت 6-1-1
 اجلو  إىل إمجايل عدد الطالب

 
 
نســــــــبة طــــــــالب العمــــــــادة ادلشــــــــاركُت يف األعمــــــــال 6-1-2

 التطوعية
 

3% 5% 6% 8% 11% 

وحـــدة تطـــوير ادلهـــارات 
 وجلنة األنشطة الطالبية

1% 2% 3% 4% 5% 
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 ئدازة املخاطس -7

 ألاولى املؼتركتوثُلت مإػساث ألاداء الخاصت بالظىت  -2

 
 

 

 

 مالحق الخطة 
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 وانزٌ أخز ثعُه االعتجبس  خطىاد انىلبَخ مه هزي انمخبطش :تم تحذَذ عذح مخبطش لذ تىاجهىب وتم عمم انىمىرج انتبنٍ          

 : انخطش األٔل              

 نوع الخطر: مالي واستثماري
 اسم اخلطر: نقص الدعم احلكومي )اخنفا  ميزانية(

 وصف اخلطر احملتمل: 
 .اخنفا  إيرادات الدولة بسبب اخنفا  أسعار البًتول أو أسباب أخرى 
   جلامعات أخرى منافسة تستقطب الدعم احلكومي.توجيو الصر 

 جهة وموقع حدوث الخطر: إدارة  الجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة وإنهاء 

 الخطر
 إدارة  العمادة

  التحويلة

 :عناصر الوقاية من اخلطر 
  تقدمي برام  من خالل أعضاء ىيئة التدريس تكون ذات مردود مادي على

 العمادة  .
  األمثل وترشيد االستهالك للموارد ادلتاحة باجلامعةاالستخدام 
  عمل صيانة دورية جلميع االجهزة وادلرفقات حىت نقلل من حدوث األعطال الفنية

 ونزيد من عمرىا االفًتاضي.

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا

 عايل 
 √متوسط                                 

 منخفض 
 نادر 

 ادلسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:اجلهة 
 إدارة  العمادة 

 تأثَت اخلطر حال وقوعو:
 √عايل جدا                       

 

 :   إداسح انًخبطش
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 انخطش انثبَٙ :                  

 
 

 
 

 أكاديمي نوع اخلطر:

 اسم اخلطر: التنافس يف رلاالت استقطاب الدعم البحثي وأعضاء ىيئة التدريس والطلبة ادلتميزين.

 وصف اخلطر احملتمل: 

 التنافس يف رلاالت استقطاب الدعم البحثي وأعضاء ىيئة التدريس ادلتميزين 

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

 إدارة  العمادة

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
 .وضع آلية إلثابة الكوادر ادلتميزة 
  نظام للمكافآت واحلوافز واختاذ عدد من اإلجراءات  التصحيحية للمحافظة علي وضع

 الرضا الو يفي ادلوجود لدى  أعضاء ىيئة التدريس.
  تكرمي الباحثُت وأعضاء ىيئة التدريس الذين سامهت نتائ  أحباثهم يف تطوير ادلقررات

 الدراسية وخدمة اجملتمع.
 ألكفاء وتساعد على االحتفاظ هبم. من خالل توفَت  بيئة جذابة تشجع ادلنسوبُت  ا

 عمل برام  معتمدة
 .هبد   تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس لالرتقاء بادلستوى ادلهٍت ذلم 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا

 عايل 
 √متوسط                                 

 منخفض 
 نادر 

 اخلطر:اجلهة ادلسؤولة عن إجراءات  منع 
 إدارة  العمادة 

 تأثَت اخلطر حال وقوعو:
 √عايل جدا                       
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 الخطس الثالث                              

 

 

 
 

  : أكاديمينوع اخلطر 
 اسم اخلطر : التحول يف السياسيات 

 وصف اخلطر احملتمل: 
 التحول يف سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم

 جهة وموقع حدوث اخلطر:
 إدارة  اجلامعة 

ادلسؤولة عن اجلهة 
 معاجلة وإهناء اخلطر

 إدارة  اجلامعة

  التحويلة

 عناصر الوقاية من اخلطر:
االستغالل األمثل واالستفادة من البينية االلكًتونية اجليدة باجلامعة والعمادة لتدريب -1

 وحتفيز أعضاء ىيئة التدريس ليقوموا باستخدام أمنات تعلم الكًتونية سلتلفة .
شلنهجة لتحويل ادلقررات الدراسية إيل الكًتونية وتشجيع مجيع األعضاء إعداد خطة  -2

 .علي عمل دلقررات االلكًتونية
تدريب أعضاء ىيئة التدريس على استخدام األنظمة ادلوجودة يف العمادة من اجل -3

تو يفها يف إدخال أمنات جديدة بالتعليم يف القاعات الدراسية واستخدام اإلنًتنت 
 للتعلم الذايت معا  لتفعيل  عملييت التعليم والتعلم. والكومبيوتر

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عايل جدا

 عايل 

 √متوسط                                 

 منخفض 

 نادر 

 اجلهة ادلسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:
 إدارة  العمادة

 تأثير الخطر حال وقوعو:
 √عالي                       
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 الخطر الرابع :                         

  : أكاديمينوع اخلطر 
 من سنوات الدراسية من جامعة اجلو   األوىل ادلشًتكةاسم اخلطر : إلغاء السنة 

 وصف اخلطر احملتمل:
من سنوات الدراسة  األوىل ادلشًتكةمطالبة بعض الكليات بإلغاء السنة 

 جبامعة اجلو   أسوة جبامعات أخرى.

 جهة وموقع حدوث اخلطر: إدارة  اجلامعة

اجلهة ادلسؤولة عن معاجلة 
 وإهناء اخلطر

 إدارة  العمادة

  التحويلة

 عناصر الوقاية من الخطر:

 التسويق اجليد لربنام  وأنشطة العمادة على موقع العمادة االلكًتوين. -7
فتح قنوات اتصال مع الكليات ادلختلفة ىف اجلامعة و إشراك شلثلي ىذه  -2

الكليات يف رلالس العمادة ادلختلفة وذلك لألخذ بآرائهم يف تطوير 
وحتديث ادلقررات اليت تقدمها العمادة وتفعيل اإلجراءات  التصحيحية 

 اليت يشَت إليها ىؤالء ادلمثلُت.
لكليات اليت يلتحق هبا خرجيي تطبيق استبيانات لتحديد احتياجات ا -2

العمادة وحتليلها وعمل آلية لتطوير وحتديث ادلقررات بناء على ىذه 
 ادلتطلبات واالحتياجات.

 درجة ومستوى اخلطورة:

 √عايل جدا 

 عايل

 متوسط

 نادر

 تأثير الخطر حال وقوعو:
 √عالي جدا                       
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 الخطس الخامع                               

                 

 
  تهديدات التعرض للتخريب و االستهالكنوع اخلطر: 
 اسم اخلطر : 

 وصف اخلطر احملتمل: 
 تعر   منشئات العمادة للتخريب واالستهالك السيء  للطاقة .

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

 اخلطر
 إدارة  العمادة

  التحويلة
 عناصر الوقاية من الخطر:

 إقامة ندوات  حول محاية ادلمتلكات العامة للعمادة  -7
 وضع خطة لنشر ثقافة االستهالك بُت مجيع قطاعات العمادة  -2
 قوانُت حملاسبة ادلخربُت -2

 درجة ومستوى اخلطورة:
 √عايل جدا 

 عايل 
 متوسط

 منخفض 
 نادر 

 ادلسؤولة عن إجراءات  منع اخلطر:اجلهة  
 إدارة  العمادة   

 تأثَت اخلطر حال وقوعو:
 √عايل جدا                       

 عايل 
 متوسط

 ضمنخف 
 نادر 
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 أ ٔال : َطبق انجٛئخ انجبيعٛخ انذاعًخ               

 انًؤسسٙ االعتًبد عهٗ انجبيعخ دصٕل1-1 الهدف املددد

مسحعُت مإػس 

 ألاداء

 KPIمإػس ألاداء 

 انًؤسسٙ االعتًبد يتطهجبد استٛفبء 7- 7-7

 

 

 

 %722الحصىل على الاعخماد املإطس ى بيظبت  ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 

 

 

 وسبة ما ثم استيفاءه من متطلبات الاعتماد املؤسس ى طزيقة حساب املؤشز

 %44 املؤشز املزجعي

 جامعة الجوف املشاركين بورش العملقيادات  مصدر البياهات

 ألاولى املشتركةعميد عمادة السىة  لها املشزوع عالجهة التاب

  ألاولى املشتركةعمادة السىة  الجهات املشاركة في ثىفيذ املشزوع

  املسئول عن ثحقيق املستهدف

 انًؤسسٙ االعتًبد اطم البرهامج

 NCAAA انًؤسسٙ االعتًبد نًتطهجبد انجبيعخ تٓٛئخ اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض % وخدة اللُاض

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 86الم يٍ  96-86 % 5: 6;-6: 6;-6; الظىت ألاولي

 42اكل مً  69-42 12 32-17 39-37 الظىت الثاهُت

 42اكل مً  69-42 92 97-94 99-96 الظىت الثالثت

 12اكل مً  99-12 722   الظىت السابعت

 الحصىل على الاعخماد املإطس ى الظىت الخامظت

 وثيقة مؤشرات األداء الخاصة بالسنة األولى المشتركة -2
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 اوال هطاق البِئت الجامعُت الداعمت:                 

 ٔدذاد ٔالسبو انعًبدح جًٛع فٙ انشبيهخ انجٕدح يعبٚٛش تطجٛك2-1     الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 كبيالا  ٔتٕصٛفّ انتُظًٛٙ انٓٛكم تطٕٚش يٍ اإلَتٓبء 7-2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان الاداء اطم البرهامج

س الهُكل   اطم املؼسوع  الخىظُميجطٍى

 طىىي  دوزٍت اللُاض وظبت وخدة اللُاض

 722 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

املظخىي 

 املظتهدف

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز)

 42اكل مً  94-42 722   الظىت ألاولي

      الظىت الثاهُت

      الظىت الثالثت

      الظىت السابعت

الظىت 

 الخامظت

     

لت خظاب املإػس ٍس مً الهُكل الخىظُميوظُت  طٍس  ما جم جطٍى

 722 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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 اوال هطاق البِئت الجامعُت الداعمت:                             

 انجبمعخ لطبعبد جمُع فٍ انشبمهخ انجىدح معبَُش تطجُك  2-1    الهدف املحدد 

مزجعية مؤشز 

 ألاداء 

 KPIمؤشز ألاداء 

 لكل وحدة من الوحدات الواردة بالهيكل التىظيمى الاهتهاء من ثحدًد املهام واملسؤليات 1-2-2

 

 ضمان الاداء 2-1ب اسم البرهامج

 ثطويز الهيكل التىظيمى اسم املشزوع

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 سىوي  دورية القياس وسبة وحدة القياس

 144 مقدار املستهدف من هذا املؤشز عىد نهاًة الخطة

 (1ردئ) (2ضعيف ) (3مقبول) (4جيد) (5متميز) املستوي املستهدف

 54اقل من  55-54 144   السىة ألاولي

      السىة الثاهية

      السىة الثالثة

      السىة الزابعة

      السىة الخامسة

عددددد الوحددددات التدددى ثدددم ثحدًدددد مهامهدددا ومسدددؤليتها  العددددد الككدددى للوحددددات املدددذ ورة بالهيكدددل  طزيقة حساب املؤشز

 التىظيمى

 144 املؤشز املزجعي

 قيادات جامعة الجوف املشاركين بورش العمل مصدر البياهات

 ألاولى املشتركةعمادة السىة  لها املشزوع عالجهة التاب

  ألاولى املشتركةعميد عمادة السىة  الجهات املشاركة في ثىفيذ املشزوع

  املسئول عن ثحقيق املستهدف
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 : هطاق البِئت الجامعُت الداعمت  أوال            

 انجبيعخ لطبعبد جًٛع فٙ انشبيهخ انجٕدح يعبٚٛش تطجٛك2-1     الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 انعًبدح فٙ انتعهى خجشاد نجٕدح نهطهجخ انكهٙ انتمٛٛى 1-2-4

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان الاداء 2-7ب اطم البرهامج

 الجىدةادازة ضمان  اطم املؼسوع

 4-4 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 2اكل مً  2379-2 232 232-2327 234-2327 الظىت ألاولي

 232مً اكل  1513-152 .15 .15-15.3 153-15.3 الظىت الثاهُت

 234اكل مً  15.3-.15 153 15.3-153 153-15.3 الظىت الثالثت

 236اكل م3ً 15.3-153 153 153-1533 .-1533 الظىت السابعت

 233اكل مً  1533-153 . 51.-53. .5.-513. الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس يتٕسطظ تمططذٚشاد انططالة نًططذٖ جطٕدح خجططشاد انطتعهى عهططٗ يمٛطب  يططٍ  طٍس

 خًس َمبط عهٗ يسخ سُٕٖ
 

 - املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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 وال: هطاق البِئت الجامعُت الداعمتأ                     

 انجبيعخ لطبعبد جًٛع فٙ انشبيهخ انجٕدح يعبٚٛش تطجٛك 2-1     الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 انسُخ  خالل نهطالة تمٕٚى فٛٓب ٚجشٖ انتٙ انًمشساد َسجخ   1-2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان الاداء 2-7ب اطم البرهامج

 ادازة ضمان الجىدة اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض 722 وخدة اللُاض

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 92اكل مً  99-92 722   الظىت ألاولي

 31اقل من  33-31 311   الثاهُتالظىت 

 31اقل من  33-31 311   الظىت الثالثت

 31اقل من  33-31 311   الظىت السابعت

 31اقل من  33-31 311   الظىت الخامظت

 722 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

لت خظاب املإػس ا/ العدد الكلى للملسزاث عدد امللسزاث التى طٍس م طىٍى  ًجسي فيها جلٍى

 722- املإػس املسحعي 

 722 املإػس املسحعى      

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 51 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 وال: هطاق البِئت الجامعُت الداعمتأ                       

 انجبيعخ لطبعبد جًٛع فٙ انشبيهخ انجٕدح يعبٚٛش تطجٛك2-1   الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 انتذسٚس  ْٛئخ إنٗ نهطهجخ اإلجًبنٙ انًعذل                                1-2-6

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملُاث الخىظُف4-7ب اطم البرهامج

س عملُاث الخىظُف اطم املؼسوع  جطٍى

 22:7 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 29اكثر مً  7:29 7:23 7:21 7:26 الظىت ألاولي

 .2اكثر من  .3:2 3:23 .3:2 .3:2 الظىت الثاهُت

 .2اكثر من .3:2 .3:2 3:21 3:22 الظىت الثالثت

 21اكثر من  3:21 3:22 3:23 3:21 الظىت السابعت

 23 اكثر من 3:23 3:21 3:33 3:33 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس  عدد الطلبت/ اعداد َُئت الخدَزع طٍس

 1:30 املإػس املسحعي 

 1:30 املإػس املسحعى      

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 51 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 اوال : هطاق البِئت الجامعُت الداعمت                  

 األٔنٗ انًشتشكخثشَبيج انسُخ  فٙ يجٙ انجشا األكبدًٚٙ االعتًبد يعبٚٛش تطجٛك3-1      الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 انًمشساد نجٕدح انعبو انطالة تمذٚش 1-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتعهًٛٛخ انكفبءح :-6-ة اطم البرهامج

 )ٔانعبنًٙ انًذهٙ( االعتًبد انجشايجٗ اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد وخدة اللُاض

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 8الم يٍ  1533-1 8.7 8.8-8.76 234-2327 الظىت ألاولي

 232اكل مً  2329-232 234 234-2347 236-2347 الظىت الثاهُت

 234اكل مً  2349-234 236 231-2367 233-2317 الظىت الثالثت

 236اكل مً  2319-236 233 437-2337 4-2397 الظىت السابعت

 233اكل مً  2399-233 4 432-432 434-4327 الظىت الخامظت

 4-4 املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطتملداز 

لت خظاب املإػس  مً خمع هلاط للخلُُم الكلى للملسازث جلدًسي مخىطط جلدًساث الطالب على ملُاض  طٍس

 2 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 52 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 اوال : هطاق البِئت الجامعُت الداعمت                         

 األٔنٗ انًشتشكخنجشَبيج انسُخ  األكبدًٚٙ االعتًبد يعبٚٛشجطبُم 3-1   الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 األٔنٗ انًشتشكخانسُخ  ثُجبح أكًهٕا انزٍٚانًسجهٍٛ ثبنجشَبيج ٔ   انطالة َسجخ  1-3-2

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض % وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا لكفاءة الخعلُمُت6 -7ب اطم البرهامج

 الاعخماد البرامجى) املدلى والعاملى( اطم املؼسوع

 %92 املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطتملداز 

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 8;الم يٍ  33-31 15 18-16 14-14 الظىت ألاولي

 12اكل مً  14-12 14 13-16 32-19 الظىت الثاهُت

 14اكل مً  19-14 32 32-37 34-34 الظىت الثالثت

 32اكل مً  34-32 34 33-36 92-39 الظىت السابعت

 34اكل مً  39-34 92 92-97 94-94 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس بىجاح/ العدد الكلى املسجل بعمادة  ألاولى املؼتركتعدد الطالب الرًً احخاشوا الظىت  طٍس

 ألاولى املؼتركتالظىت 

 %32 املإػس املسحعي

 املؼازكين بىزغ العملكُاداث حامعت الجىف  مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 53 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 اوال : هطاق البِئت الجامعُت الداعمت                      

 األٔنٗ انًشتشكخايجٗ نجشَبيج انسُخ  انجش األكبدًٚٙ االعتًبد يعبٚٛش تطجٛك3-1    الهدف املددد 

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

 انطالة نعذد َسجخ انًكتجخ فٙ انكتت عُبٍٔٚ عذد 5  3-3-7

 

 

 طىىي  اللُاضدوزٍت  عدد : عدد وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءة الخعلُمُت اطم البرهامج

 مصادز الخعلم اطم املؼسوع

 خمع كخب لكل طالب ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 7 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 2 الظىت ألاولي

 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 7 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 4 الظىت الثاهُت

 كخب لكل طالب 7 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 4 كخب لكل طالب 4 الظىت الثالثت

 كخب لكل طالب 2اكل مً كخب لكل طالب 2 كخب لكل طالب 4 كخب لكل طالب 4 كخب لكل طالب 6 الظىت السابعت

 مً كخب لكل طالب 4اكل كخب لكل طالب 4 كخب لكل طالب 4 كخب لكل طالب 6 كخب لكل طالب72- 1 الخامظتالظىت 

لت خظاب املإػس  عدد الكخب الى عدد الطالب طٍس

 كخاب لكل عؼسة  طالب 7  املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

 عمادة ػئىن املكخباث

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 54 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 : هطاق البِئت الجامعُت الداعمتأوال                        

 % مه انعذد انحبن55ًثىسجخ  األونً انمشتشكخصَبدح عذد انطالة انممجىنُه ثعمبدح انسىخ 4-1   الهدف املددد 

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

 ألاولى املشتركةمعدل املستجدًين فى عمادة السىة   4-1-7

 

 دعم ػإؤن الطالب اطم البرهامج

س الُاث اللبىل والدسجُل اطم املؼسوع  جطٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض % اللُاضوخدة 

 %92 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 15الم يٍ  33-1. 65 68-66 94-94 الظىت ألاولي

 12اكل مً  39-12 92 92-97 94-94 الظىت الثاهُت

 12اكل مً  39-12 92 92-97 94-94 الظىت الثالثت

 12اكل مً  39-12 92 92-97 94-94 الظىت السابعت

 12اكل مً  39-12 92 9-97 94-94 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس ت للملبىلُين بعمادة الظىت  طٍس الى عدد الطالب امللبىلُين  ألاولى املؼتركتاليظبت املئٍى

 بالجامعت فى العام هفظه

  املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل البُاهاثمصدز 

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

 عمادة اللبىل والدسجُل

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 55 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 هطاق البِئت الجامعُت الداعمت: أوال                      

 % مه انعذد انحبن55ًثىسجخ  األونً انمشتشكخصَبدح عذد انطالة انممجىنُه ثعمبدح انسىخ  4-1 الهدف املددد 

 KPIمإػس ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 اإلداس٘ نهكبدس انطالة َسجخ  4-2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعم ػإؤن الطالب اطم البرهامج

س الُاث  اطم املؼسوع  اللبىل والدسجُلجطٍى

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 6:71اكثش يٍ  .3:2 6:79 6:78 1:22 الظىت ألاولي

 7:24اكثر مً  7:22 7:27 7:22 7:79 الظىت الثاهُت

 7:27اكثر مً  7:79 7:73 7:22 7:76 الظىت الثالثت

 7: 7 9اكثر مً 7:76 7:74 7:71 7:72 الظىت السابعت

 7:71اكثر مً  7:72 7:77 7:72 7:9 الظىت الخامظت

 7:77 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد: عدد وخدة اللُاض

لت خظاب املإػس ين بالعمادة طٍس  عدد الطالب  املسجلين بالعمادة: عدد الاداٍز

 7:29 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل البُاهاث مصدز 

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

 عمادة اللبىل والدسجُل

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 56 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 وال :هطاق البِئت الجامعُت الداعمتأ                            

% مااه انعااذد 55ثىسااجخ  األونااً انمشااتشكخصَاابدح عااذد انطااالة انممجااىنُه ثعماابدح انسااىخ 4-1  الهدف املددد 

 انحبنً

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

-4-37   
ع  عدد الطالب باليظبت  العضاء                                                َُئت الخدَز

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد: عدد وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

 دعم ػإؤن الطالب اطم البرهامج

 دعم ػإؤن الطالب اطم املؼسوع

 7:22 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 1:21اكثش مه  1223 1:21 1:21 1:26 الظىت ألاولي

 7:23اكثر مً  7:23 7:26 7:24 7:24 الظىت الثاهُت

 7:26اكثر مً 7:26 7:24 7:22 7:22 الظىت الثالثت

 7:24اكثر مً مً  7:24 7:22 7:27 7:22 الظىت السابعت

 7:22اكثر  مً  7:22 7:22 7:79 7:73 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس ع بالعمادة عدد الطالب املسجلُين طٍس  بالعمادة : عدد اعضاء َُئت الخدَز

 7:22 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

 والدسجُلعمادة اللبىل 

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 57 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

 :هطاق البِئت الجامعُت الداعمت أوال                                      

 اكخمال البنى الخدخُت بالعمادة الهدف املددد 

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػساث ألاداء 

 :دٛث يٍ ثبنعًبدح،انعبو نهجُٗ انتذتٛخ  انًخطظ إنٗ إَجبصِ تى يب َسجخ 7-6-7

 - .ٔانسكٍ انعبيخ ٔانخذيبد ٔانطشق ٔانًشافك انتذتٛخ انجُٛخ يششٔعبد

 - ٔيذسجبد لبعبد دساسٛخ فصٕل انكهٛبد يجبَٙ( ٔانطبنجبد انطالة يششٔعبد

 .)ٔغٛشْب انطالثٛخ ٔاألَشطخ ٔانخذيبد إداسٚخ يجبَٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض وظبت وخدة اللُاض

 الخدخُت البنى اطم البرهامج

 جىظُف البنى الخدخُت لخدمت ميظىبى العمادة العمادة اطم املؼسوع

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 25الم مه 34-25 35 45-36 44-47 الظىت ألاولي

 24اكل مً  44-24 44 42-46 44-47 الظىت الثاهُت

 44اكل مً  44-44 44 62-46 64-67 الظىت الثالثت

 44اكل مً  64-44 64 12-66 32-17 الظىت السابعت

 64اكل مً  19-64 32 34-37- -92-36 الظىت الخامظت

 92 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

لت خظاب املإػس س الىيى الخدىُت/ كل ما وزد باملخطط العام  طٍس  100x.ما جم اهجاٍش مً املخطط العام لخطٍى

 %32 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف



 
 51 م(2222 - 2273الخطت الاطتراجُجُت لعمادة الظىت ألاولى املؼتركت   )

                       

 ثاهُا: هطاق الخعلُم والخعلم                                  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعبنُخ انكفبءح رو ومعبووُهم تذسَس هُئخ أعضبء استمطبة2  -1 الهدف املددد 

 KPIمؤشز ألاداء  مسحعُت مإػس ألاداء 

 انذكتىساي  دسجخ َحمهىن انزَه انتذسَس هُئخ أعضبء معذل                    2-1-1

 طىىي  دوزٍت اللُاض % وخدة اللُاض

 13 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 اطخلطاب الكفاءاث   اطم البرهامج

 اطخلطاب الكفاءاث اطم املؼسوع

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 42اكل مً  44-42 44 43-46 42-49 الظىت ألاولي

 ..اقل من  3.-.. 1. 1.-3. 3.-.. الظىت الثاهُت

 1.اقل من  ..-1. .. .3-3. 31-3. الظىت الثالثت

 ..اقل من  3.-.. 31 33-31 .3-.3 الظىت السابعت

 31اقل من  .3-31 .3 33-33 3.-33 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس ٌٕ شٓبدح انذكتٕساِ / انعذد انكهٗ هانزٍٚ ٚذً عذد اعضبء ْٛئخ انتذسٚس طٍس

 .ألعضبء ْٛئخ انتذسٚس ثبنعًبدح
 22 املإػس املسحعي 

 22 املإػس املسحعى      

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  املؼسوعالجهاث املؼازكت في جىفُر 

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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 ثاهُا: هطاق الخعلُم والخعلم                           

 عهٗ ٔادذح نذٔسح انجبيعخ ٔيُسٕثٙ انتذسٚس ْٛئخ أعضبء يٍ % 20 دضٕس 7-7 الهدف املددد 

 سُٕٚب انمذساد تطٕٚش فٙ األلم
مسحعُت مإػس 

 ألاداء 
 KPIمإػس ألاداء 

ع الحدًثت التى  2-2-1 با مهىُا وجلىُا على اطالُب الخدَز ع الرًً جللىا جدٍز معدل َُئت الخدَز

 حعصش الخعلُم والخعلم
 

 

 طىىي  دوزٍت اللُاض % وخدة اللُاض

 

 

 

 

 

 

 

س اداء ميظىبى الجامعت اطم البرهامج  جطٍى

س اداء ميظىبى الجامعت اطم املؼسوع  جطٍى

 34 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 22اكل مً  29-22 22 24-27 29-26 الظىت ألاولي

 11اقل من  13-11 1. ..-3. 3.-3. الظىت الثاهُت

 1.اقل من  3.-1. 1. ..-3. 31-3. الظىت الثالثت

 1.اقل من  3.-1. 31 33-33 31-1. الظىت السابعت

 31اقل من  3.-31 31 .3-33 31-33 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس انزٍٚ شبسكٕا فٗ دٔسح أ ٔسشخ عًم عهٗ االلم فٗ  عذد اعضبء ْٛئخ انتذسٚس طٍس

  اسبنٛت انتذسٚس انذذٚثخ / انعذد انكهٗ العضبء ْٛئخ انتذسٚس ثبنعًبدح
 22 املإػس املسحعي 

 22 املإػس املسحعى      

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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 ثاهُا: هطاق الخعلُم والخعلم                          

تطٕٚش األداء االكبدًٚٗ ٔانعهًٙ ثًب ُٚسجى يطع دبجطبد انكهٛطبد انعهًٛطخ انتطٗ ٚهتذطك ثٓطب خشٚجطٗ   2-4 الهدف املحدد 

  األٔنٗ انًشتشكخانسُخ 
 

مزجعية مؤشز 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

ت للملسزاث التى 2-4-1  جتربط مخسحاث الخعلم لها مع مخسحاث الخعلم لبرامج الكلُاث العلمُت بالجامعت اليظبت املئٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مىائمت خاحاث الكلُاث العلمُت بالجامعت اطم البرهامج

 مىائمت خاحاث الكلُاث العلمُت بالجامعت اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض % وخدة اللُاض

 92 الخطتملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت 

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز) املظخىي املظتهدف

 67اكل مً  62-67 64 66-64 63-61 الظىت ألاولي

 .3اقل من  .3-.3 33 1.-33 2.-3. الظىت الثاهُت

 33اقل من  3.-33 2. .3-1. 3.-.. الظىت الثالثت

 2.اقل من  ..-2. 3. 31-.. .3-3. الظىت السابعت

 3.اقل من  3.-3. 31 .3-31 31-.3 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس عدد امللسزاث التى جسجبط مخسحاث الخعلم بها مع الاخخُاحاث املطلىبت/ العدد الكلى  طٍس

 X 722للملسزاث

 80 املإػس املسحعي 

 80 املإػس املسحعى      

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

  ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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س      ثالثا هطاق البدث والخطٍى
ا)مً ذلك: ألاوزاق العلمُت-7 الهدف املددد   جألُف الكخب(–الترحمت -ئهخاج علمي واخد علي ألاكل لكل عضى َُئت جدَزع طىٍى

مسحعُت 

 مإػس ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

ع )بدوام كامل(الرًً لديهم علي ألاكل بدث واخد مدكم في الظىت الظابلت 3-3-1  وظبت أعضاء َُئت الخدَز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاهخاج العلمي 2-ب  اطم البرهامج

 إلاهخاج العلمي 7-2-غ  اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد وخدة اللُاض

 %722 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

املظخىي 

 املظتهدف

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز)

%47أكل مً  %49-47 %62 %64-67 %12-66 الظىت ألاولي  

 %62أكل مً  %33-31 %1. %14-17 %32-16 الثاهُتالظىت 

 %12أكل مً  %3.-1. %31 %34-37 %92-36 الظىت الثالثت

 %32أكل مً  %33-31 %31 %94-97 %722-96 الظىت السابعت

 %92أكل مً  %33-31 %311   الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس ع )بدوام كامل( الرًً لديهم علي ألاكل بدث واخد مدكم في  طٍس عدد أعضاء َُئت الخدَز

ع   x722الظىت الظابلت /العدد الكلي ألعضاء َُئت الخدَز

 %42 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 املؼتركتألاولى عمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

   ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف
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س                          ثالثا هطاق البدث والخطٍى

ا)مً ذلك: ألاوزاق العلمُت-4-3 الهدف املددد  ع طىٍى  جألُف الكخب(–الترحمت -ئهخاج علمي واخد علي ألاكل لكل عضى َُئت جدَز

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

ع بدوام  3-4-1 س امللدمت للمإجمساث خالل الظىت املاضُت لكل مً أعضاء َُئت الخدَز عدد أوزاق العمل أو الخلاٍز

 كامل أو ما ٌعادله

 

 

 

ا ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت ع طىٍى س واخد علي ألاكل لكل عضى َُئت جدَز  وزكت عمل أو جلٍس

 

 

 إلاهخاج العلمي 2-ب  اطم البرهامج

 إلاهخاج العلمي 7-2-غ  اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض عدد وخدة اللُاض

املظخىي 

 املظتهدف

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز)

س واخد لكل  2 الظىت ألاولي وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد  2 وزكت عمل أو جلٍس

 لكل عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

ع ً َُئت جدَز  عضٍى

س واخد لكل  أعضاء 2وزكت عمل أو جلٍس

ع  َُئت جدَز

س واخد لكل  2 الثاهُتالظىت  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد  2 وزكت عمل أو جلٍس

 لكل عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

ع ً َُئت جدَز  عضٍى

س واخد لكل  أعضاء 2وزكت عمل أو جلٍس

ع  َُئت جدَز

س واخد لكل وزكت عمل أو  2 الظىت الثالثت جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد  2 وزكت عمل أو جلٍس

 لكل عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

ع ً َُئت جدَز  عضٍى

س واخد لكل  أعضاء 2وزكت عمل أو جلٍس

ع  َُئت جدَز

س واخد لكل  2 الظىت السابعت وزكت عمل أو جلٍس

 ت جدَزععضى َُئ

س واخد  2 وزكت عمل أو جلٍس

 لكل عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

ع ً َُئت جدَز  عضٍى

س واخد لكل  أعضاء 2وزكت عمل أو جلٍس

ع  َُئت جدَز

س واخد لكل  2 الظىت الخامظت وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد وزكت عمل أو  2 جلٍس

 لكل عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

 عضى َُئت جدَزع

س واخد لكل  وزكت عمل أو جلٍس

ع ً َُئت جدَز  عضٍى

س واخد لكل  أعضاء 2وزكت عمل أو جلٍس

ع  َُئت جدَز
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لت خظاب املإػس س امللدمت للمإجمساث خالل الظىت املاضُت /  طٍس عددأعضاء عدد أوزاق العمل أو الخلاٍز

ع بدوام كامل أو ما ٌعادله  َُئت الخدَز

 -- املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

 عمادة الظىت الخدضيرًتة   الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظتهدفاملظئىل عً جدلُم 
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 زابعا : هطاق املؼازكت املجخمعُت وخدمت املجخمع                              

 جىافس اوعُت ومىاػط جفاعلُت حظخلطب وحظدثمس طاكاث الؼباب هدى املؼازكت الاًجابُت فى املجخمع  -1-4 الهدف املددد 

مسحعُت مإػس 

 ألاداء 

 KPIمإػس ألاداء 

 وظبت عدد الطالب املؼازكُين فى الاوؼطت البُئُت ملدافظت الجىف 3 4-1-1

 

 

 

 %4 ملداز املظتهدف مً َرا املإػس عىد نهاًت الخطت

 

 

 

 

 

 

 

 اطدُعاب كىي وطاكاث الؼباب اطم البرهامج

 للؼباب البُئي الخأَُل اطم املؼسوع

 طىىي  دوزٍت اللُاض وظبت  وخدة اللُاض

املظخىي 

 املظتهدف

 (7زدئ) (2ضعُف ) (2ملبىل) (4حُد) (4مخميز)

7اكل مً   7اكل مً   7 2 2 الظىت ألاولي  

 3اقل من  3 2 2 4 الظىت الثاهُت

 2اقل من  2 1 4 4 الظىت الثالثت

 1اقل من  1 . 4 6 الظىت السابعت

 .اقل من  . . 6 1 الظىت الخامظت

لت خظاب املإػس الخفاعلُت والاوؼطت البُئُت/ احمالى عدد الطالب  عدد  الطالب املؼازكين فى املىاػط طٍس

 .بالعمادة  

 7 املإػس املسحعي

 كُاداث حامعت الجىف املؼازكين بىزغ العمل مصدز البُاهاث

 ألاولى املؼتركتعمُد عمادة الظىت  لها املؼسوع عالجهت الخاب

   ألاولى املؼتركتعمادة الظىت  الجهاث املؼازكت في جىفُر املؼسوع

  املظئىل عً جدلُم املظتهدف


