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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 كلمة العميد:

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا  وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد:      
خطوات جادة وكبرية يف  إجيادعلى إنشائها ومنذ جبامعة اجلوف  كلية الرتبيةدأبت  

والرتكيز على التحول من مناهج التعليم التقليدية اىل مناهج تعلم اها ء مبستو سبيل االرتقا
لتكون خري عون للطالب اخلريج والعملية  األكادمييةاملهارات واكتساهبا خالل الدراسة 

عددًا من األقسام والربامج األكادميية التأهيلية اليت الكلية حيث تضم  ،للحصول على عمل 
افها يف أتهيل خرجيي الثانوية العامة لوظائف سوق العمل، وإاتحة الفرصة متكنها من حتقيق أهد

 .املختلفةللطالب الستكمال دراستهم اجلامعية للحصول على درجة البكالوريوس من األقسام العلمية 
وذلك لي ابع احملكيز على الطوالرت للطالب اىل ترصني طرق البحث العلمي الكلية سعى تالدراسات العليا جمال ويف 

 .كليةف التصني حلث على نشر حبوثهم يف اجملالت العاملية واملسجلة ضمن املواقع العلمية لرفع مستوىاب
حتقيق االعتماد و لشاملة، اجلودة اتسعى الكلية حنو األفضل عن طريق جتسيد اسرتاتيجية اجلامعة يف بناء منظومة كما 

 تعاىل.  إبذن هللا املياً لياً وعحمليات ىل الرايدة أمام نظرياهتا من الكز، ويصل هبا إاألكادميي مبا يضفي عليها صفات التمي  
لى عات عديدة أجريت د اجتماعها بعهذه اخلطة وثيقة التزام من الكلية ومنسوبيها، مت إعداد عتربومن هذا املنطلق ت      

ع جراء استشارات مفيدة، وإملستاقطاعات مستوى جمالس ووحدات الكلية،، واستطالع آلراء الطالب املنتظمني واخلرجيني، وال
تيجية ع اخلطة االسرتامالنسجام حقيق اواجلودة بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي، لت املتخصصني يف جمال التخطيط والتطوير

التميز و اإلبداع الية من عواصفات مبجيني للجامعة يف مجيع ما يلزم مكوانت البيئة التعليمية والبحثية ولضمان جودة وكفاءة اخلر 
 والتنافسية يف جمال ختصصهم لتلبية متطلبات سوق العمل.  

 ملنشود.اهذه اخلطة وصوالً إىل التميز   جهدهم يف ضوء-مبشيئة هللا تعاىل –وسيبذل مجيع منسويب الكلية      
 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

                                                
 بن مرجي الشمري أ. د.غريب                                                                        
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 احملتوايت فهرس

 الصفحة قائمة احملتوايت م
 3 شكر وتقدير  1
 5-4 قائمة احملتوايت 2
 6 مقدمة 3
 6 نبذة عن كلية الرتبية 4

 7 برامج الكلية 
 9-8 ائيةأعداد وبياانت إحص 5
 10 أقسام كلية الرتبية 6
 11 اهليكل االداري 7
 12 مقدمة عن الرؤية والرسالة والقيم واألهداف 8
 13 الرؤية  9

 14 الرسالة  10
 15 القيم  11
 16 األهداف 12
 18-17 منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية 13
 19 االسرتاتيجية فريق اعداد اخلطة 14
 20 مجع البياانت أدوات ومصادر 15
 20 املستفيدون من كلية الرتبية 16
 21-26 (SWOTل الرابعي للبيئة الداخلية واخلارجية )تحليال 17
 28-27 األهداف التنفيذية 18
 34-28 مؤشرات األداء 19
 36-35 حتليل الفجوة 20
 39-36 حتديد األولوايت 21
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 44-40 املوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية  22
 44 مصادر التمويل 23
 45 عناصر تنفيذ اخلطة 24
 48-46 آلية التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية  25

 
 

 

 الحقامل فهرس

 الصفحة الحققائمة امل م
 - ( اخلطة التنفيذية1ملحق رقم ) 25
 - خطة ادارة املخاطر( 2ملحق رقم ) 26
 - ( بطاقة مؤشرات األداء 3ملحق رقم ) 27
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 :مقدمة
العايل   جمال التعليميفالتميز ايدة و الداعمة للجهود التطويرية اهلادفة لتحقيق الر جامعة اجلوف  تنفيذاً لتوجهات

وحة، انسجاماً قبلية طمة مستيف إجراء عملية تطوير شاملة، وذلك بتحديد خط كلية الرتبيةوالبحث العلمي، شرعت  
 عية. ية وموضو ج علمتخطيط االسرتاتيجي طويل املدى املستند إىل نتائ، وذلك إبتباع الاجلامعةمع خطة 

لوب العلمي عد األساء قوا، حنو إرسجامعة اجلوف يف سياق توجه الرتبيةسرتاتيجية لكلية اوأييت وضع خطة 
 والبحثم العايل ابلتعلي رتقيللتخطيط املستقبلي، الذي يتالءم وتطلعات الكلية وأقسامها، وإحداث تغيري شامل ي

مت  التوجهات، فقد ذًا هلذهتنفيالعلمي إىل مستوايت عاملية قادرة على مواجهة التحدايت الراهنة واملستقبلية.  و 
 .م2022-2018من عام  سرتاتيجية للفرتةاتعىن بوضع خطة واليت ابلكلية  اخلطة االسرتاتيجيةتشكيل جلنة 

 نبذة عن كلية الرتبية:
املعلمني للبنني وكليات  تحويل كليةب هـ 1428 يف عامم ب( \6616) صدر األمر السامي امللكي رقم

ة من الربامج ف، لتقدم جمموعمعة اجلو اجل االرتبية للبنات اليت كانت تتبع لوزارة الرتبية والتعليم إىل كلية للرتبية وضمه
 املتخصصة يف مرحليت البكالوريوس واملاجستري.

 :وتضم الكلية مخسة أقسام أكادميية وهي

 املفعلة: قساماأل .1
 قسم املناهج و طرق التدريس .أ

 قسم الرتبية وعلم النفس .ب
 قسم الوسائل وتقنيات التعليم .ج
 قسم الرتبية اخلاصة .د

 )قسم رايض األطفال )طالبات فقطه. 
 

  غري املفعلة: قساماأل .2
 . قسم الرتبية البدنية أ

 ب. قسم الرتبية الفنية
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 -برامج الكلية:* 
 

 سام الدراسيةاألق

 الدرجات اليت متنحها الكلية

 ماجستري بكالوريوس

 طالبات طالب طالبات طالب

   - - املناهج وطرق التدريس

 - -   الرتبية اخلاصة

 - -  - رايض األطفال
 

 برامج الدبلوم
 اجلنس

 طالبات طالب

   الدبلوم العام ابلرتبية
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 عداد وبياانت إحصائية:أ

 هـ 1439/  1438دد طلبة الكلية للعام اجلامعي       ع

 املستوى

 الشطر

 االمجايل الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين االول

 228 17 13 22 32 9 13 39 83 الطالب

 732 24 79 37 130 49 137 83 193 الطالبات

 960 41 92 59 162 58 150 122 276 االمجايل
 

 :ومن يف حكمهم ء هيئة التدريسأعضاعدد 

 الفئة

 الشطر

أستاذ  أستاذ

 مشارك

أستاذ 

 مساعد

 االمجايل معيد حماضر

 66 5 17 34 8 2 الطالب

 62 22 20 19 1 - الطالبات

 128 27 37 53 9 2 االمجايل
 

 7.5  : 1    نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم : الطلبة

 8.5 :1    الطلبة :يف حكمهم على رأس العمل نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن 
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 عدد اإلداريني والفنيني:

 مالحظات العدد بكال الشطرين الوظيفة

 الطالبات الطالب

  1 1 مدير االدارة

  1 2 مدير مكتب

  11 5 أداري

  2 2 خدمات مساندة

  15 10 االمجايل
 

 الربامج:

 اسم الربانمج م

 اصةبكالوريوس الرتبية اخل .1

 بكالوريوس رايض االطفال .2

 الدبلوم العام يف الرتبية .3

 ماجستري املناهج وطرق التدريس   4

 4  االمجايل
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 الرتبية: كليةأقسام  

 قسم الرتبية اخلاصة  .1

  قسم رايض االطفال .2

 قسم املناهج وطرق التدريس .3

 قسم الوسائل وتقنيات التعليم .4

 قسم الرتبية وعلم النفس .5
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 الرؤية والرسالة والقيم واألهداف:

 بية يوم األحدلية الرت اف بكتحديث الرؤية والرسالة واألهدجلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية ل أجتمع أعضاء
 بية.ية لكلية الرت طة االسرتاتيجمناقشة اإلجراءات الالزمة لتطوير اخلو هجري  1439حمرم  18املوافق 

طة وير اخليف تط االجتماع بشرح أهداف اللجنة ومهام عملها وكيفية البدء قام الرئيس خاللحيث 
  وأعضاًء.ى اجلميع رئيساً ملهام علزيع ااالسرتاتيجية ابتداًء بتطوير الرؤية والرسالة والقيم واألهداف، ومن مث قام بتو 

 يفكليات الرتبوية الارب جتعلى  العابالطو ، اجلودة واالعتماد األكادميياجلامعية وضوابط لوائح الواستناداً إىل 
 هدافواألالة والقيم ية والرسن الرؤ مة لكل قرتحصياغة م وضعاألعضاء ب لية قاماحملقليمية و اإلعاملية و الامعات بعض اجل

 .جبامعة اجلوف لكلية الرتبية

تمع وأفراد اجمل بس والطاللتدرياوضماانً جلودة العمل مت إعداد استبياانت خمتلفة الستطالع آراء أعضاء هيئة 
مع اجملت ق متطلباتحتقي يف دورهاو  ،ومدى مناسبتها لتحقيق أهداف كلية الرتبية ،ليهاإحول الصياغة اليت مت التوصل 

 والوفاء حباجة سوق العمل.

كل شرحية من الشرائح املستهدفة ابالستبيان لتكون االستبياانت الدميوغرافية لصائص اخلمتت مراعاة وقد   
جلنس واملرحلة تغريات امن م ، فعلى سبيل املثال يف استبيان الطالب متت مراعاة تواجد كلاتطلعاهت متناغمة مع

القسم الذي و ت اجلنس تغريااجلامعية والتخصص، ويف استبيان أعضاء هيئة التدريس مت احلرص على توافر كل من م
لتعليمي اجلنس واملستوى توافر ا اعاةحمللي متت مر يعمل فيه العضو والدرجة العلمية، بينما يف استبيان أفراد اجملتمع ا

 ه. ت من أجلي وزعوجمال العمل حىت يتسىن ألعضاء اللجنة حتليل االستبياانت بطريقة ختدم اهلدف الذ

  دافواألهلة والقيم والرسا لرؤيةاوبناًء على مجيع اإلجراءات السابقة مت التوصل اىل الصيغة النهائية لكل من 
 كما يلي:
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 : ؤيةالر 

 قليمي.إلاو  ليحملا ستوىعلى امل وتلبية حاجة اجملتمع الرايدة يف جمال التعليم والتعلم والبحوث الرتبوية

                

 (106ن يوضح نتيجة استبيان الرؤية ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب )( 1شكل ) 
 

مواف 

 ير مواف 

الر ية

مواف   ير مواف 

 
 

 

 

 

 الرؤية النتيجة
 88 موافق

 18 غري موافق
 106 االمجايل
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 الرسالة:

يئة حمفزة ن خالل توفري بم، وذلك عرفةأتهيل كوادر تربوية مهنية قادرة على املنافسة العاملية وتسهم يف بناء جمتمع امل

 ميي.الكادعلى التعلم وإنتاج البحوث العلمية يف ضوء اجملتمع ومتطلبات اجلودة واالعتماد ا

 

 (106)ن  داريني والطالبيوضح نتيجة استبيان الرسالة ألعضاء هيئة التدريس واإل( 2شكل )                

 

مواف 

 ير مواف 

الرس لة

مواف   ير مواف 

 

 

 الرسالة النتيجة
 92 موافق

 14 غري موافق
 106 االمجايل
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 القيم:

 ترسيخ القيم االسالمية. -1

 الرايدة والتميز. -2

 األصالة واإلبداع. -3

 الفريق. العمل بروح -4

                                                               التعلم املستمر. -5

 (106الب )ن يوضح نتيجة استبيان القيم ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والط( 3شكل )                

 

مواف 

 ير مواف 

ال ي 

مواف 

 ير مواف 

 

 القيم النتيجة
89 موافق  

 8 غري موافق
 106 االمجايل
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 األهداف:
 عداد كوادر تربوية رائدة تتميز مبهارات معرفية ومهنية وحبثية عالية.إ -1

 بداع وإنتاج البحوث.وتربوية حمفزة للتعلم واإل أكادمييةتوفري بيئة  -2

 ياً.اعلة مع املنظمات الرتبوية واملراكز البحثية املتميزة داخلياً وخارجفعقد شراكات  -3

 دة واالعتماد األكادميي.ج أكادميية متميزة وفقاً ملعايري اجلو تقدمي برام -4

 يف بناء وخدمة اجملتمع.  اإلسهام -5

                                                                          (106الطالب )ن يوضح نتيجة استبيان األهداف ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني و ( 4شكل )                

مواف 

 ير مواف 

ا  دا 

مواف   ير مواف 

 
 (106ن )والطالب  واإلداريني لألعضاء هيئة التدريس يوضح نتيجة استبيان الرؤية والرسالة والقيم واألهداف( 5شكل )     
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 األهداف النتيجة
99 موافق  

 7 غري موافق
 106 االمجايل
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 سرتاتيجية:منهجية إعداد اخلطة اال

حلي والتطبيق املر  الكامل تخطيطروعي يف اخلطة االسرتاتيجية للكلية أن تكون مبنية على حتديد االحتياجات  وال
الطالب وكذلك و الكلية  نسويبلتنفيذ اخلطة لضمان توافق التنفيذ مع  خطة  اجلامعة االسرتاتيجية. وكان لرأى م

 تيجية. كما كاناالسرتا لكليةاديد االحتياجات وطرق التنفيذ ألهداف املستفيدين من خارج الكلية دور كبري يف حت
الرسالة، لنسبة للرؤية و لوايت اباألو  للعوامل الداخلية واخلارجية دور كبري يف رسم اخلطة االسرتاتيجية للكلية وحتديد

اقع ملموس حىت و طة إىل خلذه اهوحتليل الفجوة. وللكلية أمل كبري يف أن تتضافر جهود مجيع العاملني هبا لرتمجة 
 تتمكن الكلية من حتقيق التمي ز على املستوى احمللي واإلقليمي.

 :ومنهجية اخلطة مايلي خطواتوقد تضمنت 
 ابجلامعة.التخطيط االسرتاتيجي استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب  -
 سرتاتيجي.خطيط االالت مد من مكتبااللتزام ابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعت -
م من مكتب ة املقداتيجياملشاركة يف حضور الربانمج التدريب اخلاص ابلتدريب على إعداد اخلطط االسرت  -

 التايل:هتا كسبوعية بيااناألورش ال ابجلامعة والذي أشتمل على عدد من التخطيط االسرتاتيجي
 .ه12/1/1439ط وكانت بتاريخ التدريب على استخدام منوذج اخلط :األوىلالورشة 
 .ه19/1/1439اريخ وكان عن منهجية إعداد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف بت :ةالثانيالورشة 

 .ه26/1/1439بتاريخ  SWOTالورشة الثالثة: وكانت عن التحليل الرابعي 
 ه.3/2/1439بتاريخ  الورشة الرابعة: وكانت عن حتليل الفجوة

 ه.12/2/1439ت عن حتديد األولوايت بتاريخ الورشة اخلامسة: وكان
 ه.16/2/1439الورشة السادسة: وكانت عن مائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ 

 ه.24/2/1439بتاريخ اخلطة التنفيذية  ابعة: وكانت عنسالورشة ال
 از.جنيف اإل لرغبةتشكيل جلنة اخلطة االسرتاتيجية من أعضاء األقسام ابلكلية ممن تتوفر فيهم ا -
 عقد اجتماعات إلعداد العمل وتقسيم املهام على األعضاء. -
 حوهلا. لكليةعقد عدة ورش عمل لوضع التصور العام للخطة االسرتاتيجية وأخذ آراء منسويب ا -
 والقيم واألهداف. صياغة الرؤية والرسالةإعداد و  -
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لرسالة والقيم رؤية واة الياغتوزيع استباانت ملعرفة آراء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب يف ص -
 واألهداف.

 ورصد املقرتحات والتوصيات واملالحظات اهلادفة.حتليل االستباانت  -
 صياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف بصورة هنائية.  -
 .اعتماد كل من الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االسرتاتيجية من جملس الكلية -

 لفرصلضعف واوة والكلية الرتبية وذلك من خالل حتليل نقاط الق عقد ورش عمل عن التحليل البيئي -
 .(SWOTوالتهديدات )التحليل الرابعي 

يئة الداخلية، والبيئة )الب والتهديدات نقاط القوة والضعف والفرصوصياغة تشخيص الوضع احلايل للكلية  -
 .اخلارجية(

 حتليل الفجوة بني الوضع احلايل واملستهدف. -
 واالسرتاتيجيات املناسبة اليت ستساهم يف حتقيق األهداف. حتديد املبادرات -
 ،عامة وةدن في مختلفةلا تاعاطلقا مع تقشون االسرتاتيجية اليت دافألهوا لعامةا الغاايتج ستنتام ات -

 رأيلا داءوإب للمناقشة ةبينهم وبني الكلي لمفعلةا لالتصاا واتقن لخال نم اجملتمعية طرافألا على تعممو
 لمتاحةا رصلفا لالستغالو وةلقا طنقا زیزلتعف ولضعط انقاج لعال، حةرلمقتاة طألنشل اخالن مك لوذ
 .لمحتملةا التهديدات بلتجنو
  هـ 19/3/1439 تاريخبمت تسليم اخلطة ملكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة للمراجعة والتقييم 
 املطلوبة  لتعديالتداد امت استالم التقرير من مكتب التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة والعمل على إع

 هـ.11/5/1439بتاريخ 
 عليا ابجلامعة للجنة الاا من ابجلامعة العتماده مت تسليم النسخة النهائية ملكتب التخطيط االسرتاتيجي

  هـ.22/5/1439بتاريخ 
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 :االسرتاتيجية اخلطةجلنة  إعدادفريق 

 :منفريق العمل إلعداد اخلطة االسرتاتيجية تكون 
 

 ئيساً ر                                               الرتبية عميد كلية    بن مرجي الشمري      أ.د غريب 
 جنة للائيس ر                   رئيس قسم الرتبية وعلم النفس                       د. فياض بن حامد العنزي   

 راً ضواً ومقر ع               لرتبية وعلم النفس  عضو هيئة التدريس بقسم ا         الطيب   د. حممد حممد نور
 ضواً ع                   عضو هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة               د. فراج بن حممد القرين  

 ضواً ع              عضو هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة                د. خالد بن حبيب الشمري 
 ضواً ع            عضو هيئة التدريس بقسم رايض األطفال            لعظيم السيد خليلد. جيهان عبدا

 
 .لطالباىل ا افةابإلض، نواإلداريو وأعضاء هيئة التدريس املختلفة  رؤساء األقسامكما ضم فريق العمل أيضاً 
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 :أدوات ومصادر مجع البياانت
 

 كلية الرتبيةعمادة  
 جيلعمادة القبول والتس

 اخلطة االسرتاتيجية للجامعة
 معايري املركز الوطين للتقومي

 إدارة كلية الرتبية
  تقارير الطالب

 االستبياانت
 ورش العمل

 التحليل الرابعي

 

 كلية الرتبية:من  املستفيدون 
  :تمع كلية، واجملمادة الدارة وعأعضاء هيئة التدريس، إ، وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا طالبداخلي

 اجلامعي.

  :وزارة التعليم، اجملتمع املدين. املدارس،أولياء األمور، اخلرجيون، خارجي   
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 (SWOTالتحليل الرابعي للبيئة الداخلية واخلارجية )

هجري ملناقشة وحتديد  1439م حمر  26يوم االثنني املوافق يف اجتمع أعضاء جلنة إعداد اخلطة االسرتاتيجية 
ي لتوضيح نقاط ل الرابعلتحلياليت استخدمت يف مجع البياانت من مصادرها األساسية اخلاصة اب األدوات ) الطرق(

 الضعف والقوة واملخاطر واملهددات بكلية الرتبية.

بيئي حتليل البيئة التحليل ال تناول SWOTمت خالل االجتماع تقدمي شرح مفصل عن التحليل الرابعي 
ئة الوطنية وء معايري اهليضبية يف ة الرت يل البيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات( لكليالداخلية )نقاط القوة والضعف( وحتل

ركة اجملتمعية، العلمي، املشا ة، البحثطالبيللتقومي واالعتماد، واليت ميكن أن تغطي )القيادة، التعليم والتعلم، األنشطة ال
 . لتطوير املستمر(املوارد البشرية واملادية، البنية األساسية، إدارة اجلودة وا

 ة االسرتاتيجيةلى اخلططالع ع، وابالاجلودة واالعتماد األكادميياجلامعية ومتطلبات لوائح الواستنادًا إىل 
قامت اللجنة بتحديد عدد من رائي، والدليل اإلج هـ (1443-1438جلامعة اجلوف )اخلطة االسرتاتيجية األوىل 

ومن مث  ابلة واملالحظةت واملقتبيااناانت على سبيل املثال ورش العمل واالساألدوات اليت ميكن استخدامها يف مجع البي
 قام الرئيس بتوزيع املهام على اجلميع رئيساً وأعضاًء. 

من   تنفيذ العديد تباعاً مت، و يوضمااًن جلودة العمل مت اإلعالن عن ورشة عمل ملناقشة مقياس التحليل الرابع
ورش  3دد لطالب )علشطر ا االسرتاتيجيةقدمها أعضاء جلنة إعداد اخلطة ، تورش العمل لشطري الطالب والطالبا

عضاء هيئة أموعة من ها جمعمل( على مدى ثالثة أايم ولشطر الطالبات )ورشة عمل واحدة ( وذلك ملدة يوم، حضر 
لوم، بكالوريوس، الدب)البية ية الرت وعدد من الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية بكل الرتبية كلية  التدريس من أقسام

 بكلية الرتبية.  اإلداريني املاجستري( وغري مشمولني )عابري طريق( وعدد من

 ق معايري هيئةهتا وفومكوان يف ورش العمل تقدمي عرض بوربوينت عن اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية متو 
جية والبيئة اخلار  ط الضعف(، نقاقاط القوة، كذلك مت التعريف ابلتحليل الرابعي ابلبيئة الداخلية )نالتعليمتقومي 

ورة صط وصياغتها يف النقا لكداد ت)الفرص، التهديدات( لكلية الرتبية واخلاصة مبكوانت التحليل الرابعي، حيث مت إع
 هداف.لة والقيم واألة والرسالرؤياب املتعلقةواضحة ومفهومة قابلة للقياس والتقييم. ومت أيضا عرض املسودة النهائية 
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ن األدوات على لعديد مريق اطوضماانً للوصول إىل أصدق النتائج مت العمل على التنوع يف مجع البياانت عن 
ش العمل وذلك عن طريق  ور  ( اليت متت من خالل معرفة البياانت املطلوبةInterviewsسبيل املثال املقابالت )

ع البياانت عن طريق مج( اليت مت فيها Observationوجلسات العصف الذهين، إضافة إىل استخدام املالحظة )
(  وذلك من خالل  Questionnairesمت أيضا االستعانة ابالستبياانت )الرؤية أو املشاهدة واملتابعة واالستنباط، 

ت  لى طالب وطالباوزيعها عمت ت قوائم حتتوي على جمموعة من األسئلة معدة مسبقًا لتوفري البياانت املطلوبة، حيث
 بية وذلك عن طريق شبكات االتصال اإللكرتونية. كلية الرت 

 ليلها واستخالصبتح جيةرتاتياالسبعد مجع البياانت املطلوبة من مصادرها املختلفة قامت جلنة إعداد اخلطة 
 ليل الرابعي. ائج التحية لنتوبناًء على مجيع اإلجراءات السابقة مت التوصل اىل الصيغة النهائالنتائج منها. 
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 البيانات جمعمت في الطرق التي استخد

  ورش العمل -1

وجلسات العصف 

  يالذهن

 الستبانات ا -3 المقابالت  -2

 
 المالحظة -4

أعضاء هيئة التدریس والطالب 

 والطالبات واإلداریين  
أعضاء هيئة التدریس والطالب  الطالب والطالبات 

 والطالبات 

  التقرير النهائي للتحليل الرباعي

 

 SWOTباعي التحليل الر

     1+2 

 

 تحليل وتفسير البيانات
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 تشمل )نقاط القوة، والضعف( البيئة الداخلية: -أ

 

البيئة 
 الداخلية

 نقاط القوة
 
 

 .تعاون األقسامو  مرونة قيادة الكلية .1
تتســــــق مــــــع  متميــــــزةطــــــرق تــــــدريس اســــــتخدام  .2

 .ةديثالنظرايت الرتبوية احل
ـــدريس ذوي رتـــب علميـــة  .3 ـــوافر أعضـــاء هيئـــة ت ت

 .متنوعة ونشاط حبثي مميز
يـــــــة مبســـــــتوايت متنوعـــــــة وجـــــــود بـــــــرامج أكادمي .4

 دبلوم، ماجستري(.)بكالوريوس، 
 .توفر قاعدة بياانت الكرتونية علمية حديثة .5

 نقاط الضعف
 

يف  قلــــة عــــدد املــــوظفني األكفــــاء -1
جمــــال العمــــل األكــــادميي )ســـــكراترية 

 .                األقسام(
 .ةللكلي مستقل ىنعدم وجود مب -2
 الــربامج بعــض وجــود مشــاكل يف -3

 .مييةاألكاد
معامـــل حاســــب آيل عـــدم تـــوفر  -4

 .       مستقل للكلية
يـا عدم وجـود بـرامج دراسـات عل -5

 تليب احتياجات سوق العمل.
  

 
 
 
 
 

البيئة 
 اخلارجية

 
 الفرص
يف بــــرامج  ختصصــــات جديــــدة وحديثــــةإاتحــــة  .1

 .الدراسات العليا وفق احتياجات سوق العمل
 تطوير برامج البكـالوريوس يف ختصصـات إعـداد .2

 .ذات الطبيعة الرتبويةملعلم ا
 الستثمار املايل يف برامج الكلية.ا .3

الكلية مبا يتناسب مع أقسام هيكلة  إعادة -4

 
 التهديدات

عدم توافر فرص عمل أدت إىل  .1
انصراف بعض الطالب إىل 

 دراسة ختصصات أخرى.
 ململكةوجود أقسام مناظرة اب. 2

 وخارجها مما أوجد نوع من املنافسة
 بينها.
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واحتياجات سوق  احلديثةواالجتاهات  املستجدات
  .العمل

ـــى عـــدم . 3 قـــدرة بعـــض اخلـــرجيني عل
 .املنافسة يف سوق العمل

 رجينياد اخلــدأعــ زن بــنيوام التــدعــ. 4
 .الفعلية لسوق العمل حتياجاتاالو 

. ضــعف املراجــع واملصــادر العلميــة 5
 .الرتبوية

عدم وجود وحدة تعليم مصغر . 6
  .اينللتمهيد للتدريب امليد
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 التنفيذية األهداف 

 الية:تربوية رائدة تتميز مبهارات معرفية ومهنية وحبثية ع إعداد كوادر -1اهلدف االسرتاتيجي
 

 .الكلية لطلبة هارات املهنيةاملتطوير وتنمية  -1/1
 وفق احتياجات اجملتمع.هيل الكوادر البشرية للعمل يف ميدان الرتبية والتعليم أت -1/2

 ث.كادميية وتربوية حمفزة للتعلم واإلبداع وإنتاج البحو أتوفري بيئة  -2اهلدف االسرتاتيجي 

 طوير األداء األكادميي والعلمي وانسجامه مع حاجات اجملتمع.ت -2/1
 ستقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو الكفاءة العالية. ا -2/2
 ارج املتطلبات الدراسية.يم خالتوسع يف فرص التعل -2/3
 التطبيق العملي والتدريب امليداين.التميز يف  -2/4
 .ة يف برامج الكليةالفرص البحثية للطلب نويعت -2/5

  وخارجيا .ة داخليا  اعلة مع املنظمات الرتبوية واملراكز البحثية املتميز عقد شراكات ف-3اهلدف االسرتاتيجي 
عضاء هيئة لعليا وأحباث أادراسات وال سوالتقنية والبىن التحتية ألحباث مرحلة البكالوريو  اليةتوفري املتطلبات امل -3/1

 التدريس.
 .احمللي معاحتياجات اجملت بشكل دوري وفقحبثية وفعليات  اتشراكعقد وتنفيذ  -3/2
 . تقدمي برامج تدريبية مشرتكة -3/3

 كادميي.ا  ملعايري اجلودة واالعتماد األقدمي برامج أكادميية متميزة وفقت -4اهلدف االسرتاتيجي 
 لحصول على االعتماد االكادميي.لحتسني جودة الربامج األكادميية  -4/1
 .ملستجدةات سوق العمل ابلدراسات العليا )دبلوم، ماجستري( وفق احتياجابرامج أكادميية إاتحة  -4/2
 .قبول الطالب يف التخصصات اجلديدة -4/3
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 . اإلسهام يف بناء وخدمة اجملتمع -5اهلدف االسرتاتيجي 
 ستحداث برامج جمتمعية تتوافق مع تطلعات واحتياجات اجملتمع.ا -5/1
 ة.هيئة التدريس والطالب واملوظفني على املشاركة يف األنشطة اجملتمعي تشجيع أعضاء -5/2
 جسور التواصل مع اجملتمع.مد  -5/3
 
 

 م2018/2022اخلطة االسرتاتيجية األوىل لكلية الرتبية 
 )إمجايل األهداف، املشروعات، ومؤشرات األداء(

 
األهداف 
 االسرتاتيجية

رقم مؤشر  املشروعات األهداف التنفيذية
 األداء

 مؤشر األداء

إعداد كوادر 
تربوية رائدة 

تتميز مبهارات 
معرفية ومهنية 

 وحبثية

تطوير وتنمية  1هـ
لطلبة  هارات املهنيةامل

 الكلية

لربامج التقومي املستمر ل
إلكساب الطالب املهارات 

ة املتوافقة مع املمارسة اجليد
 للمهنة

رضا أصحاب العمل عن  1-1-1
 اخلرجيني ومهارهتم

نسبة أعضاء هيئة التدريس  1-1-2
املشاركني يف أنشطة التطوير 

 املهين
أتهيل الكوادر  2هـ

البشرية للعمل يف ميدان 
الرتبية والتعليم وفق 

 عاحتياجات اجملتم

ختريج معلمني للعمل يف 
 التعليم واملؤسسات الرتبوية

استطالع آراء الطالب  1-2-1
 اخلرجيني

عدد الطالب الذين مت  1-2-2
 خترجيهم يف العام 

نسبة الطالب الذين مت  1-2-3
 توظيفهم يف جمال التعليم

 قياس املخرجات التعليمية
للربامج األكادميية والتأكد 

 من جودهتا

تقدير الطالب العام جلودة  1-2-4
 املقررات 
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األهداف 
 االسرتاتيجية

رقم مؤشر  املشروعات األهداف التنفيذية
 األداء

 مؤشر األداء

توفري بيئة 
أكادميية 

وتربوية حمفزة 
واإلبداع  للتعلم

وإنتاج 
 البحوث

تطوير األداء  1هـ 
األكادميي والعلمي 

وانسجامه مع 
 حاجات اجملتمع

قييم املستمر التطوير والت
 للربامج األكادميية

 

 عدد الربامج اليت مت تطويرها 2-1-1
 يف الكلية

تقدير الطالب العام جلودة  2-1-2  
 الربامج األكادميية

إثراء املقررات الدراسية  
 ابلتعليم التفاعلي

 اليت الدراسية املقررات نسبة 2-1-3
 التعليم أساليب على تعتمد

 التفاعلي
ب أعضاء استقطا 2هـ

هيئة تدريس 
ومعاونيهم ذو الكفاءة 

 العالية

تعيني واستقطاب الكفاءات 
والقدرات العلمية من أعضاء 

 هيئة التدريس

 التدريس هيئة أعضاء معدل 2-2-1
 الدكتوراه درجة حيملون الذين

 التدريس هيئة نسبة أعضاء 2-2-2
 املئوية النسبة) املتعاقدين

 التدريس هيئة أعضاء لعدد
 إىل الكلية يف تعاقدينامل

 (التدريس هليئة الكلي العدد
التوسع يف فرص  3هـ

التعليم خارج 
 املتطلبات الدراسية

نسبة رضا الطالب عن  1-3-2 املهارات واألنشطة الالصفية
املهارات واألنشطة الالصفية 

 املقدمة هلم 
التطبيق التميز يف 4هـ

العملي والتدريب 
 امليداين

ة العملي وزايد ممارسة التطبيق
 أنشطة التدريب 

عدد الطالب املمارسني  2-4-1
للرتبية العملية والتدريب 

 امليداين
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نسبة رضا الطالب عن برامج  2-4-2   
 الرتبية العملية 

الفرص نويع ت 5هـ 
طلبة يف البحثية لل

 برامج الكلية

االرتقاء ابلقدرات البحثية 
 للطالب

عدد حبوث الطالب اليت  2-5-1
على دعم مايل  حصلت

 خالل العام الدراسي
 

األهداف 
 االسرتاتيجية

رقم مؤشر  املشروعات األهداف التنفيذية
 األداء

 مؤشر األداء

عقد شراكات 
فاعلة مع 
املنظمات 

الرتبوية 
واملراكز 
البحثية 
املتميزة 
داخليا  
 وخارجيا  

توفر املتطلبات  1هـ
والتقنية والبىن  املالية

ة التحتية ألحباث مرحل
والدراسات بكالوريوس ال

أعضاء  العليا وأحباث
 هيئة التدريس

زايدة مصادر املعلومات 
 ة ميواملكتبات اإللكرتونية والرق

 

عدد  قواعد املعلومات  3-1-1
الشبكية واملكتبات 

اإللكرتونية املتاحة للطالب 
 وأعضاء هيئة التدريس  

نسبة رضا الطالب وأعضاء  3-1-2
صادر هيئة التدريس عن م

 املعلومات واملكتبات 
نسبة معدل اإلنفاق السنوي  3-1-3

 على تقنية املعلومات
زايدة الدعم املايل 

 للمشروعات البحثية السنوية
نسبة اإلنفاق على البحث  3-1-4

 مةعاالعلمي مقارنة ابمليزانية ال
 للكلية

عدد األحباث احملكمة  3-1-5
واملنشورة للطالب وأعضاء 

 التدريسهيئة 
عقد وتنفيذ  2هـ

حبثية وفعليات  اتشراك
عدد مشاريع البحوث  1-2-3 الشراكات البحثية

 املشرتكة كل فصل دراسي
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 بشكل دوري وفق
 احمللي احتياجات اجملتمع

عدد املؤمترات والندوات  3-2-2
 املنفذة

نسبة رضاء الشركاء عن  3-2-3
 القدرات البحثية للكلية

نسبة الدخل املادي من  4-2-3 الية االحتياطيةاملصادر امل
البحوث واالستشارات املهنية 

 لكل عام دراسي
نسبة الدخل املادي من  3-2-5

التعليم عن بُعد لكل عام 
 دراسي

نسبة الدخل املادي من  3-2-6
ة الدورات التدريبية والتأهيلي

 املقدمة
نسبة الدخل املادي من  3-2-7

لكل عام هنية الدبلومات امل
 دراسي

نسبة الدخل املادي من  3-2-8
الدراسات العليا لكل عام 

 دراسي
تدريبية تقدمي برامج  3هـ

 مشرتكة
تقدمي خدمات استشارية 

وتدريبية للمؤسسات 
 احلكومية واألهلية

 كةعدد الدورات التدريبية املشرت  3-3-1
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األهداف 
 االسرتاتيجية

رقم مؤشر  وعاتاملشر  األهداف التنفيذية
 األداء

 مؤشر األداء

تقدمي برامج 
أكادميية 

متميزة وفقا  
ملعايري اجلودة 

واالعتماد 
 األكادميي

حتسني جودة  1هـ
الربامج األكادميية 

احلصول على االعتماد 
 االكادميي

 
 

 

تطبيق معايري االعتماد 
األكادميي الرباجمي يف مجيع 

 برامج الكلية األكادميية

 على االعتماداحلصول  4-1-1
 األكادميي

عدد املقررات الدراسية  4-1-2
 واملناهج اليت مت إعدادها

 
السعي يف احلصول على 
االعتماد الرباجمي )احمللي 

 والعاملي(

تقدير الطالب العام جلودة  4-1-3
 املقررات

 حصلت اليت الربامج عدد 4-1-4
 سواء) الرباجمي االعتماد على

 ي(العامل أو احمللي
حتديث توصيف الربامج 

واملقررات وفق ضوابط 
اجلودة واالعتماد ومعايري 

 األكادميي

 متعدد الربامج واملقررات اليت  4-1-5
 .اجلودةحتديثها وفق معايري 

إاتحة برامج  2هـ 
أكادميية ابلدراسات 

العليا )دبلوم، ماجستري( 
وفق احتياجات سوق 

 العمل املستجدة.
 

الدراسات زايدة عدد برامج 
 العليا يف األقسام

عدد برامج الدراسات العليا  4-2-1
 يف األقسام

عدد طالب  الدراسات  4-2-2
العليا الذين حصلوا على 

 الدبلوم واملاجستري

زايدة أعداد قبول  3هـ
الطالب يف 

 التخصصات اجلديدة

تطوير وزايدة نسبة قبول 
 الطالب 

 الطالب املستجدين معدل 4-3-1
 ليةالك يف

عدد الطالب اجلدد املقبولني  4-3-2
 ابلكلية
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األهداف 
 االسرتاتيجية

رقم مؤشر  املشروعات األهداف التنفيذية
 األداء

 مؤشر األداء

اإلسهام يف 
بناء وخدمة 

 اجملتمع

استحداث برامج  5هـ
جمتمعية تتوافق مع 

تطلعات واحتياجات 
 اجملتمع

انشاء برامج جديدة تواكب 
تمع وسوق تطلعات اجمل

 العمل

 مةعدد الربامج التعليمية املقد 5-1-1
 خلدمة اجملتمع 

عدد  اجملتمع أفراد نسبة رضا 5-1-2
 معالربامج املقدمة خلدمة اجملت

تشجيع أعضاء  5هـ
هيئة التدريس والطالب 
واملوظفني على املشاركة 

 يف األنشطة اجملتمعية

 هيئة أعضاء كةمشار  نسبة 1-2-5 توسيع املشاركة اجملتمعية
 واملوظفني التدريس والطالب

 اجملتمع خدمة أنشطة يف
 جلهات املستشارين نسبة 5-2-2

 هيئة أعضاء من خارجية
 التدريس

جسور التواصل مد  5هـ
 مع اجملتمع

إقامة املؤمترات والندوات 
 اجملتمعية

عدد اللقاءات واملؤمترات  5-3-1
 املنفذة يف خدمة اجملتمع

عيات ومنظمات إنشاء مج
 طالبية طوعية خلدمة اجملتمع

عدد املنظمات الطالبية  5-3-2
 العاملة يف خدمة اجملتمع

نسبة رضا اجملتمع عن  5-3-3
 اجلمعيات الطالبية اليت تقدم

 اخلدمات
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 إمجايل األهداف واملشاريع واملؤشرات وفق األهداف االسرتاتيجية
 

عدد األهداف  اهلدف االسرتاتيجي م
 التنفيذية

 عدد املؤشرات عدد املشاريع

ية عرفمت إعداد كوادر تربوية رائدة تتميز مبهارا 1
 ومهنية وحبثية

2 3 6 

 9 6 5 معلتوفري بيئة أكادميية وتربوية حمفزة للت 2
 عقد شراكات فاعلة مع املنظمات الرتبوية 3

 ياً رجواملراكز البحثية املتميزة داخلياً وخا
3 5 14 

جلودة اري ايرامج أكادميية متميزة وفقاً ملعتقدمي ب 4
 واالعتماد األكادميي

4 5 9 

 7 4 3 اإلسهام يف بناء وخدمة اجملتمع 5
 مؤشر 46 مشروع 23 هدف 17       أهداف اسرتاتيجية 5                    اإلمجايل

 إمجايل املؤشرات وفق األهداف االسرتاتيجية والتنفيذية
 

عدد األهداف  جياهلدف االسرتاتي م
 التنفيذية

 عدد املؤشرات

 6 2 ثيةة وحبهنيإعداد كوادر تربوية رائدة تتميز مبهارات معرفية وم 1
 9 5 توفري بيئة أكادميية وتربوية حمفزة للتعلم 2
ملتميزة اثية لبحعقد شراكات فاعلة مع املنظمات الرتبوية واملراكز ا 3

 داخلياً وخارجياً 
3 15 

 9 4 ادمييماد األكالعتوا أكادميية متميزة وفقاً ملعايري اجلودة تقدمي برامج 4
 7 3 اإلسهام يف بناء وخدمة اجملتمع 5

 مؤشر 46 هدف 17 أهداف 5                                    اإلمجايل
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 حتليل الفجوة
 

 الوضع الراهن: 
 

هداف لأل نظيمها طبقاً وت لفجوةديد اتحليل الرابعي لتحنتائج المت حتليل الوضع الراهن من خالل بيئة العمل ابلكلية و 
 :على النحو التايلكلية النهائية لل االسرتاتيجية

  ملتطلبات اجلودةوفقاً نظم تقييم الطالب يف قصور 
  عمال األقسام األكادمييةقصور يف الكوادر اإلدارية املؤهلة أل.  
 االحتياجات اخلاصة نظم رعاية الطالب املتفوقني واملتعثرين وذوي ضعف يف. 
  التواصل ابخلرجيني ودعمهم يفقصور. 
  الذاتيةاملالية عدم كفاية املوارد . 
 .عدم وجود دراسات عليا يف معظم األقسام 
  تلىب احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات العاملية اليتالربامج  يفقصور. 
   ع املدين.تممنظمات اجملاحلاجة لزايدة جماالت الشراكة مع 
 صور يف جمال الرتبية العملية والتدريب امليداين.ق 
  تربوية متخصصة. عدم وجود دورايت علمية 
 أثناء اإلعداد عدم وجود آلية لربط اخلرجيني بسوق العمل.  

 
 الوضع املستهدف:

 وللوصول للوضع األمثل واملرغوب فيه واملستهدف ينبغي االهتمام اباليت:
 
 .حتسني إجراءات تقييم الطالب     
  يف األقسام األكادميية.    الكوادر اإلدارية أتهيل وتدريب 
  دريس.  ئة التالطالب املتميزين بعد التخرج كأعضاء يف هياستقطاب مساعدة الطالب املتعثرين و 
  ثية.عرفية وحبمتبين برامج أكادميية وتدريبية هتدف إىل إعداد كوادر مهنية تتميز خبربات ومهارات 
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 تفعيل وحدة اخلرجيني   . 
 لتحسني وجتويد العملية التعليمية واإلدارية توفري الدعم املايل.   
 .توفري الدعم األكادميي واإلرشاد املهين 
 إاتحة برامج دراسات عليا ابألقسام املختلفة 

 ماجستري القيادة الرتبوية )قيد التفعيل(.
 النفسي الرتبوي )قيد التفعيل(.  اإلرشادماجستري 

 كادميية متميزة.فتح برامج ومسارات أ   
   .تقدمي برامج أكادميية متميزة تليب حاجة اجملتمع وسوق العمل 
   .دعم جماالت الشراكة مع اجملتمع املدين واملنظمات املدنية 
 للطالب. امليداينتدريب االهتمام ابل    
 السعي إلجياد جملة تربوية متخصصة للكلية . 
 .تفعيل طرائق التدريب امليداين 
 طالب.وظيف اليف ت قات مع القطاعات املختلفة إلجياد فرص التدريب امليداين واملساعدةتعزيز العال 
  وسائل قياس الرضا عن اخلدمات واالهتمام ابلتغذية الراجعة.تفعيل 
 

 :حتديد األولوايت

ق قيـــهــا الكليـــة لتحســـتند إليبنــاء علـــى نتـــائج التحليــل الرابعـــي لكليـــة الرتبيــة مت حتديـــد أولـــوايت النجــاح الـــيت ت

 رسالتها ورؤيتها وأهدافها وهي كما يلي:

ــإعــادة هيكلــة بعــض أقســام الكليــة ومســمياهتا للتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل وا -1 ة يف امليــدان الجتاهــات احلديث

 الرتبوي.

 حلديث.اوإعادة توصيفها مبا يتناسب والتطوير العلمي واملقررات الربامج خطط حتديث  -2
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ـــة الكـــوادر البشـــرية دعـــم  -3 ـــز ابلكليـــة األكادميي ـــة التـــدريس املتمي ـــةين ابخلـــربات التوالتعـــني ألعضـــاء هيئ ـــة والبحثي  عليمي

 .والتعاقد عن احلاجة واإلدارية

ط اللكــرتوين وتنشــيالتــدريب والتأهيــل علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واســتخدام التقنيــة احلديثــة يف التعلــيم ا -4

 ة احلديثة املتطورة.التعلم الذايت الذي يعتمد على االجهز 

ب البحـــوث شــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس والطــالب علــى اإلنتـــاج البحثــي بشــقيه احمللــي والعــاملي وحتفيــز أصــحات -5

 املتميزة ودعم البحوث اجلماعية واملشرتكة مع اجلامعات األخرى. 

 ارية.ليمية واإلدليات التعاإللكرتونية لألقسام وحتديثها واالستفادة منها يف العمصفحات تطوير ال -6

ــة للكليــة واالنتهــاء مــن املبــاين والقاعــات وتزويــدها ابلوســائل التكنولو تطــوير البنيــ -6 العمليــة  جيــة املســاعدة يفة التحتي

 التعليمية. 

 نقاط القوة  

 األولوية التصنيف  نقاط القوة م

 1 5 تعاون األقسام.و  مرونة قيادة الكلية 1

 2 5 ة.ديثاحل سق مع النظرايت الرتبويةتت متميزةطرق تدريس استخدام  2

ــة تــدريس ذوي رتــب علميــة متنوعــة ونشــاط  3 ثــي حبتــوافر أعضــاء هيئ
 .مميز

4 4 

لـــــوم، وجـــــود بـــــرامج أكادمييـــــة مبســـــتوايت متنوعـــــة )بكـــــالوريوس، دب 4
 ماجستري(.

5 3 

 5 3                                                                                                                                                                          توفر قاعدة بياانت الكرتونية علمية حديثة.           5
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 نقاط الضعف

 األولوية التصنيف نقاط الضعف م

رية كرات)س قلة عدد املوظفني األكفاء يف جمال العمل األكادميي 1
 .                قسام(األ

4 4 

 2 5 .للكلية مستقل ىنعدم وجود مب  2

 3 4 .األكادمييةالربامج  بعض وجود مشاكل يف 3

 5 3 .       معامل حاسب آيل مستقل للكليةعدم توفر  4

 1 5 .عدم وجود برامج دراسات عليا تليب احتياجات سوق العمل 5

 الفرص

 األولوية التصنيف الفرص م

فق يا و يف برامج الدراسات العل ختصصات جديدة وحديثةحة إات 1
 .احتياجات سوق العمل

5 1 

يعــة الطب تطـوير بـرامج البكـالوريوس يف ختصصــات إعـداد املعلـم ذات 2
 .الرتبوية

3 4 

 2 4 الستثمار املايل يف برامج الكلية.ا 3

 اتالجتاهـوا الكلية مبا يتناسب مع املسـتجداتأقسام هيكلة  إعادة 4
 .واحتياجات سوق العمل احلديثة

4 3 
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 التهديدات

 األولوية التصنيف التهديدات م

 راسةدانصراف بعض الطالب إىل عدم توافر فرص عمل أدت إىل  1
 ختصصات أخرى.

4 3 

 وخارجها مما أوجد نوع من املنافسة وجود أقسام مناظرة ابململكة 2
 بينها.

4 4 

 2 4 .نافسة يف سوق العملقدرة بعض اخلرجيني على املعدم  3

ــة لســالفعل حتياجــاتاالو  رجينياد اخلــدأعــ زن بــنيوام التــدعــ. 4 4 وق ي
 .العمل

5 1 

 6 2 .. ضعف املراجع واملصادر العلمية الرتبوية5 5

 5 3 . داينعدم وجود وحدة تعليم مصغر للتمهيد للتدريب املي. 6 6
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 :يةاملوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيج
املشروعات  و داف واملؤشرات لة واألهالرساترتبط اسرتاتيجية الكلية ارتباطًا وثيقًا ابسرتاتيجية اجلامعة من حيث الرؤية و 

 كما هو مبني اباليت:
 
 

 املوائمة رؤية الكلية رؤية اجلامعة العنصر
 
 
 
 

 الرؤية

أن تصبح جامعة اجلوف صرحًا علمياً 
 مرموقاً 

 الرايدة والتميز يف جمال
التعليم والتعلم والبحوث 
 الرتبوية حمليًا وإقليمياً 

وعامليًا وتلبية حاجة 
 اجملتمع

التميز يف اجملاالت 
العلمية والبحثية حملياً 

 وعلمياً 
)يتضح أن رؤية الكلية 
تتماشى بتناغم مع رؤية 

 اجلامعة(

 ميعلحمفزاً لإلبداع يف التعليم والبحث ال
  ةثية عامليتضم كوادر وكفاءات علمية وحب
 متتلك مراكز أحباث عالية اجلودة

 لديها برامج نوعية
 خترج قيادات جمتمعية مؤهلة

 موائمة الحتياجات سوق العمل
قة نطتسهم يف رفع اإلنتاجية الزراعية يف م

 اجلوف
 املوائمة رسالة الكلية رسالة اجلامعة العنصر

 
 
 
 
 

 الرسالة

ية نمية وحبثية متميزة لتتقدمي خمرجات علم
 اجملتمع.

أتهيل كوادر تربوية مهنية 

قادرة على املنافسة 

وتسهم يف بناء جمتمع 

املعرفة، وذلك من خالل 

توفري بيئة حمفزة على 

 املسامهة يف بناء اجملتمع
وادر املهنية بتقدمي الك

 والبحثية وخدمة اجملتمع.
)يتضح أن رسالة الكلية 
تتماشى وتنسجم مع 

 رسالة اجلامعة(



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة الجوف

 كلية التربية

 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry Of Education       

Jouf University                   

College Of Education         

 

 التربية ةكليل االستراتيجيةإعداد الخطة  نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 41 -(

التعلم وإنتاج البحوث 

العلمية يف ضوء اجملتمع 

ومتطلبات اجلودة 

 واالعتماد االكادميي.

 املوائمة قيم الكلية قيم اجلامعة العنصر
 
 

 القيم

 التميز، اإلبداع، األصالة ترسيخ القيم اإلسالمية ترسيخ القيم اإلسالمية
 القيم اإلسالمية

الكلية قيم  )يتضح أن
 م قيتنسجم مع 

 اجلامعة(

 الرايدة والتميز ةاماملسؤولية اجملتمعية والتنمية املستد
 األصالة واإلبداع الرايدة والتميز

 العمل بروح الفريق األصالة واإلبداع
                                                  التعلم املستمر            العمل بروح الفريق
  واإلنتاجيةالعمل املؤسسي 

 املوائمة الكلية اجلامعة العنصر
 
 
 
 

 بعض
 األهداف

 اهج الدراسية ابلتعليمإثراء املن 3-2هـ 
 التفاعلي

ص التعليمية املتاحة توسيع الفر  5-2هـ 
 للطالب خارج املتطلبات الدراسية 

تربوية  إعداد كوادر -1
رائدة تتميز مبهارات 
معرفية ومهنية وحبثية 

 عالية.

عليم والتعلم عن دعم الت
طريق تقدمي برامج 
أكادميية وإنتاج البحوث 

 اءاملتميزة واملسامهة يف بن
 وخدمة اجملتمع

)يتضح أن أهداف 
الكلية تنسجم وتتناغم 

 مع أهداف اجلامعة(

اء األكادميي والعلمي تطوير األد 1-2هـ 
 مبا ينسجم مع سوق العمل وتلبية حاجات

 اجملتمع

ة وفري بيئة أكادمييت -2
وتربوية حمفزة للتعلم 

 واإلبداع وإنتاج البحوث.
يل عقد شراكة حبثية توقيع وتفع 1-3هـ 

 واحدة على األقل يف كل فصل دراسي مبا
 يتوافق مع احتياجات اجملتمع

اعلة فعقد شراكات  -3
مع املنظمات الرتبوية 
 واملراكز البحثية املتميزة

 داخلياً وخارجياً.
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اجلودة الشاملة يف  تطبيق معايري 4-1هـ 
 مجيع قطاعات اجلامعة 

أكادميية  تقدمي برامج -4
 دةمتميزة وفقًا ملعايري اجلو 

 واالعتماد األكادميي.
ج جمتمعية تتوافق مع توفري برام 2-4هـ 

 تطلعات اجملتمع
ناء باإلسهام يف  -5

 وخدمة اجملتمع. 
 املوائمة الكلية اجلامعة العنصر
بعض 

 املؤشرات
 للطلبة الكلي التقييم 1-4-4

 اجلامعة يف التعلم خربات جلودة
ب تقدير الطال 1-2-4

 العام جلودة املقررات اليت
 يدرسوهنا

 تقييم جودة املقررات

 اليت والكليات األقسام نسبة 1-5-1
 اخلطة ضوء يف االسرتاتيجية خططها طورت

 للجامعة االسرتاتيجية

ج عدد الربام 2-1-1
 لكليةاليت مت تطويرها يف ا

 تطوير اخلطط والربامج

 .املكتبة خلدمات الطالب تقييم 1-2-8
 

 عدد  قواعد 3-1-1
املعلومات الشبكية 

واملكتبات اإللكرتونية 
املتاحة للطالب وأعضاء 

 هيئة التدريس
   

خدمات املكتبات 
 اإللكرتونية

 املناهج عن الطالب رضا مدى 2-3-2
 يملالتع أساليب على تعتمد اليت الدراسية
 التفاعلي

 اتاملقرر  نسبة 2-1-3
 على تعتمد اليت الدراسية
 التفاعلي التعليم أساليب

 التعليم التفاعلي

 لطالب املئوية النسبة  2-4-1
 مدع على حصلوا الذين البكالوريوس مرحلة
 العام خالل علمية أحباث إلجراء مايل

 الدراسي

اق نسبة اإلنف 3-1-4
على البحث العلمي 

يزانية العامة مقارنة ابمل
 للكلية

 البحوث املشرتكة
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  املشرتكة البحوث مشاريع عدد 3-1-2
 عام كل

 عدد مشاريع 3-2-1
البحوث املشرتكة كل 

 فصل دراسي

 البحوث املشرتكة

 هيئة أعضاء مشاركة نسبة 4-6-1
 لكام  بدوام املوظفني من وغريهم التدريس

 اجملتمع خدمة أنشطة يف

ت اللقاءا عدد 5-3-1
دمة مترات املنفذة خلواملؤ 

 اجملتمع

 خدمة اجملتمع

 مشروعات الكلية مشروعات اجلامعة العنصر
 
 
 

 بعض
 املشروعات

 ةيالتطوير والتقييم املستمر للربامج األكادمي االعتماد الرباجمي
 يإثراء املقررات الدراسية ابلتعليم التفاعل التعليم التفاعلي

ن م تعيني واستقطاب الكفاءات والقدرات العلمية  استقطاب الكفاءات والقدرات العلمية
 أعضاء هيئة التدريس

 املهارات واألنشطة الالصفية التوسع يف األنشطة الالصفية
  يبممارسة التطبيق العملي وزايدة أنشطة التدر  مصادر التعلم

 االهتمام بتطوير القدرات البحثية للطالب االرتقاء ابلقدرات البحثية للطالب
ة نيزايدة مصادر املعلومات واملكتبات اإللكرتو  مصادر التعلم

 والرقمية 
 يةنو زايدة الدعم املايل للمشروعات البحثية الس إدارة البحث العلمي

 الشراكات البحثية اإلنتاج العلمي 
 كليةلايف أقسام  زايدة عدد برامج الدراسات العليا زايدة عدد برامج الدراسات العليا

يع  مجيف تطبيق معايري االعتماد األكادميي الرباجمي ة ضمان اجلودةإدار 
 برامج الكلية األكادميية

لي حملالسعي يف احلصول على االعتماد الرباجمي )ا االعتماد الرباجمي
 والعاملي(

حتديث توصيف الربامج واملقررات وفق ضوابط  إدارة ضمان اجلودة
 ياجلودة واالعتماد األكادميومعايري 
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 تطوير وزايدة نسبة قبول الطالب إدارة شؤون الطلبة
ق سو إنشاء برامج جديدة تواكب تطلعات اجملتمع و  موائمة سوق العمل

 العمل
 توسيع املشاركة اجملتمعية توسيع وتطوير املشاركة اجملتمعية

 إقامة املؤمترات والندوات اجملتمعية إدارة املسؤولية اجملتمعية
تأكد وال يةللربامج األكادمي قياس املخرجات التعليمية ت الطالبتنمية مهارا

 من جودهتا
إنشاء مجعيات ومنظمات طالبية طوعية خلدمة  إدارة املسؤولية اجملتمعية

 اجملتمع
 اراتهالتقومي املستمر للربامج إلكساب الطالب امل إدارة ضمان اجلودة

 املتوافقة مع املمارسة اجليدة للمهنة
 ةبويلرت اختريج معلمني للعمل يف التعليم واملؤسسات  ة سوق العملموائم

فتح ختصصات ومسارات جديدة تواكب سوق  االعتماد الرباجمي
 العمل

 
 التمويل:مصادر 

 التعليم( وزارة مصادر أساسية )وزارة املالية، 
 

 مصادر احتياطية: تتمثل يف: 
 العائد املايل من الدبلومات املهنية. -
 ئد املايل من الدراسات العليا.العا -
 املايل من الدورات التدريبية. العائد  -
 ستشارات املهنية.العائد املايل من البحوث واال -
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 تنفيذ اخلطة: جناحعناصر 
 

 لشامل.ااالهتمام اجلاد أبمهية اخلطة االسرتاتيجية واعتبارها نواة وبداية التطوير  -
 ومبادراهتا.االسرتاتيجية طة االلتزام التام بتنفيذ أهداف اخل -
 توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ وجناح اخلطة. -
 ط سنوية لتسهيل عملية التنفيذ.إىل خطط نصف سنوية وخطتقسيم اخلطة االسرتاتيجية  -
 حيدث هلا تغيري أثناء تنفيذ اخلطة. اليت األهدافعقد ورش عمل وندوات لتحديث بعض  -
 .قساملكافة األ عن سري تنفيذ اخلطةالشهرية والسنوية التقارير الدورية  إعداد -
 اجلة املشكالت الصغرية اليت تظهر يف تنفيذ اخلطة قبل استفحاهلا وتطورها.مع -
 سام الكلية.والبياانت املهمة وتقوية االتصاالت بني أق توفري املعلومات -
 اخلطة. تكوين جلان عليا لتقييم وتنفيذ -
 
 املعنية: اجلهاتعلى االسرتاتيجية ات نشر اخلطة ألي
 
 ( ون التعليميةالشؤ – امعة إدارة اجلإىلاملعنية )بصفة خاصة  اجلهاتإىل  الكرتونيةرسال نسخة ورقية ونسخة إ -1
 (هدافواأل قيملة والمثل الرؤية والرسا اهلامةجزاء األ للكلية )وضع بعض اإللكرتوين املوقع -2
 الكرتونية.بنسخة  ابلكلية العلمية قساماأل تزويد -3
ري دااإل هازواجلعاونة ة امليئهيئة التدريس والهاخلطة على أعضاء توى ورش عمل لعرض حم ت أواندو عقد  -4

 .طراف اجملتمعيةاأل وبعض
 .(هدافواأل قيمالرؤية والرسالة وال)توزيع ملصقات  -5
 .(هدافواأل قيمالرؤية والرسالة والمطوايت ودليل الكلية ) -6
 .والكليات املناظرة اهليئاتوسائل التواصل مع  -7
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 آلية التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية:
 وري تــوفري آليــةن مــن الضــر مبجــرد املوافقــة علــي اخلطــة التنفيذيــة لكــ هــيتنتال  ن عمليـة التخطــيط االســرتاتيجيإ

 .متابعة للتأكيد من أن التنفيذ يتم وفقاً ملا خطط له
 

 شكيل جلنة للمتابعة والتقييمت -1
ئيسـية من أربع جلان ر ض أن يتضيتم متابعة اخلطة االسرتاتيجية التنفيذية من خالل فريق التنفيذ الذي من املفرت 

تقيـيم ة واالتصـال والنـة التوعيـي: جلنة اإلحصاء والتحليـل، جلنـة التخطـيط والبحـوث، جلنـة تنفيـذ اخلطـة ومتابعتهـا، جله
يــذ عــن مســتوي تنف ةونصــف ســنوي متابعــة تنفيــذ اخلطــة االســرتاتيجية والتنفيذيــة وكتابــة تقــارير ســنويةاللجنــة إيل  هتــدفو 

 اخلطة والصعوابت اليت تعوق التنفيذ.
 يلي:آلية التقييم ومتابعة التنفيذ ما  ملهامويتمثل االطار العام 

 ة .يذ االسرتاتيجيزمة لتنفلتكاليف الالاإلشراف على إعداد واعتماد خطط العمل التنفيذية حمددة املدى الزمىن وا• 
 متابعة تنفيذ كافة الربامج وأنشطة واملشروعات املرتبطة ابخلطة اسرتاتيجية .• 
 التأكد ابلتزام ابجلداول الزمنية لتنفيذ اخلطة.• 
زالــة ت الصــلة إلرى ذااألخــ جلهـاتاو  التنسـيق بــني اإلدارات املختلفــة واألقسـام العلميــة ابلكليــة وبـني الكليــة واجلامعــة• 

 معوقات التنفيذ على كافة املستوايت واألصعدة.
 تقييم اهليكل التنظيمي واإلداري للكلية.• 
 تقييم دور وحدة اجلودة يف نشر ثقافة اجلودة والتدريب على مستوى الكلية.• 

 اإلجناز.
 تقييم.لابعة متا هاحتديد مؤشرات تقييم األداء الكمية والنوعية املرحلية اليت سيتم عن طريق• 
 مراجعة الغاايت واألهداف االسرتاتيجية مرحلياً للتأكد من حتديثها وتطويرها.• 
 .صالح والتطويربرانمج اإل التنموية للكلية طبقاً للمعايري القومية لضمان اجلودة وذلك يف إطار هودتقييم اجل• 
 نوية( ملتابعة تنفيذ اخلطة.سنصف  –لربع سنوية ا –ية الشهر تقييم ومتابعة التقارير الدورية ) • 
 متابعة النشرات والقوانني واللوائح املنظمة للعمل واليت تدعم عملية املتابعة.• 
 احملـددة اإلجـراءاتو  واألنشـطة الـيت متـت يف تنفيـذ الـربامج اإلجنـازاترير نصـف سـنوي إيل جلنـة التسـيري عـن اتقدمي تق •

 سرتاتيجية.اال األهدافلتحقيق الغاايت و 
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  يكون أثناء تنفيذ املشروعات بصورة دورية.لتقييم املرحلي: ا -2
 اء املشروعات.ويكون بعد انتهالتقييم النهائي:  -3
 للمشروعات وإجازهتا من جملس الكلية.لنهائية مناقشة التقارير ا -4
 


