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 محن الرحيمبسم هللا الر 
 كلمة العميد:

 وصحبه أمجعني. وبعد: آله هللا وعلىاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول       
تعد كّلية اجملتمع من الكليات الواعدة يف جامعة اجلوف؛ وقد أنشئت لتلبية حاجة سوق       

 العمل من التخصصات اليت تقدمها لطالهبا، حيث تضم عددًا من األقسام والربامج
األكادميية التأهيلية واالنتقالية اليت متكنها من حتقيق أهدافها يف أتهيل خرجيي الثانوية العامة 
لوظائف سوق العمل، وإاتحة الفرصة للطالب الستكمال دراستهم اجلامعية للحصول على 

سهم به أعضاء هيئة ي ابإلضافة ملاهذا  املناظرة يف كليات اجلامعة األخرى.درجة البكالوريوس من األقسام العلمية 
، وكل ذلك يف سبيل املسامهة الفاعلة يف احلفاظ على هوية اجملتمع وفق حثني يف جماالت البحث العلميالتدريس فيها والبا

الثوابت الشرعية والقيم والعادات الراسخة املستمدة من تعاليم شريعتنا السمحة، مع احملافظة واالنتماء للغتنا وتراثنا 
  ت.ادة من ثقافات األمم األخرى والتطورات املستقبلية فيما ال يتعارض مع تلك الثوابوتشجيع االستف

قيق االعتماد لة، وحتجلودة الشاماسرتاتيجية اجلامعة يف بناء منظومة اوتسعى الكلية حنو األفضل عن طريق جتسيد      
  .تعاىل هللاإبذن   وعاملياً ت حملياً كليااهتا من الاألكادميي مبا يضفي عليها صفات التميز، ويصل هبا إىل الرايدة أمام نظي 

، حيث طينستوى الو على امللشاملة اهات التنمية كخطة داعمة لتوجاخلطة االسرتاتيجية  هذه من هذا املنطلق أتيت و       
 ،الكلية اتحدالس وو جمى مستوى أجريت علاجتماعات عديدة بعد  إعدادهامت  ،تعترب وثيقة التزام من الكلية ومنسوبيها

 جمال يف تخصصنياملمع  تاستشاراإجراء و  ،القطاعات املستفيدةو املنتظمني واخلرجيني، الطالب استطالع آلراء و 
يف ة رتاتيجية للجامعطة االسع اخلم لتحقيق االنسجام، بعمادة اجلودة واالعتماد األكادميي التخطيط والتطوير  واجلودة

إلبداع والتميز الية من اصفات عالضمان جودة وكفاءة اخلرجيني مبو و ة والبحثية يالبيئة التعليممكوانت ما يلزم  مجيع
 تطلبات سوق العمل.  ة متلبيلوالتنافسية يف جمال ختصصهم 

 .ز املنشودالتميوصواًل إىل م يف ضوء هذه اخلطة هدهج -مبشيئة هللا تعاىل -منسويب الكليةمجيع وسيبذل      
 اء السبيل.املوفق واهلادي إىل سو وهللا 

                                                                                      
 غريب بن مرجي الشمري . د.أ                                                                               
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 :دمةمق. 1
 أ. نبذه عن الكلية ونشأهتا:

أُنشئئئئئئئئت كليئئئئئئئة اجملتمئئئئئئئع بسئئئئئئئكاكا لتلبيئئئئئئئة حاجئئئئئئئة سئئئئئئئوق العمئئئئئئئل مئئئئئئئن     
التخصصئئئئات الئئئئيت تقئئئئدمها لطالهبئئئئا، وتضئئئئم عئئئئدداً مئئئئن األقسئئئئام والئئئئربامج 

يف أتهيئئئل  األكادمييئئئة التأهيليئئئة واالنتقاليئئئة الئئئيت متكنهئئئا مئئئن حتقيئئئق أهئئئدافها
خرجييهئئئئا لوظئئئئائف سئئئئوق العمئئئئل، وإاتحئئئئة الفرصئئئئة ملئئئئن يرغئئئئ  ابسئئئئتكمال 
الدراسئئئئئة اجلامعيئئئئئة للحصئئئئئول علئئئئئى درجئئئئئة البكئئئئئالوريوس يف التخصصئئئئئات 

 األكادميية املختلفة املناظرة يف اجلامعة.
احلاسئئئ  "بئئئرانمج  هئئئئ، حيئئئث قئئئدمت1423/1424وقئئئد أُفتتحئئئت كليئئئة اجملتمئئئع مبدينئئئة سئئئكاكا يف العئئئام اجلئئئامعي      

سئئئامي وافقئئئة املقئئئام المبوجئئ  م اآليل" بشئئطر الطالبئئئات حئئئني كانئئت تتبئئئع لئئئوعارة الرتبيئئئة والتعلئئيم،   أحلقئئئت  امعئئئة اجلئئئوف
لئئيم العئئايل قئئراراً بتئئاري  هئئئ، وقئئد اختئئذ جملئئس التع23/3/1428م ب، بتئئاري   /3030الكئئراب ابلتوجيئئه الربقئئي ذي الئئرقم 

 معة.  قها ابجلات املعلمني وكليات الرتبية واجملتمع للبنات وإحلاهئ يقضي إبعادة هيكلة كليا10/7/1429
هئئ بتخصصئي 1431/1432وقد مت القبول أبقسام الطالب والطالبئات يف الفصئل الدراسئي األول مئن العئام اجلئامعي    

دارة املئوارد إالتئأهيلي يف لوم مج الئدب"اللغة اإلجنليزية" و"علوم احلاس  واملعلومات" يف املسئار االنتقئايل، ومت اسئتحدار بئران
لدراسئئي األول انية يف الفصئئل اة واإلنسئئالبشئئرية ابإلضئئافة إىل تفعيئئل بئئرانمج أتهيلئئي يف "اإلدارة املاليئئة" بقسئئم العلئئوم اإلداريئئ

ستحدار برامج أكادميية أخرى خئالل األعئوام القادمئة ا  -مبشيئة هللا -هئ. كما سيتم 1434/1435من العام اجلامعي 
 تياجات اجملتمع احمللي ابملنطقة.وفقاً الح

 

 ب. اهليكل التنظيمي:
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 عداد وبياانت إحصائية:أ. ج

  سي:ى الدراملستو حسب ا الطلبة املقيدين على النظام األكادميي بشطري الطالب والطالباتعدد 

 املستوى

 الشطر
 مجايلاإل الرابع الثالث الثاين االول

 112 3 1 4 104 الطالب

 118 3 5 11 99 الطالبات

 230 6 6 15 203 مجايلاإل

 

  يف الكلية حسب الرتبة األكادميية ومن يف حكمهم أعضاء هيئة التدريسعدد: 

 الفئة

 الشطر
 أستاذ

أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 مجايلاإل معيد حماضر

 4 - 2 2 - - الطالب

 1 - 1 - -    - الطالبات

 5 - 3 2 - - مجايلاإل

 

 س والطلبة:نسب مئوية تتعلق أبعضاء هيئة التدري 

 1 : 28 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم: الطلبة

 

 1 : 28 بةلطلنسبة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم على رأس العمل: ا
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 يف الكلية عدد اإلداريني والفنيني: 

 الوظيفة
 العدد بكال الشطرين

 الطالبات الطالب

 1 1 مدير إدارة

 1 1 سكرتري

 2 1 اريةاتصاالت إد

 1 1 مراسل

 5 4 اإلمجايل

        

 :األكادميية الربامجد.    

 الربانمج م

 أتهيلي –اإلدارة املالية   .1

 انتقايل –اللغة اإلجنليزية   .2

 أتهيلي )مت إيقاف القبول به( –إدارة املوارد البشرية   .3

 ية(تحضري انتقايل )الطالب يف السنة ال –علوم احلاسب واملعلومات   .4

 4 مجايلاإل
 

 

 :والربامج اليت تقدمها ابلكليةالعلمية األقسام . هـ
 هيليأت –اإلدارة املالية  - قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية 
 نتقايلا –اللغة اإلجنليزية  -قسم اللغة اإلجنليزية 
 نتقايلا –علوم احلاسب واملعلومات  -قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية 
 غري مفعل( - م العوم الطبية التطبيقيةقس( 
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 :رؤية ورسالة وقيم وأهداف كلية اجملتمع بسكاكا. 2
 

   :املهمة أواًل:
 

 النظر يف رؤية ورسالة وقيم وأهداف كلية اجملتمع بسكاكا: 
اري  هئ، واملنعقدة بت1437/1438بناًء على قرار جملس جامعة اجلوف  لسته األوىل للعام اجلامعي          

 هئ(،1443-هئ1438عة )هئ، واملتضمن موافقة اجمللس على اعتماد اخلطة االسرتاتيجية األوىل للجام8/1/1438
 لطلبة على إكمالساعدة اية ملانطالقًا من سعي كلية اجملتمع بسكاكا لتقداب برامج تعليمية متميزة ذات جودة عالو 

قد مرت عملية ؤهلني ف املحتياجات سوق العمل من اخلرجينيدراستهم للحصول على درجة البكالوريوس واالستجابة ال
 لتحديث.ملية ابعدة مراحل وإجراءات الستكمال ع الرؤية والرسالة واألهداف املقرتحة للكليةحتديث 

 

 

 :اثنياً: اإلجراءات
 

 الرئيسة مبا يلي:قامت اللجنة   
  معتمد بذلك. رار رمسيدر قص" حيث لقيم واألهدافواتشكيل جلنة "اخلطة االسرتاتيجية وحتديث الرؤية والرسالة 
  لى رؤية عاالطالع وف و اجل االسرتاتيجية جلامعةعقدت اللجنة عدة اجتماعات تناولت يف جمملها عرض اخلطة

ديث رؤية جراءات حتات وإالرتكيز على ما ميكن أن تكون عليه خطو  ومناقشتها، ومتّ ورسالة وأهداف اجلامعة 
 اف الكلية.ورسالة وقيم وأهد

  ر املوضوع املشا م وأمهيةفهو لتنويرهم مب من الطالبعقد ورشة عمل لكل من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني وعدد
   بات. ضاً بشطر الطاللورشة أيقد اإليه أعاله، واألخذ مبقرتحاهتم مباشرة من خالل إعداد استمارة استبيان، ومّت ع

  سني. مقرتحات التحمّت تضمنيو ة(، ء املعنيني من خارج اجلامعة )األطراف املستفيدتوعيع استبيان جلمع وحتليل آرا 
 طراف  والطالب واألاإلدارينيو ريس إجراء التحليل اإلحصائي للبياانت واملعلومات الواردة من ردود أعضاء هيئة التد

 اخلارجية املستفيدة.
  لتحديث الالعم.لقيام ابة، واورسالة وقيم وأهداف الكليمناقشة النتائج وإجراء التعديالت املقرتحة على رؤية 
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 التوصياتاثلثاً: 

 :أ. الرؤية

 من خالل عرض التحليل اخلاص بنص العبارة أدانه والواردة ابالستبيان: 
  

 

آراؤهم من املستطلعة  ( %29.1)( استبيان، أفاد 55اليت أجابت على هذا السؤال )جند أنه بلغ عدد االستبياانت     
" على هذا موافق"ا إبجابة منهم أفادو  ( %58.2)أن ، و ةخبصوص نص الرؤية املقرتح من الكلي" موافق بشدة" إبجابة

( 5.5بلغت ) "وافقأ "ال ئئئئئئئجابوا بما بلغت نسبة الذين أ، في"حد ما "موافق إىلأفادوا إبجابة منهم  ( %7.3السؤال، و)
% . 

    

 األسئلة املفتوحة الواردة ابالستبيان:  
 من خالل عرض التحليل اخلاص ابالقرتاحات على نص الرؤية:

 :، مها فقطصلة مبوضوع السؤال اقرتاحنيوكانت االقرتاحات املت ،ربعة فقط على هذا السؤالأجاب أ
 ىل جهة خمتصة.موضوع الصياغة إ أ( إسناد

 وإعادة صياغتها. ب( اختصار الرؤية
 

 

 التوصية: 
رأي و  ،ارينيلتدريس، واإلد، وأعضاء هيئة اسعادة عميد الكلية) املستفيد الداخلي تضمني تعديالتضرورة        
 على نص الرؤية. املستفيد اخلارجي( ابإلضافة اىل رأي ومقرتحات الطالب
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 : ب. الرسالة

 :بارة أدانه، والواردة ابالستبيانمن خالل عرض التحليل اخلاص بنص الع
 

 
من املستطلعة آراؤهم  ( %16.7) ( استبيان، أفاد54ابت على هذا السؤال )جند أنه بلغ عدد االستبياانت اليت أج     

على هذا  "موافق"إبجابة  منهم أفادوا ( %61.1)أن على نص الرسالة املقرتح من الكلية، و  "موافق بشدة"إبجابة 
بلغت  "أوافق "ال ئئئئئئئجابوا بأفيما بلغت نسبة الذين  ،"حد ما منهم أفادوا إبجابة "موافق إىل ( %16.7ل، و)السؤا
(5.6% ).  
 

 األسئلة املفتوحة الواردة ابالستبيان:
 من خالل عرض التحليل اخلاص ابالقرتاحات على نص الرسالة: 

 :لى النحو التايلت فقط عرتاحامبوضوع السؤال ثالثة اق ربعة فقط على هذا السؤال وكانت االقرتاحات املتصلةأجاب أ
 أ( توعية أهل املنطقة.

 وإعادة صياغتها. ب( اختصار رسالة الكلية
 ج( ميكن حتديث وحتسني رسالة الكلية من خالل جلسات العصف الذهين.

 

 
 التوصية:  

ىل رأي إ إلضافةاب( رأي الطالبو  ،دارينيوأعضاء هيئة التدريس، واإل، تضمني تعديالت سعادة عميد الكليةضرورة      
 على نص الرسالة. ومقرتحات املستفيد اخلارجي
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 ج. القيم: 

 من خالل عرض التحليل اخلاص بنص العبارة أدانه والواردة ابالستبيان: 

 
من املستطلعة  ( %22.6) ادف( استبيان، أ53ت على هذا السؤال )جند أنه بلغ عدد االستبياانت اليت أجاب      

" على هذا موافق"ادوا إبجابة منهم أف ( %66)أن على نص القيم املقرتحة من الكلية، و  "موافق بشدة"إبجابة آراؤهم 
بلغت  "وافقأ "ال ئئئئئئئجابوا بفيما بلغت نسبة الذين أ ،"حد ما"موافق إىل أفادوا إبجابة  منهم ( %9.8السؤال، و)

(1.9)%. 
 

 األسئلة املفتوحة الواردة ابالستبيان:    
 من خالل عرض التحليل اخلاص ابالقرتاحات على القيم:     
 :، مهاقطفاحني تصلة مبوضوع السؤال اقرت ربعة فقط على هذا السؤال وكانت االقرتاحات املأجاب أ    

 أ( ميكن حتديث هذه القيم وختفيض عددها إىل سبعة قيم.
 صياغتها واختصارها. ب( إعادة

    

 التوصية: 
ىل رأي ة إإلضافاب (ورأي الطالب وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريني،ضرورة تضمني تعديالت سعادة عميد الكلية،       

 على جمموعة القيم. اخلارجي ومقرتحات املستفيد
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 د. األهداف: 

 من خالل عرض التحليل اخلاص بنص العبارة أدانه، والواردة ابالستبيان: 

 

 

من املستطلعة  ( %23.6فاد )( استبيان، أ55ت على هذا السؤال )جند أنه بلغ عدد االستبياانت اليت أجاب        
" على موافق"م أفادوا إبجابة منه ( %61.8)أن ، و ى نص األهداف املقرتحة من الكليةعل "موافق بشدة"إبجابة  آراؤهم

 "أوافق بشدة ال" ئئئئئئئبذين أجابوا ، فيما بلغت نسبة ال"حد ما "موافق إىلأفادوا إبجابة  منهم ( %12.7و) هذا السؤال،
 .( %1.8بلغت )

 

 األسئلة املفتوحة الواردة ابالستبيان:     
 من خالل عرض التحليل اخلاص ابالقرتاحات على جمموعة األهداف:   
 :لى النحو التايلد فقط عح واحنت االقرتاحات املتصلة مبوضوع السؤال اقرتا ربعة فقط على هذا السؤال وكاأجاب أ   

 هداف الكلية بشكل أفضل.وإعادة صياغة أ أ( ميكن حتديث
 

 

 : التوصية 
فة اىل رأي ابإلضا ي الطالب(ورأ، ضرورة تضمني تعديالت سعادة عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني    

    على جمموعة األهداف. اخلارجي ومقرتحات املستفيد
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 :تالتعديالإجراء بعد  رؤية ورسالة وقيم وأهداف الكلية

 الرؤية: .أ
 

اب برامج يف دقوالتميز يف ت البحث العلمي،جماالت أن تصبح كلية اجملتمع رائدة يف اجملاالت التعليمية و 
 ولية.ي الدوفقاً للمعايجماالت التخصص وبرامج الدبلوم ختدم وتلىب احتياجات اجملتمع، 

 
 

 ب. الرسالة:

السوق  ليب احتياجاتيلية، تالتأهو  االنتقاليةإعداد كوادر ذات أتهيل علمي عاٍل يف جماالت الربامج التعليمية 
 وتسهم يف جماالت البحث العلمي وخدمة اجملتمع.

 

 ج. القيم:

  القيم اإلسالمية ترسي. 
 .تعميق قيم املسؤولية اجملتمعية 
 االنتماء واملواطنة. 
 .اإلبداع والتميز 
 الشفافية يف العمل. 
 .احرتام آراء ومبادئ الغي 

 

 

 :االسرتاتيجية والتنفيذية األهدافد. 

   الكلية لتحقيق األهداف التالية:ترمي     
 ة:لفرعية التاليخالل األهداف ا من ، ويتم حتقيق ذلكاملؤسسي االعتماد معايري تطبيق -1

 .وفاء مبتطلبات االعتماد املؤسسيللهتيئة الكلية  -أ
 ة:فرعية التاليعلى االعتماد الرباجمي، ويتم حتقيق ذلك من خالل األهداف ال احلصول -2
 .جودة الربامج االكادميية حتسني -أ        
 تطوير اخلطط الدراسية. -ب       
 ة:فرعية التاليل األهداف المتطلبات اجلودة الشاملة، ويتم حتقيق ذلك من خال حتقيق -3
 داري للكلية.اإلصيف اهليكل تطوير وتو  -أ        
 .ض إدارة ضمان اجلودةإقرار السياسات، ونظم العمل اليت حتقق أغرا -ب       
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الل األهداف خذلك من  ، ويتم حتقيقللكلية يف ضوء خطة االسرتاتيجية للجامعة اخلطة االسرتاتيجيةعداد إ -4
 تالية:الفرعية ال

 للكلية. االسرتاتيجيةاخلطة  وتنفيذ عدادإ -أ        
 .رجوةهداف امللأل االسرتاتيجيةمتابعة حتقيق اخلطة  -ب       
من خالل األهداف الفرعية  ذلك قيقويتم حت ة من أعضاء هيئة التدريس وتنميتها،الكوادر املتميز  استقطاب -5

 التالية:
 لتدريسامن أعضاء هيئة فل ذات السجل العلمي احلاالكوادر املتميزة  املسامهة يف استقطاب -أ         
 .وتنوعهم
 .وينلكرت اإلم ختلفة ومهارات التعلوتدريبهم على املهارات امل الرفع من كفاءة أعضاء هيئة التدريس -ب          

 

من  ذلك تم حتقيقوي، ريفعالقتصاد املاطالب الكلية ابملعارف واملهارات والقيم اليت تساهم يف بناء  تزويد -6
 خالل األهداف الفرعية التالية:

 .قاعاتل والمن خالل التطوير التقين للمعام طالب علمياً وعملياً الأتهيل  -أ           
 .التفاعليكرتوين و اإلل للتعليمتطوير خطط برامج  -ب          

 لالصفية.التوسع يف األنشطة التعليمية ا  -ت          
يتم حتقيق و ، عالية ذات جودة الحتياجات سوق العمل املتجددة من خالل تقدمي برامج تعليمية االستجابة -7    

 من خالل األهداف الفرعية التالية: ذلك
 موائمة سوق العمل.  -أ 
 ضافية.إ أكادمييةتطوير واستحدار برامج  -ب    
 عية التالية:اف الفر ن خالل األهدم حتقيق ذلك، ويتم اإلسهام يف البحث العلمي يف جماالت اختصاص الكلية -8

 ربطه ابحتياجات اجملتمع.و  البحث العلمي تشجيع -أ            
 تشجيع الشراكات البحثية. -ب      

 لية:الفرعية التا املوارد املالية للكلية، ويتم حتقيق ذلك من خالل األهداف تنمية -9     
 .االستشاراتشطة البحث العلمي و نأتنمية املوارد املالية من  -أ     

 .لفةتمعية املختلفئات اجملوالتأهيلية ل مج والدورات التدريبيةاالرب شطة أنتنمية املوارد املالية من  -ب
 تالية:فرعية الل األهداف الالشراكة مع مؤسسات اجملتمع احمللي، ويتم حتقيق ذلك من خال تعزيز -10

 يل الشراكات اجملتمعية.تفع -أ     
 .ة اجلوفت علمية وتدريبية وفقاً الحتياجات اجملتمع احمللي مبنطقتقداب دورا  -ب     

 شر الثقافة يف اجملتمع احمللي.ن -ت
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 :االسرتاتيجية والتنفيذية ومؤشرات االداء . األهدافه

 املؤشرات اهلدف التنفيذي اهلدف الرئيسي

 

تطبيق معايري االعتماد  -1
 .املؤسسي

 

 

الكلية للوفاء هتيئة  1-1
 مبتطلبات االعتماد املؤسسي.

 

 اد األكادميي.ة واالعتمطنيني متخصصني يف جمال اجلودتوافر فريق من املراجعني يضم خرباء دوليني وو ( 1-1-1)

 .يتقواب التطوير ي يف الد األكادمية للتقواب واالعتمانسبة ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة الوطني (2-1-1)
 

 الدراسة الذاتية لربامج الكلية. بة اكتمالنس (3-1-1)

 دراسة الذاتية للكلية.خمرجات ال نسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على( 4-1-1)

 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي.( 5-1-1)

 

 احلصول على  -2

 .االعتماد الرباجمي

حتسني جودة الربامج  2-1
 األكادميية.

 ي )سواء احمللي أو العاملي(.لت على االعتماد الرباجممعدل الربامج اليت حص( 1-1-2)

 تطوير اخلطط الدراسية. 2-2 

 تقدير الطالب العام جلودة املقررات. (1-2-2)

 الل السنة.نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقواب للطالب خ (2-2-2)

 وىل.نة األنسبة الطالب الداخلني ابلربامج الذين أكملوا بنجاح الس( 3-2-2)

 

قيق متطلبات اجلودة حت -3
 الشاملة

تطوير وتوصيف اهليكل  3-1
 .االداري للكلية

 توصيفه كامالً.النتهاء من تطوير اهليكل التنظيمي للكلية و ا( 1-1-3) 

السياسات، وبرامج  إقرار 3-2
ونظم العمل اليت حتقق أغراض 

 إدارة ضمان اجلودة.

 نظيمي.هليكل التدة من الوحدات الواردة يف املسئوليات لكل وحاالنتهاء من حتديد املهام وا (1-2-3)

 

عداد اخلطة ا -4 
االسرتاتيجية للكلية يف ضوء 

 خطة االسرتاتيجية للجامعة

اعداد وتنفيذ اخلطة  4-1
 للكلية. االسرتاتيجية

 امعة.للجكلية و  ضوء اخلطة االسرتاتيجية للنسبة األقسام اليت طورت خططها االسرتاتيجية يف( 1-1-4)

 والكلية. نسبة أعضاء التدريس املشاركني يف خطط األقسام( 2-1-4)

حتقيق اخلطة  متابعة 4-2
 لألهداف املرجوة. االسرتاتيجية

 تيجية.ن حتقيق أهداف اخلطة االسرتامتوافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورايً للتأكد ( 1-2-4)

 
استقطاب الكوادر  -5

املتميزة من أعضاء هيئة 
 لتدريس وتنميتها.ا

املسامهة يف استقطاب  5-1
الكوادر املتميزة ذات السجل 
العلمي احلافل من أعضاء هيئة 

 التدريس وتنوعهم.

 دكتوراة.المعدل أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة ( 1-1-5)

 ررات اليت يدرسوهنا.مالئمة مؤهالت وخربة أعضاء هيئة التدريس للمق( 2-1-5)

من كفاءة أعضاء  الرفع 5-2
هيئة التدريس وتدريبهم على 

 لمتلفة ومهارات التعاملهارات املخ
 اإللكرتوين.

 

 

 عليم والتعلم.تعزع الت سالي  التدريس احلديثة اليتمعدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريباً على أ (1-2-5)
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تزويد طالب الكلية  -6
ابملعارف واملهارات والقيم 

االقتصاد اليت تساهم يف بناء 
 املعريف.

أتهيل الطالب علمياً  6-1
 وعملياً من خالل التطوير التقين

 للمعامل والقاعات.

 

 احلديثة معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا على التقنيات (1-1-6)

 رضا أصحاب العمل عن اخلرجيني ومهاراهتم.( 2-1-6)

س نقاط ياس من مختقديرات الطالب على مق متوسط)تقواب الطالب الكلي جلودة جتربتهم التعليمية ( 3-1-6)
 لطالب السنة األخية "املتوقع خترجهم" يف مسح سنوي(.

 تطوير خطط برامج للتعليم  6-2

 االلكرتوين والتفاعلي.

 التعليم التفاعلي. نسبة املناهج الدراسية اليت تعتمد على أسالي ( 1-2-6)

 نسبة املقررات اليت تدرس إلكرتونياً. (2-2-6)

 اعلي.مد على أسالي  التعليم التفمدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية اليت تعت (3-2-6)

التوسع يف األنشطة  6-3
 التعليمية الالصفية.

 رضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية الالصفية .( 1-3-6)

 

الستجابة الحتياجات ا-7
سوق العمل املتجددة من 
خالل تقدمي برامج تعليمية 

 .ة عاليةذات جود

 موائمة سوق العمل.  7-1

 .معدل التوظيف اخلرجني على مستوى كل برانمج( 1-1-7)

 علم مع احتياجات سوق العمل.النسبة املئوية للربامج اليت تربط خمرجات الت (2-1-7)

 .متثيل أرابب العمل يف جلان الربانمج (3-1-7)

تطوير واستحدار برامج  7-2
 أكادميية إضافية.

 5عة كل لعمل)مراجانشائها تلبية الحتياجات سوق النسبة املئوية للربامج اليت مت تطويرها أو إ( 1-2-7)
 سنوات(.

 

إلسهام يف البحث ا-8
العلمي يف جماالت اختصاص 

 .الكلية

 البحث العلمي تشجيع 8-1
 ربطه ابحتياجات اجملتمع.و 

 

 .ISIمصنفة عاملياً جمالت  نسبة ما نشر من أحبار ألعضاء هيئة التدريس يف( 1-1-8)

 ة السابقة.م يف السنديهم على األقل حبث واحد حمكلنسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين ( 2-1-8)

يئة التدريس هن أعضاء رات خالل السنة املاضية لكل معدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤمت( 3-1-8) 
 بدوام كامل أو ما يعادله.

لشراكات تشجيع ا 8-2
 البحثية.

 عدد مشاريع البحور املشرتكة كل عام. (1-2-8)

 

نمية املوارد املالية ت -9
 للكلية

تنمية املوارد املالية من  9-1
انشطة البحث العلمي 

 .واالستشارات
 ة. واألنشطة البحثي االستشاراتالعائد املايل من ( 1-1-9)

تنمية املوارد املالية من  9-2
 يةالدورات التدريبأنشطة الربامج و 

والتأهيلية للفئات اجملتمعية 
 املختلفة.

 .ةالعائد املايل من الدورات التخصصية والتأهيلي (1-2-9)

 

 

عزيز الشراكة مع ت -10
 .مؤسسات اجملتمع احمللي

تفعيل الشراكات  10-1
 اجملتمعية.

 ة اىل لعدد األقسام.عدد برامج التعليم اجملتمعي املقدمة نسب( 1-1-10)

 ج تنمية املهارات االجتماعيةبرام يفمدى رضا افراد اجملتمع املشاركني ( 2-1-10)

تقداب دورات علمية  10-2
 معوتدريبية وفقاً الحتياجات اجملت

 .احمللي مبنطقة اجلوف

 مع.دمة اجملتخن املوظفني بدوام كامل يف أنشطة منسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيهم ( 1-2-10)

 ع خدمة اجملتمامهاهتم يفة التدريس واملوظفني فيما خيص مسالنسبة املئوية ملعايي تقييم أعضاء هيئ (2-2-10)
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نشر الثقافة يف اجملتمع  10-3
 احمللي

 

 إىل إمجايل الطالب.  نسبة الطالب املشاركني يف برامج التدري  (1-3-10)

 مبنطقة اجلوف. املستدامة نسبة الطالب املشاركني يف أنشطة التنمية( 2-3-10)

 

 عداد اخلطة:إمنهجية . 3 
 إلعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية مت ما يلي:

ائسة عميد بر  "هدافواأل الةوالرس الرؤاي وحتديث االسرتاتيجيةتشكيل فريق عمل من داخل الكلية "جلنة اخلطة  .1
 الكلية.

 اتيجي ابجلامعة.استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكت  التخطيط االسرت  .2

 اتيجي.ط االسرت لتخطياابلربانمج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكت   االلتزام .3

يجي لتخطيط االسرتاتات  ن مكقدم ماملشاركة يف حضور الربانمج التدرييب املرتبط إبعداد اخلطط االسرتاتيجية وامل .4
 سبوعية وفقا ملا يلي:ورش عمل أ ي اشتمل على عدد مثاين، والذابجلامعة

 هئ1/12/1439التدري  على استخدام منوذج إعداد اخلطط بتاري   :الورشة األوىل. 
 هئ19/1/1439 بتاري منهجية إعداد الرؤية والرسالة والقيم واألهداف  :الورشة الثانية. 
 التحليل الرابعي الورشة الثالثة :SWOT   هئ26/1/1439بتاري. 
 هئ3/2/1439: حتليل الفجوة بتاري  الرابعة الورشة. 
 هئ12/2/1439حتديد األولوايت بتاري   :الورشة اخلامسة. 
 هئ16/2/1439: موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاري  الورشة السادسة. 
 هئ24/2/1439: اخلطة التنفيذية بتاري  الورشة السابعة. 
 هئ1/3/1439: مؤشرات األداء بتاري  الورشة الثامنة. 

 .هئ17/3/1439ري  بتاتسليم اخلطة ملكت  اخلطة التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة للمراجعة والتقييم  .5
 بتاري  ملطلوبةايالت عداد التعدإاستالم التقرير من مكت  التخطيط االسرتاتيجي ابجلامعة والعمل على  .6

 هئ.15/5/1439
جي تخطيط االسرتاتيعليا للنة المن اللج العتمادهاالسرتاتيجي ابجلامعة تسليم النسخة النهائية ملكت  التخطيط ا .7

 هئ.19/5/1439 بتاري 
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 :اخلطة إعدادفريق .4
 لآليت: مت تشكيل فريق العمل إلعداد اخلطة وفقاً 

 ئيساً ر                                سكاكابد. غريب بن مرجي الشمري                      املشرف على كلية اجملتمع  أ. -    
 ضواً ومقرراً ع              ة         ي حماسنة                             مشرف قسم العلوم اإلدارية واإلنسانيد. مجال انج -    
 عضواً                          اكا أقسام الطالباتوكيلة كلية اجملتمع بسك  . نوف بنت رزق الروضان                   د -    
 ضواً ع                لكلية     د مصباح                         رئيس وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي ابد. هشام حمم -    
 ضواً ع                   لكلية              منسق الشؤون التعليمية اب               حممد بدارنه             . محزة رزق أ -    
       ضواً ع                     ية       إلنسانان نوفل                               منسقة قسم العلوم اإلدارية واأ. منال عثم -    

    .اجلامعةاخل دمن  رباءخ ىل رأيابإلضافة إ واجملتمع احمللي، والطالب، التدريس، واإلدارينيآبراء أعضاء هيئة االستعانة كما متت          
 

 

 

 :أدوات ومصادر مجع البياانت.5 
 إلضافة إىلقعها الرمسي، ابعة، ومو للجام األوىل جلامعة اجلوف، والتقارير الدورية االسرتاتيجيةمتت االستعانة ابخلطة      

 بناء االستباانت تصميم ، حيث متتمجع املعلومامراحل  خمتلف يف األولية البياانت جلمع رئيسة كأداة االستبانة اختيار

 وفقاً ملقياس وذلك عبارة لكل تملةاحمل اإلجاابت يتم حتديد حيث املغلقة واملفتوحة، العبارات أو األسئلة منط أساس على

 البات.ب والطري الطال، وجلسات العصف الذهين بشطوورش العمل ماسي، ابإلضافة إىل حلقات النقاش،اخل ليكرت
 

  :ن من الكليةستفيدياملحتديد . 6   
 :املستفيدون من الكلية

 الكلية. ومنسوبوأعضاء هيئة التدريس، و الطالب،  :داخلي 
 ملدين.امؤسسات اجملتمع و القطاع اخلاص، و القطاع احلكومي، و : اجملتمع احمللي، خارجي 

 

 

 :SWOT. التحليل الرابعي 7  
 

 أواًل: املهمة 
هئ، واملنعقدة بتاري  1437/1438اجلوف  لسته األوىل للعام اجلامعي بناًء على قرار جملس جامعة       

هئ(، 1443 -هئ 1438)امعة هئ، واملتضمن موافقة اجمللس على اعتماد اخلطة االسرتاتيجية األوىل للج8/1/1438
ال ة على إكمالطلب ملساعدة اليةوانطالقًا من سعي كلية اجملتمع بسكاكا لتقداب برامج تعليمية متميزة ذات جودة ع

فقد مرت  ،ملؤهلنياني دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس واالستجابة الحتياجات سوق العمل من اخلرجي
اءات الستكمال احل وإجر ة مر بعد ""التحليل الرابعي عملية حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للكلية

 عملية التحديث.
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 اثنياً: اإلجراءات:   
 امت اللجنة مبا يلي:ق     

اجلوف  عةجية جلامسرتاتياالاخلطة االسرتاتيجية عدة اجتماعات تناولت يف جمملها عرض اخلطة عقدت جلنة  .1
ن شطر لواردة مذلك اشطر الطالب، وكالضعف والفرص والتهديدات للكلية بعلى نقاط القوة و  واالطالع

 لكلية.هديدات لص والتنقاط القوة والضعف والفر الرتكيز على ما ميكن أن تكون علية  الطالبات، ومتّ 

 ن تكون علية األهداف التنفيذية للكلية.انقشت اجلنة ما ميكن أ .2

 ليه. إ الوصول املرغوب مثلوالوضع األ حتليل الفجوة بني الوضع احلايل للكلية )من خالل التحليل البيئي(، .3
       

 اثلثاً: التوصيات:    
 نقاط القوة والضعف : 

 آليت:اىل نة إوصلت اللج، تعضاء هيئة التدريس واإلدارينية نقاط القوة والضعف الواردة من أبعد مناقش     
 نقاط القوة: -أ

 .وجود خطط دراسية معتمدة للربامج .1
 .على حس  منوذج هيئة االعتماد والتقوابواملقررات وجود توصيف للربامج  .2
 واضح للكلية. وظيفي ووصف ،وجود هيكل إداري وتنظيمي .3
 .وجد تقييمات مستمرة لألداء الوظيفي .4
 االلتزام حنو حتقيق معايي اجلودة واالعتماد األكادميي. .5
 مساندة إدارة الكلية لعملية التطوير املستمر. .6
 ة.ملطلوبولديهم القدرات البحثية واملهارات ا ،وجود خنبة من أعضاء هيئة التدريس .7
 لمية حمكمة ابجلامعة.وجود جمالت ع .8
 .األكادمييتوجد ابلكلية وحدة لضمان اجلودة واالعتماد  .9

 نقاط الضعف: -ب

  .مل يتم حتديث وتطوير اخلطط .1
 .ميةال يتم إعداد التقارير السنوية للربامج ومراجعتها من قبل األقسام العل .2
 ابلكلية. اسرتاتيجيةعدم وجود خطة  .3
 كادميية.حمدودية الربامج األ .4
 ى.ضعف برامج التوأمة واالتفاقيات بني الكلية واملؤسسات األكادميية األخر  .5
 عدم وجود خطط أحبار علمية واضحة يف جماالت خدمة اجملتمع. .6
 .ضعف خطط واسرتاتيجيات التعليم البديلة .7
 .ال يتم القيام بعمليات التقواب بشكل دوري منتظم .8
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 :الفرص والتهديدات 
 الفرص: -أ

 .اجلامعة واجلهات التعليمية لالعتماد األكادميي توجه .1
 لكلية.جيي االطل  املتزايد يف القطاعني العام واخلاص، وحاجة هذين القطاعني إىل خر  .2
 وجود بنية حتتية مناسبة. .3
 مشاركة واخنراط الطالب يف األنشطة الالصفية. .4
 .إمكانية الشراكة مع املؤسسات اجملتمعية .5
 إمكانية تنمية املوارد املالية من أنشطة الربامج اجملتمعية. .6

 التهديدات: -ب
 ضعف أعداد الطالب امللتحقني بربامج الكلية. .1
 عدم تفعيل بعض الربامج واألقسام. .2
 نقص أعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات. .3
 .جمهئئالربا الرتويجيف  املنافسة وتفوقهئئا عيئئادة الكليئئات .4

 

 

 
 

 

 حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للكلية "التحليل الرابعي"
ديدات( ية )الفرص والتهة اخلارجلبيئايتناول التحليل البيئي حتليل البيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف( وحتليل     

واألنشطة  تعليم والتعلم،ادة، والالقيأن تغطي ) للكلية يف ضوء معايي اهليئة الوطنية للتقواب واالعتماد، واليت ميكن
ودة والتطوير ية، وإدارة اجلة األساسالبنيالطالبية، والبحث العلمي، واملشاركة اجملتمعية، واملوارد البشرية واملادية، و 

 املستمر(.
 

 البيئة الداخلية

 نقاط القوة:
 وجود خطط دراسية معتمدة للربامج .1
املقررات على وجود توصيف للربامج و  .2

 حس  منوذج هيئة االعتماد والتقواب
وجود هيكل إداري وتنظيمي، ووصف  .3

 وظيفي واضح للكلية.
 وجد تقييمات مستمرة لألداء الوظيفي .4
االلتزام حنو حتقيق معايي اجلودة  .5

 واالعتماد األكادميي.
مساندة إدارة الكلية لعملية التطوير  .6

 نقاط الضعف: 

 مل يتم حتديث وتطوير اخلطط  .1
تها راجعوم ال يتم إعداد التقارير السنوية للربامج .2

 قسام العلميةمن قبل األ
 ابلكلية. اسرتاتيجيةعدم وجود خطة  .3
 حمدودية الربامج األكادميية. .4
 ليةضعف برامج التوأمة واالتفاقيات بني الك .5

 واملؤسسات األكادميية األخرى.
عدم وجود خطط أحبار علمية واضحة يف  .6

 جماالت خدمة اجملتمع.
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 املستمر.
عضاء هيئة التدريس، وجود خنبة من أ .7

ولديهم القدرات البحثية واملهارات 
 املطلوبة.

 وجود جمالت علمية حمكمة ابجلامعة. .8
توجد ابلكلية وحدة لضمان اجلودة  .9

 األكادمييواالعتماد 
 

 ضعف خطط واسرتاتيجيات التعليم البديلة. .7
ري ال يتم القيام بعمليات التقواب بشكل دو  .8

 منتظم.
 

 البيئة اخلارجية

 الفرص:
اجلامعة واجلهات التعليمية  توجه .1

 لالعتماد األكادميي
 الطل  املتزايد يف القطاعني العام .2

واخلاص، وحاجة هذين القطاعني إىل 
 خرجيي الكلية.

 وجود بنية حتتية مناسبة. .3
 ب يف األنشطةمشاركة واخنراط الطال .4

 الالصفية.
إمكانية الشراكة مع املؤسسات  .5

 اجملتمعية.
ة نشطأ إمكانية تنمية املوارد املالية من .6

 الربامج اجملتمعية.
 

 

 التهديدات:
 ف أعداد الطالب امللتحقني بربامجضع .1

 الكلية.      
 عدم تفعيل بعض الربامج واألقسام. .2
 عض نقص أعضاء هيئة التدريس يف ب .3

 التخصصات.       
  يجلرتو ايف  املنافسة وتفوقهئئاعيئئادة الكليئئات  .4

 لرباجمهئئا       
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 (العتماديري ااالسرتاتيجية يف ضوء معا واألهدافحتليل الفجوة )بني الوضع احلايل .8
 الفجوة  اهلدف املراد الوصول إليه البيان

 نقاط القوة:
 .مدة للربامجوجود خطط دراسية معت .1
وجود توصيف للربامج واملقررات على  .2

 .حس  منوذج هيئة االعتماد والتقواب
وجود هيكل إداري وتنظيمي، ووصف  .3

 وظيفي واضح للكلية.
 وجد تقييمات مستمرة لألداء الوظيفي .4
االلتزام حنو حتقيق معايي اجلودة  .5

 واالعتماد األكادميي.
ية التطوير مساندة إدارة الكلية لعمل .6

 املستمر.
وجود خنبة من أعضاء هيئة التدريس،  .7

ولديهم القدرات البحثية واملهارات 
 املطلوبة.

 وجود جمالت علمية حمكمة ابجلامعة. .8
توجد ابلكلية وحدة لضمان اجلودة  .9

 .األكادمييواالعتماد 
 

 دتمااالعهتيئة الكلية للوفاء مبتطلبات  .1
  املؤسسي.

ف اهليكل االداري تطوير وتوصي .2
 للكلية.

ل إقرار السياسات، وبرامج ونظم العم .3
 ة.اليت حتقق أغراض إدارة ضمان اجلود

مج جودة الرباو  ،تطوير اخلطط الدراسية .4
 .االعتماداألكادميية للحصول على 

 سالرفع من كفاءة أعضاء هيئة التدري .5
وتدريبهم على املهارات املختلفة 

 .رتوينومهارات التعلم اإللك
 حملياً  املنشورةعايدة عدد االحبار  .6

 .ودولياً 

 
عدم احلصول على االعتماد  .1

  NCAAA.  املؤسسي
احلاجة للتطوير الدوري للهيكل  .2

 داري.اإل
احلاجة إلقرار السياسات، وبرامج  .3

ة ونظم العمل اليت حتقق أغراض إدار 
 .ضمان اجلودة

عدم وجود خطط وبرامج  .4
قدرات أعضاء متخصصة لتنمية 

 املختلفة. هيئة التدريس
عدم وجود خطط واضحة ألحبار  .5

 .أعضاء هيئة التدريس

 نقاط الضعف:
  .مل يتم حتديث وتطوير اخلطط .1
 مجللربا السنويةال يتم إعداد التقارير  .2

 .ومراجعتها من قبل األقسام العلمية
 ابلكلية. اسرتاتيجيةعدم وجود خطة  .3
 ج األكادميية.حمدودية الربام .4
ضعف برامج التوأمة واالتفاقيات بني  .5

 .الكلية واملؤسسات األكادميية األخرى
عدم وجود خطط أحبار علمية واضحة  .6

 يف جماالت خدمة اجملتمع.
ضعف خطط واسرتاتيجيات التعليم  .7

 البديلة.
 ال يتم القيام بعمليات التقواب بشكل .8

 دوري منتظم.

 
 االسرتاتيجيةطة إعداد وتنفيذ اخل .1

 للكلية.
 االسرتاتيجيةمتابعة حتقيق اخلطة  .2

 لألهداف املرجوة.
 تطوير واستحدار برامج أكادميية .3

 .ضافيةإ
إجياد شراكات فاعلة بني الكلية  .4

 واملؤسسات األكادميية املشاهبة.
ربط البحث العلمي ابحتياجات  .5

 اجملتمع.
ث بحلشطة اتنمية املوارد املالية من أن .6

 .العلمي واالستشارات

 

 للكلية. اسرتاتيجيةعدم وجود خطة  .1
 جديدة. عدم وجود برامج أكادميية .2
عدم وجود شراكات وبرامج توأمة  .3

 .املشاهبةبني الكلية واملؤسسات 
 طةعدم وجود املوارد املالية من انش .4

 .ي واالستشاراتالبحث العلم
ضعف دور الكلية يف النشاط  .5

 اجملتمعي.
خطط وبرامج للتعليم عدم وجود  .6

 التفاعلي.اإللكرتوين و 
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ين اإللكرتو  لتعليموبرامج لتطوير خطط  .7 
 التفاعلي.و 

 الفرص:
توجه اجلامعة واجلهات التعليمية   .1

 .لالعتماد األكادميي
الطل  املتزايد يف القطاعني العام  .2

واخلاص، وحاجة هذين القطاعني إىل 
 خرجيي الكلية.

 ود بنية حتتية مناسبة.وج .3
مشاركة واخنراط الطالب يف األنشطة  .4

 الالصفية.
 ة.عيإمكانية الشراكة مع املؤسسات اجملتم .5
طة نشإمكانية تنمية املوارد املالية من أ .6

 الربامج اجملتمعية.
 

 

 إعداد وأتهيل طالب أكفاء علمياً. .1
 موائمة سوق العمل. .2
القاعات طوير التقين للمعامل و لتا .3

 .وعملياً  هيل الطالب علمياً لتأ
التوسع يف األنشطة التعليمية  .4

 .الالصفية
الكلية بني إجياد شراكات فاعلة  .5

 اجملتمعية من خالل: واملؤسسات
 مع احمللي.نشر الثقافة يف اجملت -  
ريبية وفقاً تدعلمية و  تقداب دورات -  

احمللي مبنطقة  الحتياجات اجملتمع
 وف.اجل

ج املرب نمية املوارد املالية من أنشطة ات .6
ت فئاوالدورات التدريبية والتأهيلية لل

 اجملتمعية املختلفة.

 

عدم توفر برامج كافية تناس   .1
وتليب  متطلبات سوق العمل

من  احتياجات القطاع العام واخلاص
 .الطالب املؤهلني

عدم وجود معامل خاصة بطلبة  .2
 الكلية.

يف استخدام  عدم التوسع الكايف .3
لزايدة فرص التعلم غي التعليم 
 املباشر.

شراكات فاعلة بني عدم وجود  .4
 الكلية واملؤسسات اجملتمعية.

عدم وجود خطط وبرامج واضحة  .5
 لنشر الثقافة يف اجملتمع احمللي.

عدم وجود خطط لتقداب دورات  .6
اجملتمع  الحتياجاتتدريبية وفقا 
 .مبنطقة اجلوف

طط للحصول على عدم وجود خ .7
ج املوارد املالية من أنشطة الربام

 ئاتلفوالدورات التدريبية والتأهيلية ل
 اجملتمعية املختلفة.

 التهديدات:
 أعداد الطالب امللتحقني بربامج قلة .1
 الكلية.     

 عدم تفعيل بعض الربامج واألقسام. .2
بعض نقص أعضاء هيئة التدريس يف  .3

 .التخصصات
 يف ئااملنافسة وتفوقهئلكليئئات عيئئادة ا .4

 لرباجمهئئا الرتويج
 

 
  

عايدة عدد الطالب املقبولني يف  .1
موائمة سوق الربانمج من خالل 

 العمل. 
 تفعيل بعض الربامج واألقسام.  .2
ة تميز املسامهة يف استقطاب الكوادر امل  .3

ذات السجل العلمي احلافل من 
 أعضاء هيئة التدريس وتنوعهم.

ور الربامج املوجهة للمجتمع قص .1
 للتعريف بدور الكلية وخدماهتا.

 تفعيل بعض الربامج إىلاحلاجة  .2
 واألقسام.

ختصصات  يف عدم التنوع الكايف .3
 .أعضاء هيئة التدريس
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 :(واإلمكاانت املتاحة التحليل الرابعييف ضوء حتديد األولوايت ) .9
 

  للرتتي وفقاً  ةللكلي يلرباجماق احلصول على االعتماد املؤسسي واالعتماد ولوية لألهداف اليت حتقاألتكون 
 التايل:
 .املؤسسي االعتماد تطبيق معايي .1
 .احلصول على االعتماد الرباجمي .2
 .حتقيق متطلبات اجلودة الشاملة .3
 .للجامعة االسرتاتيجيةللكلية يف ضوء خطة  االسرتاتيجيةعداد اخلطة إ .4
 .الكوادر املتميزة من أعضاء هيئة التدريس وتنميتها استقطاب .5
 .د املعريفقتصاتزويد طالب الكلية ابملعارف واملهارات والقيم اليت تساهم يف بناء اال .6
 .ليةجودة عا ة ذاتاالستجابة الحتياجات سوق العمل املتجددة من خالل تقداب برامج تعليمي .7
 .اختصاص الكلية اإلسهام يف البحث العلمي يف جماالت .8
 .تعزيز الشراكة مع مؤسسات اجملتمع احمللي .9

 .تنمية املوارد املالية للكلية .10
 

 
 

 

 :املوائمة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية.10
 املوائمة الكلية اجلامعة العنصر

 الرؤية 

 :أن تصبح جامعة اجلوف صرحاً علمياً مرموقاً 
 لعلمي.حتفز اإلبداع يف التعليم والبحث ا .1
 .تضم كوادر وكفاءات علمية وحبثية عاملية .2
 متتلك مراكز أحبار عالية اجلودة. .3
قة تسهم يف رفع اإلنتاجية الزراعية يف منط .4

 .اجلوف
 للوصول اىل منتجات صناعية وغذائية وطبية.

 أن يكون لديها برامج نوعية. .5
 خترج قيادات جمتمعية مؤهلة. .6
 ق العمل.موائمة الحتياجات سو  .7

 أن تصبح كلية اجملتمع رائدة يف
اجملاالت التعليمية وجماالت 
البحث العلمي، والتميز يف 
تقداب برامج يف جماالت 

التخصص وبرامج الدبلوم ختدم 
 وتلىب احتياجات اجملتمع، وفقاً 

 للمعايي الدولية.

 
 

التميز يف اجملاالت 
التعليمية والعلمية 

 وخدمة اجملتمع. 
ة )يتضح أن رؤي

الكلية تتماشى مع 
 رؤية اجلامعة(

 الرسالة
 تمع.جملا تقدمي خمرجات علمية وحبثية متميزة لتنمية

 
 

إعداد كوادر ذات أتهيل 
علمي عاٍل يف جماالت الربامج 
التعليمية االنتقالية والتأهيلية، 

تليب احتياجات السوق 

جودة املخرجات 
الرايدة العلمية و 

 واجملتمعية.
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وتسهم يف جماالت البحث 
 العلمي وخدمة اجملتمع.

 

)يتضح أن رسالة 
الكلية تتماشى 

مع رسالة 
 (اجلامعة

 األهداف

 
 
 حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي.  -

 
 
 
 
 
 
 

 يف ي الرباجميتطبيق معايري االعتماد األكادمي - 
 برامج اجلامعة األكادميية.مجيع 

 
 
 
 
 

يع تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف مج -
 .عات اجلامعةقطا

 
 
 

 
 
ة النجاح يف تطبيق اخلطة االسرتاتيجي -

 .%85للجامعة بنسبة ال تقل عن 
 
 
 

 االعتمادتطبيق معايري 
، من خالل األهداف املؤسسي

 الفرعية التالية:
ات ة للوفاء مبتطلبهتيئة الكلي -أ 

 االعتماد املؤسسي.
 

 ،احلصول على االعتماد الرباجمي
ويتم حتقيق ذلك من خالل 
 األهداف الفرعية التالية:  

سني جودة الربامج حت -أ
 .االكادميية

 طوير اخلطط الدراسية.ت -ب
 

 
، حتقيق متطلبات اجلودة الشاملة

ويتم حتقيق ذلك من خالل 
 األهداف الفرعية التالية:

ف اهليكل تطوير وتوصي -أ  
 االداري للكلية.

سات، وبرامج إقرار السيا -ب  
ونظم العمل اليت حتقق أغراض 

 ضمان اجلودة.
االسرتاتيجية  عداد اخلطةإ 

للكلية يف ضوء خطة 
ق ي، ويتم حتقاالسرتاتيجية للجامعة

ذلك من خالل األهداف الفرعية 
 التالية:
عداد وتنفيذ اخلطة ا -أ   

 للكلية. االسرتاتيجية

 
 
 
 
 
 

)يتضح أن أهداف 
الكلية تنسجم مع 

 (أهداف اجلامعة
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 ردم الفجوة بني االعتمادات املالية -

 .واحتياجات ومتطلبات اجلامعة
 

 
 
 
 
 

 
جم ا ينستطوير األداء األكادميي والعلمي مب -

 .مع سوق العمل وتلبية حاجات اجملتمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م طاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهاستق -

 ذي الكفاءة العالية.
 
 

 

تابعة حتقيق اخلطة م -ب 
 .لألهداف املرجوة االسرتاتيجية
 

ويتم  ،تنمية املوارد املالية للكلية 
األهداف  حتقيق ذلك من خالل

 الفرعية التالية:
ة الية من انشطتنمية املوارد امل -أ  

 .البحث العلمي واالستشارات
طة رد املالية من انشتنمية املوا -ب

الربامج والدورات التدريبية 
والتأهيلية للفئات اجملتمعية 

 املختلفة.
 

االستجابة الحتياجات سوق  
العمل املتجددة من خالل تقدمي 

 ،ذات جودة عاليةبرامج تعليمية 
ويتم حتقيق ذلك من خالل 
 األهداف الفرعية التالية:

 وائمة سوق العمل. م -أ 
دار برامج تطوير واستح -ب

 أكادميية اضافية
 

استقطاب الكوادر املتميزة من  
 ،أعضاء هيئة التدريس وتنميتها
ويتم حتقيق ذلك من خالل 
 األهداف الفرعية التالية:

الكوادر  اباملسامهة يف استقط -أ 
املتميزة ذات السجل العلمي 

احلافل من أعضاء هيئة التدريس 
 وتنوعهم.

اءة أعضاء هيئة الرفع من كف -ب 
التدريس وتدريبهم على املهارات 

املختلفة ومهارات التعلم 
 لكرتوين.اإل
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 .عليعليم التفاناهج الدراسية ابلتإثراء امل - 
 

تزويد طالب الكلية ابملعارف 
 واملهارات والقيم اليت تساهم يف

ق قيويتم حتبناء االقتصاد املعريف. 
ذلك من خالل األهداف الفرعية 

 التالية:
ير خطط برامج للتعليم تطو  -أ
 لكرتوين والتفاعلي.اإل

 

 

وسيع الفرص التعليمية املتاحة للطالب ت -
 .سيةخارج املتطلبات الدرا

 
 
 

تزويد طالب الكلية ابملعارف 
 واملهارات والقيم اليت تساهم يف

ق قيويتم حتبناء االقتصاد املعريف. 
ذلك من خالل األهداف الفرعية 

 التالية:
 التوسع يف األنشطة التعليمية-أ
 الالصفية. 

 

طوير مهارات االتصال والعمل اجلماعي ت -
 البوتكنولوجيا املعلومات لدى الط والقيادي

 حسب ختصصاهتم.
 

تزويد طالب الكلية ابملعارف 
 واملهارات والقيم اليت تساهم يف

ق قيويتم حت بناء االقتصاد املعريف.
ذلك من خالل األهداف الفرعية 

 التالية:
تطوير خطط برامج للتعليم -أ

 اإللكرتوين والتفاعلي.
 

 

 .إكمال   التجهيزات  - 
 

تزويد طالب الكلية ابملعارف 
 رات والقيم اليت تساهم يفواملها

ق قيويتم حتبناء االقتصاد املعريف. 
ذلك من خالل األهداف الفرعية 

 التالية:
ياً أتهيل الطالب علمياً وعمل -أ 

للمعامل  التطوير التقينمن خالل 
 والقاعات.
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 % من أحباث أعضاء40نشر ما ال يقل عن  -
ري ل أتثذات معام ISIهيئة يف جمالت مصنفة عاملياً 

 .عايل
 

نتاج علمي واحد على األقل لكل عضو هيئة إ -
ة رتمجال –تدريس سنوايً )من ذلك: األوراق العلمية 

 أتليف الكتب(. –
     
 

اإلسهام يف البحث العلمي يف  
، ويتم جماالت اختصاص الكلية

حتقيق ذلك من خالل األهداف 
 :الفرعية التالية

 هربطو  حث العلميالب تشجيع -أ 
 ت اجملتمع.ابحتياجا

 يع الشراكات البحثية.تشج -ب 
 

 

  يفوجود عضو هيئة تدريس واحد على األقل  -
كل كلية ذو سجل عاملي حافل لإلشراف على 

 برامج الدراسات العليا.
 

استقطاب الكوادر املتميزة من 
 ،أعضاء هيئة التدريس وتنميتها
ويتم حتقيق ذلك من خالل 
 األهداف الفرعية التالية:

ادر سامهة يف استقطاب الكو امل -أ 
املتميزة ذات السجل العلمي 

احلافل من أعضاء هيئة التدريس 
 وتنوعهم.
 

 

 

 حد علىتوقيع وتفعيل عقد شراكة جمتمعية وا -
لة رسااألقل يف كل فصل دراسي مبا حيقق رؤية و 

 .اجلامعة ومبا خيدم اجملتمع
 

تعزيز الشراكة مع مؤسسات 
 ق ذلكويتم حتقي، اجملتمع احمللي

 ة:من خالل األهداف الفرعية التالي
 .فعيل الشراكات اجملتمعيةت -أ

 

 
 على تشجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني -

 .املشاركة يف األنشطة اجملتمعية
 

تعزيز الشراكة مع مؤسسات 
ك ، ويتم حتقيق ذلاجملتمع احمللي

 ة:من خالل األهداف الفرعية التالي
دريبية قداب دورات علمية وتت -أ 

 وفقاً الحتياجات اجملتمع احمللي
 .مبنطقة اجلوف

يف اجملتمع  نشر الثقافة -ب 
 احمللي. 
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 املؤشرات

 رقم ومؤشر الكلية رقم ومؤشر اجلامعة
(1-1-1) 

 ينيوطنو توافر فريق من املراجعني يضم خرباء دوليني 
 يمتخصصني يف جمال اجلودة واالعتماد األكادمي

(1-1-1) 
 ينير فريق من املراجعني يضم خرباء دوليني ووطنتواف

 متخصصني يف جمال اجلودة واالعتماد األكادميي
(1-1-2) 

تقواب لل نيةنسبة ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة الوط
 واالعتماد األكادميي يف التقواب التطويري.

(1-1-2) 
اب تقو لل نسبة ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة الوطنية 
 العتماد األكادميي يف التقواب التطويري.وا
(1-1-3) 
 الدراسة الذاتية لربامج الكلية. اكتمالنسبة  
(1-1-4) 

لذاتية ة اراسنسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على خمرجات الد
 للكلية. 

(1-1-5) 
 .استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي

(1-1-5) 
 .استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي

(1-2-1) 
 جميمعدل الربامج اليت حصلت على االعتماد الربا

 )سواء احمللي أو العاملي(

(2-1-1) 
ء سوا)معدل الربامج اليت حصلت على االعتماد الرباجمي 

 احمللي أو العاملي(

(1-2-2) 
 تقدير الطالب العام جلودة املقررات

(2-2-1) 
 تقدير الطالب العام جلودة املقررات.

(1-4-5) 
ل خال نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقواب للطالب

 السنة.

(2-2-2) 
 ة.لسنال نسبة املقررات اليت جيرى فيها تقواب للطالب خال 

(1-2-3) 
ح نجا ا بنسبة الطالب الداخلني ابلربامج الذين أكملو 

 .السنة األوىل

(2-2-3) 
سنة ال جاحنسبة الطالب الداخلني ابلربامج الذين أكملوا بن

 وىل.األ
(1-4-3) 
فه  وصية وتاالنتهاء من تطوير اهليكل التنظيمي للجامع 

 كامالً.

(3-1-1) 
 مالً.كا  يفهاالنتهاء من تطوير اهليكل التنظيمي للكلية وتوص

(1-4-2) 
 من حدةو االنتهاء من حتديد املهام واملسئوليات لكل 

 .الوحدات الواردة يف اهليكل التنظيمي

(3-2-1 ) 
من  حتديد املهام واملسئوليات لكل وحدةاالنتهاء من 

 .الوحدات الواردة يف اهليكل التنظيمي
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(1-5-1) 
نسبة األقسام والكليات اليت طورت خططها 
 .عةجاماالسرتاتيجية يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية لل

(4-1-1) 
وء ضنسبة األقسام اليت طورت خططها االسرتاتيجية يف 

 .للكليةاخلطة االسرتاتيجية 
(1-5-2) 

التدريس املشاركني يف خطط هيئة نسبة أعضاء 
 عة.جلامدراية خبطة االذين هم على األقسام والكليات 

(4-1-2) 
قسام التدريس املشاركني يف خطط األهيئة نسبة أعضاء  

 والكلية.
 

(1-5-3) 
قيق ن حتد متوافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورايً للتأك

 .أهداف اخلطة االسرتاتيجية

(4-2-1) 
 قيقن حتتوافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورايً للتأكد م 

 .أهداف اخلطة االسرتاتيجية

(2-2-1) 
 دريس الذين حيملون درجةمعدل أعضاء هيئة الت

 الدكتوراة.
 

(5-1-1) 
 .اهتور الدكمعدل أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة 

(5-1-2) 
 ليتات ريس للمقررامالئمة مؤهالت وخربة أعضاء هيئة التد

 يدرسوهنا.
 (2-7-1) 

ي  سالأمعدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا على 
 .التدريس احلديثة اليت تعزع التعليم والتعلم

(5-2-1) 
على  باً دريالذين تلقوا ت ابلكلية هيئة التدريس أعضاء معدل

 .علمأسالي  التدريس احلديثة اليت تعزع التعليم والت
(2-8-2 ) 
على أحدر  عدل الطالب الذين تلقوا تدريباً م

 .التقنيات املعملية

(6-1-1 ) 
 .على التقنيات معدل الطالب الذين تلقوا تدريباً 

(2-6-1 ) 
 .رضا أصحاب العمل عن اخلرجيني ومهاراهتم

(6-1-2 ) 
 رضا أصحاب العمل عن اخلرجيني ومهاراهتم.

(6-1-3 ) 
ط توسالتعليمية )م تقواب الطالب الكلي جلودة جتربتهم

 سنةتقديرات الطالب على مقياس من مخس نقاط لطالب ال
 األخية "املتوقع خترجهم" يف مسح سنوي(.

(1-4-4 ) 
 التقييم الكلي للطلبة جلودة خربات التعلم.

 

(6-2-2 ) 
ليم لتعا  مد على أسالينسبة املناهج الدراسية اليت تعت

 التفاعلي.
(3-3-2 ) 

 عتمدعن املناهج الدراسية اليت تمدى رضا الطالب 
 .على أسالي  التعليم التفاعلي

(6-2-2 ) 
 ليملتعتمد على أسالي  انسبة املناهج الدراسية اليت تع

 التفاعلي
 (6-2-2 ) 

 نسبة املقررات اليت تدرس إلكرتونياً.
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(6-2-3 ) 
ى عل مدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية اليت تعتمد

 التفاعلي. أسالي  التعليم
(2-5-1 ) 

 دمةملقالتعليمية الالصفية رضا الطلبة عن اخلدمات ا
 هلم.

(6-3-1 ) 
 ة عن اخلدمات التعليمية الالصفية.رضا الطلب

 (2-1-1 ) 
 .معدل التوظيف

(7-1-1 ) 
 .توظيف اخلرجني على مستوى كل برانمجمعدل 

(2-1-2 ) 
ع ملم علتالنسبة املئوية للربامج اليت تربط خمرجات ا

 احتياجات سوق العمل
(2-1-3 ) 

ها نشائإو النسبة املئوية للربامج اليت مت تطويرها أ
 5مراجعة كل العمل )تلبية الحتياجات سوق 

 سنوات(.

(7-1-2 ) 
مع  علمالنسبة املئوية للربامج اليت تربط خمرجات الت

 احتياجات سوق العمل.
  (7-1-3 ) 

 مجمتثيل أرابب العمل يف جلان الربان

 
(7-2-1 ) 

لبية ا تائهالنسبة املئوية للربامج اليت مت تطويرها أو إنش
 سنوات(. 5)مراجعة كل  الحتياجات سوق العمل

 
(3-2-1 ) 

 يفمن أحبار ألعضاء هيئة التدريس  ما نشرنسبة 
 .ISIجمالت مصنفة عاملياً 

(8-1-1 ) 
 التنشر من أحبار ألعضاء هيئة التدريس يف جم نسبة ما
 .ISIة عاملياً مصنف

 
(3-1-1 ) 

م ديهن لنسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذي
 على األقل حبث واحد حمكم يف السنة السابقة

(8-1-2 ) 
ى عل يهمنسبة أعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لد

 األقل حبث واحد حمكم يف السنة السابقة.

 

  (3-2-2 ) 
 

الل ت خرار املقدمة للمؤمتعدد أوراق العمل أو التقاري
م  دواالسنة املاضية لكل من أعضاء هيئة التدريس ب

 .كامل أو ما يعادله

(8-1-3 ) 
لسنة ال خال عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤمترات

ا و مأاملاضية لكل من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل 
 .يعادله

 (3-1-2 ) 
 عام.عدد مشاريع البحور املشرتكة كل 

(8-2-1 ) 
 عدد مشاريع البحور املشرتكة كل عام.

  (1-6-12 ) 
 2 ليةالعائد املايل من الدورات التخصصية والتأهي

 .مليون رايل يف هناية اخلطة

(9-1-1 ) 
 واألنشطة البحثية. االستشاراتالعائد املايل من 

 (9-2-1 ) 
 .العائد املايل من الدورات التخصصية والتأهيلية
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  (4-3-5 ) 
  

 مدى رضا املشاركني يف برامج ذوي االحتياجات
 .اخلاصة

(10-1-1 ) 
 سام.ألقادد ععدد برامج التعليم اجملتمعي املقدمة نسبة اىل  

 
(10-1-2) 

رات هاامل برامج تنمية يفمدى رضا افراد اجملتمع املشاركني 
 .االجتماعية

 
(4-6-1)  

 نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيهم من
 .املوظفني بدوام كامل يف أنشطة خدمة اجملتمع

(10-2-1) 
 ظفنينسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيهم من املو 

 .بدوام كامل يف أنشطة خدمة اجملتمع

 
 (4-6-2) 

 ريسلتدالنسبة املئوية ملعايي تقييم أعضاء هيئة ا
 .تمعواملوظفني فيما خيص مسامهاهتم يف خدمة اجمل

(10-2-2)  
وظفني املو يس بة املئوية ملعايي تقييم أعضاء هيئة التدر النس

 .فيما خيص مسامهاهتم يف خدمة اجملتمع

 

(4-5-6 ) 
  نسبة عدد الطالب املشاركني يف برامج التدري

 والتأهيل إىل إمجايل عدد الطالب.

(10-3-1 ) 
 إىل هيلنسبة الطالب املشاركني يف برامج التدري  والتأ 

 إمجايل الطالب. 
 

 
(4-5-2) 

 ئيةنسبة عدد الطالب املشاركني يف األنشطة البي
 .حملافظة اجلوف إىل إمجايل عدد الطالب

(10-3-2 ) 
نطقة مب امةنسبة الطالب املشاركني يف أنشطة التنمية املستد

 .اجلوف
 يتضح أن مؤشرات الكلية حتقق وتنسجم مع مؤشرات اجلامعة 

 املشروعات

 كليةمشروعات ال مشروعات اجلامعة

هتيئة اجلامعة ملتطلبات االعتماد املؤسسي 
.NCAAA 

 . NCAAAاملسامهة يف توفي متطلبات االعتماد املؤسسي

 االعتماد الرباجمي )احمللي والعاملي(. االعتماد الرباجمي )احمللي والعاملي(.
ة دار تطوير اهليكل التنظيمي للجامعة/ احلوكمة/ إ

 ضمان اجلودة.
 .دارة ضمان اجلودةتطوير اهليكل وا

 .التنفيذ واملتابعة على املستوى االسرتاتيجي .التنفيذ على املستوى االسرتاتيجي
 استقطاب وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. .ستقطاب الكفاءات والقدرات العلميةا

 اتتنمية مهارات الطالب /التطوير التقين ملخترب 
 .ومعامل الطالب

 .التجهيزات إكمالتنمية مهارات الطالب/ 

 التعليم التفاعلي. التعليم التفاعلي.
 .األنشطة الالصفية .األنشطة التعليمية الالصفية

 موائمة سوق العمل. موائمة سوق العمل.
 اإلنتاج العلمي. الشراكات البحثية/ اإلنتاج العلمي. 
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رد ة املوانميتة/ تنمية املوارد املالية من العملية التعليمي
 الية من تنمية اجملتمعامل

 .تنمية املوارد املالية

 ريسالتنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعضاء هيئة التد تنمية املهارات اجملتمعية.
 .يتضح أن مشروعات الكلية حتقق وتنسجم مع مشروعات اجلامعة 

 

 

 

 

 :حتديد مصادر التمويل )أساسية واحتياطية(.11
 حتياطيةاالو  يةاألساس مويل، حتدد مصادر التهداف اخلطةشروعات وحتقيق أارية الربامج واملضمان استمر ل

 وفقاً ملا يلي:
 صدر متويل اساسيم – امليزانية السنوية للجامعة -                   
 .اتانشطة البحث العلمي واالستشار  -                   
 لية للفئات اجملتمعية املختلفة.لربامج والدورات التدريبية والتأهيا -                   

  .واإلداريةاالقتصادية واملالية  االستشارات -                   
 سات احلكوميةالشراكات مع املؤس -                   

 
 :آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية.12

 :االعمل هب آليات تقييم نتائج اخلطة وخمرجاهتا، ومتابعة التنفيذ واستمرارية
 االجتماعات. -
 .التقارير الدورية -
 .التقييماملتابعة و مناذج  -
 وإجراءات اخلطة التنفيذية.نشطة طار الزمين ملتابعة أاإلمصفوفة  -
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 مالحق

 

 .للكلية اخلطة التنفيذية :(1ملحق رقم ) -
 (: مناذج املتابعة والتقييم.2ملحق رقم ) -
 ذية.الزمين ملتابعة أنشطة وإجراءات اخلطة التنفي اإلطار(: مصفوفة 3) ملحق رقم -
 (: خطة إدارة املخاطر.4ملحق رقم ) -
 .بطاقات مؤشرات األداء :(5ملحق رقم ) -
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 :كلية اجملتمع بسكاكااخلطة التنفيذية ل .1
 

 اهلدف الرئيسي
 األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف التنفيذي

 اإلطار الزمين
 املؤشرات املسؤول عن التنفيذ امليزانية

 هناية بداية
 
 
 
 
 
 
 
 
تطبيق معايري  -1

االعتماد 
 .املؤسسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هتيئة الكلية  1-1
للوفاء مبتطلبات 

 االعتماد املؤسسي.
 

    املسامهة يف توفي 
متطلبات االعتماد 

املؤسسي 
.NCAAA 

جود نظام لضمان و -
 للجودة ابلكلية طبقًا للهيئة

 واالعتماد للتقواب الوطنية
 .ميياألكاد

شكيل جلنة وحدة اجلودة، واللجان ت -
 األخرى ابلكلية.

 اجلودة ابلكلية. إعداد نظام-

2018

 م
2018

 م
 
- 

 عميد الكلية/
 وحدة اجلودة

افر فريق من تو ( 1-1-1)
املراجعني يضم خرباء دوليني 
ووطنيني متخصصني يف جمال 

 .اجلودة واالعتماد األكادميي
 
 
ستعماله انسبة ما مت  (2-1-1)
 ابمؤشرات اهليئة الوطنية للتقو  من

 واالعتماد األكادميي يف التقواب
 التطويري.

بة اكتمال الدراسة نس( 3-1-1)
 .الذاتية لربامج الكلية

 

صويبه تنسبة ما مت ( 4-1-1)
وتطويره بناء على خمرجات 

 الدراسة الذاتية للكلية.
 

لبات استيفاء متط( 5-1-1)
 االعتماد املؤسسي.

وفق  اجلودة ييمعا تطبيق -
 .مؤشرات األداء

 ( ورش عمل للتعريف مبعايي3عقد عدد ) -
 .املؤسسياالعتماد 

2018

 م
2018

 م
 
- 

 
 وحدة اجلودة

 

ق معايي التنفيذية لتطبي اخلطط إعداد - -
 اجلودة.

2018

 م
2018

 م
 
- 

األقسام العلمية/ وحدة 
 اجلودة 
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احلصول على  -2

 .ياالعتماد الرباجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جودة  حتسني 2-1
 الربامج األكادميية.

 
 
 
 
 

االعتماد الرباجمي 
 )احمللي والعاملي(

 
 
 

 وفقاً  أكادميية برامج تقداب
 اجلودة. ملعايي

 كليةال حصول ملراحل تنفيذية خطة وضع -
 األكادميي. االعتماد على

2018

 م
2018

 - م
 عميد الكلية/

 وحدة اجلودة 
 ربامج اليتمعدل ال( 1-1-2) 

حصلت على االعتماد الرباجمي 
 )سواء احمللي أو العاملي(.

 

 ملعايي اسية طبقاً واملناهج الدر  مجاالرب  إعداد -
 ادميي.األك واالعتماد للتقواب الوطنية اهليئة

2018

 م
2020

 م
1200

0 
األقسام العلمية/ وحدة 

 اجلودة

 .اجميالرب  االعتماد متطلبات استكمال-
 

2018

 م
2020

 م
1200

0 
األقسام العلمية/ وحدة 

 اجلودة
2018

 م
2020

 األقسام العلمية - م

ط تطوير اخلط 2-2 
 الدراسية.

 

 أكادميية خطط تقداب
 اجلودة. ملعايي وفقاً 

آراء  عالستطال وتوعيعها استبانة تصميم-
 جودة املقررات. حول الطالب

 - م018 م208
 األقسام علمية/ وحدة

 اجلودة

تقدير الطالب العام ( 1-2-2)
 جلودة املقررات.

ملقررات اليت ا نسبة-( 2-2-2)
جيرى فيها تقواب للطالب خالل 

 السنة.

نسبة الطالب ( 3-2-2)
 الداخلني ابلربامج الذين أكملوا

 بنجاح السنة األوىل.

 واملقررات ملراجعة الربانمج جلنة تشكيل
 الدراسية.

2018

 م
2018

 - م
 عميد الكلية

 

 دراسيةال واملناهج الربانمج ملف إعداد-
 متكاملة. بصورة

2018

 م
2019

 - م
األقسام العلمية/ وحدة 

 .اجلودة
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 حتقيق -3
 متطلبات

 اجلودة الشاملة 

 
تطوير وتوصيف  3-1

 اهليكل االداري للكلية
تطوير اهليكل 

ادارة ضمان و 
 اجلودة

 كتمال حتديث اهليكلا  -1
 االداري للكلية.

شكيل جلنة تطوير وتوصيف اهليكل ت-
 االداري للكلية.

2018

 م
2018

 - م
 عميد الكلية

 
ر النتهاء من تطوي( 3-1-1)ا

وتوصيفه   للكليةاهليكل التنظيمي 
 .كامالً 

االنتهاء من حتديد ( 1-2-3)
 املهام واملسئوليات لكل وحدة من

الوحدات الواردة يف اهليكل 
 .التنظيمي

 إقرار 3-2
السياسات، وبرامج 

ونظم العمل اليت حتقق 
أغراض إدارة ضمان 

 اجلودة.

ف اهليكل اكتمال توصي -2
 االداري للكلية.

ضع خطة لالنتهاء من حتديث اهليكل و  -
 .وإجاعته وتوصيفه

2018

 م
2018

 - م
األقسام العلمية/ وحدة 

 اجلودة
قرار إاكتمال  -3

السياسات، وبرامج ونظم 
 لكلية.العمل اب

إعداد دليل  السياسات واإلجراءات   -
ى اإلدارية واللوائح التنفيذية على مستو 

 األقسام  والوحدات ابلكلية

2018

 م
2019

 - م
األقسام العلمية/ وحدة 

 اجلودة

اعداد اخلطة  -4
االسرتاتيجية 

للكلية يف ضوء 
خطة االسرتاتيجية 

 للجامعة

 
اعداد وتنفيذ  4-1

 ةاالسرتاتيجياخلطة 
 للكلية.

التنفيذ واملتابعة  
على املستوى 
 االسرتاتيجي

رتاتيجية وجود خطة اس -1
 للكلية.

 ة االسرتاتيجية.اخلط إلعدادتشكيل جلنة  -
 
 
 
 
 
 
 
 

2018

 م
2018

 - م
 عميد الكلية

 

 نسبة األقسام اليت( 1-1-4)
طورت خططها االسرتاتيجية يف 

للكلية ضوء اخلطة االسرتاتيجية 
 .للجامعةو 

لتدريس انسبة أعضاء ( 2-1-4)
املشاركني يف خطط األقسام 

 والكلية.
 

وافر مؤشرات أداء ت( 1-2-4)
ق قييتم قياسها دورايً للتأكد من حت
 .أهداف اخلطة االسرتاتيجية

متابعة حتقيق  4-2
 االسرتاتيجيةاخلطة 

 لألهداف املرجوة.
 
 

تنفيذ اخلطة -2
 االسرتاتيجية.

 ذ. ومتايعة التنفيلمتابعةحتديد اليات ل -
2018

 م
 

2022

 م
 

- 
 عميد الكلية/

 اجلودة األقسام / وحدة
 قق أهداف اخلطة.حت -3
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 اهلدف الرئيسي

 األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف التنفيذي
 اإلطار الزمين

املسؤول عن  امليزانية
 التنفيذ

 املؤشرات
 هناية بداية

ستقطاب ا-5
الكوادر املتميزة 
من أعضاء هيئة 

 التدريس وتنميتها.

املسامهة يف  5-1
استقطاب الكوادر 

املتميزة ذات السجل 
العلمي احلافل من 

أعضاء هيئة التدريس 
 .وتنوعهم

 
تطوير استقطاب و 

أعضاء هيئة أداء 
 التدريس.

 
 
 

 هيئة  استقطاباملسامهة يف-
 العالية ءةالكفا ذوي من تدريس
 املرموقة. العاملية والسمعة

 لكفاءات العلمية األقسام من الرتشيح
 .حمددة ختصصات يف الستقطاهبم متميزة

 

2018

 م
2022

 - م
األقسام 
 العلمية

يس معدل أعضاء هيئة التدر ( 1-1-5)
 .الدكتوراه الذين حيملون درجة

خربة أعضاء و مالئمة مؤهالت ( 2-1-5)
املساعدة يف عمليات االستقطاب من  .اليت يدرسوهناهيئة التدريس للمقررات 

 خالل دور األقسام العلمية.  
2018

 م
2022

 - م
األقسام 
 العلمية

الرفع من كفاءة  5-2
أعضاء هيئة التدريس 

وتدريبهم على 
املهارات املختلفة 
م ومهارات التعل

 .لكرتويناإل

 هيئة ءأعضا مبستوى االرتقاء-
 التدريس

 داءأ تقواب نتائج حول رمسية ريرتقا وجود
 التدريس هيئة أعضاء

2018

 م
2020

 - م
األقسام 
 العلمية

 معدل هيئة التدريس الذين( 1-2-5)
 يثةدتلقوا تدريباً على أسالي  التدريس احل

 اليت تعزع التعليم والتعلم.
 التدريبية احلقائ  املساعدة يف إعداد

 اجلامعة. ملنسويب
 

2018

 م
2019

 م

 
 

15000 
 

األقسام 
 العلمية
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 األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف التنفيذي اهلدف الرئيسي
 اإلطار الزمين

املسؤول عن  امليزانية
 التنفيذ

 املؤشرات
 هناية بداية

تزويد طالب -6
الكلية ابملعارف 
واملهارات والقيم 

اليت تساهم يف بناء 
 االقتصاد املعريف.

 

ب أتهيل الطال 6-1
علمياً وعملياً من 

خالل التطوير التقين 
 للمعامل والقاعات.

 

 
تنمية مهارات 
الطالب/ 
إكمال   
 التجهيزات
 

 التقينو  ارىامله ابملستوى االرتقاء-
 التطوير خالل منالكلية  لطالب
   .والقاعات للمعامل التقين

 قاعات ومعامل حاسوب مكتملة
 

2018

2000 م2021 م
0 

األقسام 
 العلمية

ذين تلقوا معدل الطالب ال( 1-1-6)
 تدريبا على التقنيات احلديثة

ل عن رضا أصحاب العم (2-1-6)
 اخلرجيني ومهاراهتم.

ي جلودة كلالطالب ال تقواب( 3-1-6)
جتربتهم التعليمية )متوسط تقديرات 

الطالب على مقياس من مخس نقاط 
 يف" لطالب السنة األخية "املتوقع خترجهم

 مسح سنوي(.

 تسابواك التعلم عملييت تشجيع -
 املهارات

. 
 الدورات حقائ  املسامهة يف إعداد

 الطالب مهارات لزايدة التدريبية

2018

 2000 م2020 م
األقسام 

علمية/ وحدة ال
 اجلودة

 يكتسبها اليت اخلربة تطوير-
 اجلامعية. حياهتم خالل اخلرجيون

 جودة لقياس للطالب استبانة إعداد
 املكتسبة املهارات

2018

 األقسام العلمية  م2018 م

تطوير خطط  6-2
 برامج للتعليم 

 االلكرتوين والتفاعلي.

التعليم 
 التفاعلي.

 رتوين.لكاال التعلم أسالي  تطبيق-
علي التفا التعليم ألسلوب األساتذة هتيئة

 ة.بيوااللكرتوين من خالل الدورات التدري
2018

 األقسام العلمية - م2021 م
 سبة املناهج الدراسية اليتن( 1-2-6)

 تعتمد على أسالي  التعليم التفاعلي.

املقررات اليت تدرس  نسبة( 2-2-6)
 إلكرتونياً.

ن املناهج مدى رضا الطالب ع( 3-2-6)
م ليالدراسية اليت تعتمد على أسالي  التع

 التفاعلي.

 

 علي.التفا التعلم أسالي  تطبيق-
 حتويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع
 ة.تفاعلي مقررات إىل الدراسية مقرراهتم

2018

 األقسام العلمية - م2022 م

 ابواكتس التعلم عملييت تشجيع-
 املهارات

 لىع ومات املقرر للطال معل كافة توفي 
 .اإللكرتوين املوقع

2018

 األقسام العلمية - م2022 م

التوسع يف  6-3
األنشطة التعليمية 

 الالصفية.

األنشطة 
2018 تصميم برامج تعليمية إضافية ليمية إضافية للطالبفرص تع- الالصفية

1000 م2022 م
 األقسام العلمية 0

رضا الطلبة عن اخلدمات ( 1-3-6)
 ليمية الالصفية .التع
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 األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف التنفيذي اهلدف الرئيسي
 اإلطار الزمين

 املؤشرات املسؤول عن التنفيذ امليزانية
 هناية بداية

 
الستجابة ا-7

الحتياجات سوق 
العمل املتجددة 
من خالل تقدمي 
برامج تعليمية 
 .ذات جودة عالية

 
 
 
 

ائمة سوق مو  7-1
 العمل.

 
 
 
 
 

موائمة سوق 
 .العمل
 

 على الكلية خرجيي حصول-
 املالئمة. الوظائف

 
 
 
 اليت الدراسات يف اخلاص القطاعشراك إ

 العمل. سوق متطلبات ملعرفة جتري
 

 
 
 

2018

 م
 

 
 
 

2022

 م

 
 
 

2000 
عميد الكلية/ 
 األقسام العلمية

معدل التوظيف  (1-1-7)
 اخلرجني على مستوى كل برانمج

وية للربامج النسبة املئ (2-1-7)
اليت تربط خمرجات التعلم مع 

 احتياجات سوق العمل.

العمل يف  متثيل أرابب (3-1-7)
 جلان الربانمج

 
 

 

2018 معهم. اخلرجيني والتواصل ابعةملت وحدة إنشاء

 م
2018

 م
- 

 عميد الكلية

تطوير  7-2
استحدار برامج و 

 .إضافيةأكادميية 

 ألكادميية للكليةا توافق الربامج-
 .العمل سوق متطلبات مع

 عند املختلفة العمل قطاعات التنسيق مع
 وضع
 التعليمية. اخلطط

2018

 م
2022

 م
- 

عميد الكلية/ 
 األقسام العلمية

امج النسبة املئوية للرب  (1-2-7)
ة تلبي إنشائهااليت مت تطويرها أو 

)مراجعة   الحتياجات سوق العمل
 سنوات(. 5كل 

 
 

 التخرج حلديثي التدريبية الربامج تقداب
 اخلاص. والقطاع اجلامعة بني ابلتعاون

 
2018

 م

 
2022

 م

 
 األقسام العلمية -
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 األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع ياهلدف التنفيذ اهلدف الرئيسي
 اإلطار الزمين

املسؤول عن  امليزانية
 التنفيذ

 املؤشرات
 بداية بداية

 
إلسهام يف ا-8

البحث العلمي 
يف جماالت 
اختصاص 

 .الكلية
 
 
 
 
 
 
 

البحث  تشجيع 8-1
ربطه ابحتياجات  العلمي
 اجملتمع.

 

 
 
 

 
اإلنتاج 
 العلمي.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبدمة مرتبطة علمية أحبار
 .جمتمع وتنمية

 ةالعالق ذات العلمية البحور على الرتكيز
 قتصاديةوالتنموية  واال االجتماعية ابملواضيع

 احمللي. ابجملتمع املتعلقة

2018

 م
2022

 م
 

15000 
نشر من أحبار  امنسبة ( 8-1-1) األقسام العلمية

هيئة التدريس يف جمالت ألعضاء 
 .ISIمصنفة عاملياً 

يئة التدريس ( نسبة أعضاء ه2-1-8)
ل )بدوام كامل( الذين لديهم على األق
 حبث واحد حمكم يف السنة السابقة.

 

عمل أو عدد أوراق ال( 3-1-8)
 نةلسالتقارير املقدمة للمؤمترات خالل ا

 املاضية لكل من أعضاء هيئة التدريس
 .بدوام كامل أو ما يعادله

حبور علمية منشورة يف 
 ISI فة عاملياجمالت مصن

 
 العلمي ابملستوي االرتقاء
 التدريس. هيئة ألعضاء

    

 جامعات مع شراكات املسامهة يف عقد
 العلمي. البحث جماالت يف ومؤسسات

 
 

2018

 م
2022

عميد الكلية/  10000 م
 األقسام العلمية

 تطويرو  لتنمية دورات تدريبية املسامهة يف عقد
 لبناء التدريس ئةالبحثية ألعضاء هي  املهارات
 .حبثية كوادر

2018

 م
2022

 األقسام العلمية - م

 العمل وورش العلمية وامللتقيات املؤمترات عقد
 .وخمرجاته العلمي البحث جمال يف

2018

 م
2022

 األقسام العلمية 8000 م

 الشراكات تشجيع 8-2
 .البحثية

 توجهات مع التوافق 
 املهتمة اململكة حكومة
 االقتصاد فاهيمم بتطبيق
 املعريف.

2018 البحثية. اكاتر للش خطة وضع

 م
2018

 األقسام العلمية - م

عدد مشاريع البحور ( 1-2-8)
 املشرتكة كل عام.

 بني تشجيع لتقارب

 واخلاص. العام القطاعني

 

 اتالرتتيب عمل على العلمية األقسام تشجيع
 مع حبثي وتعاون توأمة لعمل الالعمة
 أخرى. أقسام

2018

 م
2022

 - م

عميد الكلية/ 
 األقسام العلمية

 
 

تنمية  -9
املوارد املالية 

ن تنمية املوارد املالية م 9-1
انشطة البحث العلمي 

 .واالستشارات

 
تنمية املوارد 

 املالية 

موارد مالية تقلل من الفجوة 
بني االعتمادات املالية 

 .واحتياجات الكلية

 شطةملالية من انوضع خطة لتنمية املوارد ا
 .البحث العلمي

2018

 م
2018

   م
العائد املايل من ( 1-1-9)

 واألنشطة البحثية.  االستشارات
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ن تنمية املوارد املالية م 2-9 للكلية
شطة الربامج والدورات أن

 التدريبية والتأهيلية للفئات
 اجملتمعية املختلفة.

 
 شطةوضع خطة لتنمية املوارد املالية من ان

ات لفئة لرات التدريبية والتأهيليالربامج والدو 
 اجملتمعية املختلفة.

2018

 م
2018

   م
رات العائد املايل من الدو  (1-2-9)

 التخصصية والتأهيلية

 
 

تعزيز -10
الشراكة مع 
مؤسسات 

 .اجملتمع احمللي

تفعيل الشراكات  10-1
 اجملتمعية.

 
 
 
التنمية    

اجملتمعية 
وتقييم اداء 
اعضاء هيئة 

 التدريس

شراكة جمتمعية واحدة عقد -
 على االقل يف العام.

 تقداب برامج جمتمعية -
2018 تمعيةجملاكة إعداد آلية ملتابعة تنفيذ برامج الشرا 

 م
2018

 11000 م
 عميد/ال

 األقسام العلمية

تعليم عدد برامج ال (1-1-10)
لعدد  اجملتمعي املقدمة نسبة اىل

 األقسام.

فراد اجملتمع مدى رضا ا (2-1-10)
رات اركني ىف برامج تنمية املهاملشا

 االجتماعية

حتقيق رؤية الكلية مبا خيدم 
 اجملتمع.

  ادةاستطالع رأي اجملتمع للتحقق من االستف
 املرجوة.

2018

 م
2002

األقسام /  4000 م2
 وحدة اجلودة

تقداب دورات   10-2
علمية وتدريبية وفقاً 

الحتياجات اجملتمع احمللي 
 .مبنطقة اجلوف

 بشرية بكوادر اجملتمع دم-
 .مؤهلة

وضع خطة للربامج التدريبية اليت تليب 
 احتياجات اجملتمع.

2018

 م
2018

األقسام /  - م
 وحدة اجلودة

نسبة مشاركة أعضاء  (1-2-10)
هيئة التدريس وغيهم من املوظفني 
 بدوام كامل يف أنشطة خدمة اجملتمع.

 املئوية ملعايي لنسبةا (2-2-10)
 هيئة التدريس واملوظفني تقييم أعضاء

 عفيما خيص مسامهاهتم يف خدمة اجملتم

 لاملشاك حل يف اإلسهام-
 .اجملتمع وتنمية

 
ة ماياقامة الندوات والدورات اليت تتعلق حب

 البيئة والتنمية املستدامة.

2018

 م
2022

 25000 م
األقسام / 
 وحدة اجلودة

نشر الثقافة يف  10-3
 احمللي.اجملتمع 

 

تعليم  جمال راكة يفالش-
 وتثقيف اجملتمع.

 ميةالتن جمال يف الشراكة-
 البشرية.

 اجملتمعية. لياتالفعا يف واملشاركة التنظيم -
 هيئة عضاءأل اجملتمعية املشاركات متابعة -

 التدريس.
 يف للتميز اجلامعة مدير جائزة املسامهة يف -

 اجملتمع. خدمة

2018

 م
2022

 6000 م
األقسام / 
كني نسبة الطالب املشار  (10-3-1) دةوحدة اجلو 

  ب.يف برامج التدري  إىل إمجايل الطال
 نسبة الطالب املشاركني (2-3-10) 

 يف أنشطة التنمية املستدامة مبنطقة
 اجلوف.

 

2018

 م
2022

 األقسام  4000 م

2018

 م
2022

  م
 األقسام /

 وحدة اجلودة
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 :اجملتمع بسكاكا السنوية لكليةيذية منظومة متابعة أنشطة اخلطة التنف. 2

 التنفيذ عدم مربرات تنفيذه يتم مل ما والشواهد األدلة تنفيذه مت ما املتابعة توقيت املتابعة آلية اإلجرائية األنشطة املخرجات

 يئةوجود نظام لضمان للجودة ابلكلية طبقاً لله
 .األكادميي واالعتماد للتقواب الوطنية

      خماطبات ة.اللجان األخرى ابلكليو اجلودة، تشكيل جلنة وحدة  -

      تقارير اجناع ة ابلكلية.إعداد نظام اجلود-

 .وفق مؤشرات األداء اجلودة معايي تطبيق .

د ورش عمل للتعريف مبعايي االعتما 3عقد عدد  -
 .املؤسسي

      تقارير اجناع

      قاريرت  اجلودة.التنفيذية لتطبيق معايي اخلطط إعداد -

 .اجلودة ملعايي وفقاً  أكادميية برامج تقداب

 ىعل الكلية حصول ملراحل تنفيذية خطة وضع -
 األكادميي. االعتماد

      خماطبات

 ةاهليئ ملعايي قاً واملناهج الدراسية طب مجاالرب  إعداد -
 األكادميي. واالعتماد للتقواب الوطنية

      تقارير اجناع

      تقارير اجناع .الرباجمي االعتماد باتمتطل استكمال-

 اجلودة. ملعايي وفقاً  أكادميية خطط تقداب

 حول لطالباآراء  الستطالع وتوعيعها استبانة تصميم-
 جودة املقررات.

      تقارير

      خماطبات ية.الدراس واملقررات ملراجعة الربانمج جلنة تشكيل

      تقارير اجناع متكاملة. صورةب راسيةالد واملناهج الربانمج ملف إعداد-

      تقارير اجناع ة.شكيل جلنة تطوير وتوصيف اهليكل االداري للكليت- اكتمال حتديث اهليكل االداري للكلية.

 اكتمال توصيف اهليكل االداري للكلية.
 وتوصيفهالنتهاء من حتديث اهليكل لوضع خطة  -

 .وإجاعته
      تقارير
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 .ليةلكابالسياسات وبرامج ونظم العمل  اكتمال إقرار
ح وائاللإعداد دليل  السياسات واإلجراءات  اإلدارية و 
 .يةالتنفيذية على مستوى األقسام  والوحدات ابلكل

      خماطبات

      تقارير اجناع اتيجية.اخلطة االسرت  إلعدادتشكيل جلنة  - وجود خطة اسرتاتيجية للكلية.

 تيجية.اتنفيذ اخلطة االسرت  -
 حتقق أهداف اخلطة. -

      تقارير اجناع ة.حتديد اليات للمتابع -

      تقارير .متايعة التنفيذ -

 فاءةالك ذوي من تدريس هيئة املسامهة يف استقطاب
 املرموقة. العاملية والسمعة العالية

 ستقطاهبمال متميزة لكفاءات العلمية األقسام من الرتشيح
 .حمددة ختصصات يف

      ارير اجناعتق

ام قساملساعدة يف عمليات االستقطاب من خالل دور األ
 العلمية.

      تقارير

 التدريس هيئة أعضاء مبستوى االرتقاء

 هيئة أعضاء أداء تقواب نتائج حول رمسية تقارير وجود
 التدريس

      خماطبات

      اجناع تقارير جلامعة.ا ملنسويب التدريبية احلقائ  املساعدة يف إعداد

 منلكلية ا لطالب والتقين املهارى ابملستوى االرتقاء
      تقارير اجناع .قاعات ومعامل حاسوب مكتملة .والقاعات للمعامل التقين التطوير خالل

 املهارات واكتساب التعلم عملييت تشجيع
 ايدةلز  التدريبية الدورات حقائ  املسامهة يف إعداد

 .الطالب مهارات
      تقارير

 ياهتمح خالل اخلرجيون يكتسبها اليت اخلربة تطوير
 اجلامعية.

      خماطبات .كتسبةامل املهارات جودة لقياس للطالب استبانة إعداد

 لكرتوين.اإل التعلم أسالي  تطبيق
 

لكرتوين من التفاعلي واال التعليم ألسلوب األساتذة هتيئة
 خالل الدورات التدريبية.

      تقارير اجناع

 التفاعلي. التعلم أسالي  تطبيق
. 

 مقرراهتم حتويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع
 تفاعلية. مقررات إىل الدراسية

      تقارير اجناع
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 املهارات واكتساب التعلم عملييت تشجيع
 املوقع على معلومات املقرر للطال  كافة توفي

 .اإللكرتوين
      تقارير

      خماطبات .تصميم برامج تعليمية إضافية . فرص تعليمية إضافية للطالب

 املالئمة. الوظائف على الكلية خرجيي حصول

 رفةملع جتري اليت الدراسات يف اخلاص القطاعشراك إ
 العمل. سوق متطلبات

      تقارير اجناع

      تقارير اخلرجيني والتواصل معهم. ملتابعة وحدة إنشاء

 سوق تمتطلبا مع ليةاألكادميية للك توافق الربامج
 .العمل

 وضع عند املختلفة العمل قطاعات التنسيق مع
 التعليمية. اخلطط

      خماطبات

 بني ونابلتعا التخرج حلديثي التدريبية الربامج تقداب
 اخلاص. والقطاع اجلامعة

      تقارير اجناع

 اضيعابملو  العالقة ذات ةالعلمي البحور على الرتكيز .جمتمع وتنمية خبدمة مرتبطة علمية أحبار

 احمللي. جملتمعاب املتعلقة والتنموية  واالقتصادية االجتماعية

      تقارير اجناع

      تقارير ISI حبور علمية منشورة يف جمالت مصنفة عاملياً 

 ريس.التد هيئة ألعضاء العلمي ابملستوي االرتقاء

 يف ومؤسسات جامعات مع شراكات املسامهة يف عقد
 العلمي. البحث تجماال

      خماطبات

  ملهاراتا وتطوير لتنمية دورات تدريبية املسامهة يف عقد
 .ةحبثي كوادر لبناء التدريس البحثية ألعضاء هيئة

      تقارير اجناع

 جمال يف العمل وورش العلمية وامللتقيات املؤمترات عقد
 وخمرجاته العلمي البحث

      تقارير اجناع

 تطبيقب املهتمة اململكة حكومة توجهات مع التوافق
 املعريف. االقتصاد مفاهيم

      تقارير البحثية. اكاتر للش خطة وضع

 واخلاص. العام القطاعني بني تشجيع لتقارب
 لعمل عمةالال الرتتيبات عمل على العلمية األقسام تشجيع
 أخرى. مع أقسام حبثي وتعاون توأمة

      خماطبات
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ية ملالا تل من الفجوة بني االعتماداموارد مالية تقل
 .واحتياجات ومتطلبات الكلية

      تقارير اجناع ميلعلث اشطة البحخطة لتنمية املوارد املالية من أنوضع 

ج اموضع خطة لتنمية املوارد املالية من انشطة الرب 
 ختلفة.امل عيةوالدورات التدريبية والتأهيلية للفئات اجملتم

      تقارير

 ام.قل يف العشراكة جمتمعية واحدة على األد عق-
 .تقداب برامج جمتمعية ختدم تطلعات اجملتمع-

      خماطبات .يةتمعإعداد آلية ملتابعة تنفيذ برامج الشراكة اجمل

      تقارير اجناع وة.رجاستطالع رأي اجملتمع للتحقق من االستفادة  امل حتقيق رؤية الكلية مبا خيدم اجملتمع.

      تقارير اجناع تمع.جملت اوضع خطة للربامج التدريبية اليت تليب احتياجا .مؤهلة بشرية بكوادر اجملتمع مد

 .اجملتمع وتنمية املشاكل حل يف اإلسهام
التنمية ة و بيئاقامة الندوات والدورات اليت تتعلق حبماية ال

 املستدامة.
      تقارير

 ع.تعليم وتثقيف اجملتم جمال الشراكة يف-
 البشرية. التنمية جمال يف الشراكة-

      خماطبات تمعية.اجمل الفعاليات يف واملشاركة التنظيم -

      تقارير اجناع التدريس. يئةه ألعضاء اجملتمعية املشاركات متابعة -

      تقارير اجناع اجملتمع خدمة يف للتميز ةاجلامع مدير جائزة املسامهة يف -
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 :بسكاكا لكلية اجملتمعوفة اإلطار الزمين ألنشطة اخلطة التنفيذية السنوية مصف. 3

 األنشطة
 الشهر

12 1 2 3 4 5 6 7 8 

          رى ابلكلية.تشكيل جلنة وحدة اجلودة، واللجان األخ -

          إعداد نظام اجلودة ابلكلية.-

          .ياملؤسسورش عمل للتعريف مبعايي االعتماد  3عقد عدد  -

          التنفيذية لتطبيق معايي اجلودة. اخلطط إعداد -

          األكادميي. االعتماد على الكلية حصول ملراحل تنفيذية خطة وضع -

          األكادميي. واالعتماد للتقواب الوطنية اهليئة ملعايي واملناهج الدراسية طبقاً  مجاالرب  إعداد -

          .الرباجمي االعتماد اتمتطلب استكمال-

          جودة املقررات. حول آراء الطالب الستطالع وتوعيعها استبانة تصميم-

          الدراسية. واملقررات ملراجعة الربانمج جلنة تشكيل

          متكاملة. بصورة الدراسية واملناهج الربانمج ملف إعداد-

          كل االداري للكلية.تشكيل جلنة تطوير وتوصيف اهلي-
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          .وإجاعته وتوصيفهوضع خطة لالنتهاء من حتديث اهليكل  -

          كليةات ابلإعداد دليل  السياسات واإلجراءات  اإلدارية واللوائح التنفيذية على مستوى األقسام  والوحد

          تشكيل جلنة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية. -

          اليات للمتابعة.حتديد  -

          متايعة التنفيذ -

          .حمددة ختصصات يف الستقطاهبم متميزة لكفاءات العلمية األقسام من الرتشيح

          املساعدة يف عمليات االستقطاب من خالل دور األقسام العلمية.

          يسالتدر  هيئة أعضاء أداء تقواب نتائج حول رمسية تقارير وجود

          اجلامعة. ملنسويب التدريبية احلقائ  املساعدة يف إعداد

          قاعات ومعامل حاسوب مكتملة.

          الطالب. مهارات لزايدة التدريبية الدورات حقائ  املسامهة يف إعداد

          املكتسبة. املهارات جودة لقياس للطالب استبانة إعداد

          التفاعلي وااللكرتوين من خالل الدورات التدريبية. التعليم ألسلوب ساتذةاأل هتيئة

          تفاعلية. مقررات إىل الدراسية مقرراهتم حتويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع
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          .اإللكرتوين املوقع على معلومات املقرر للطال  كافة توفي

          .ةتصميم برامج تعليمية إضافي .

          العمل. سوق متطلبات ملعرفة جتري اليت الدراسات يف اخلاص القطاعشراك إ

          اخلرجيني والتواصل معهم. ملتابعة وحدة إنشاء

 وضع عند املختلفة العمل قطاعات التنسيق مع
 التعليمية. اخلطط

         

          اخلاص. والقطاع اجلامعة بني نابلتعاو  التخرج حلديثي التدريبية الربامج تقداب

          احمللي. ابجملتمع علقةاملت والتنموية  واالقتصادية االجتماعية ابملواضيع العالقة ذات العلمية البحور على الرتكيز

          العلمي. البحث جماالت يف ومؤسسات جامعات مع شراكات املسامهة يف عقد

          .حبثية كوادر لبناء التدريس البحثية ألعضاء هيئة  املهارات وتطوير لتنمية دريبيةدورات ت املسامهة يف عقد

          وخمرجاته العلمي البحث جمال يف العمل وورش العلمية وامللتقيات املؤمترات عقد

          البحثية. اكاتر للش خطة وضع

          أخرى. مع أقسام حبثي وتعاون توأمة لعمل الالعمة الرتتيبات عمل على العلمية األقسام تشجيع

          وضع خطة لتنمية املوارد املالية من انشطة البحث العلمي
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          لفة.ية املختجملتمعوضع خطة لتنمية املوارد املالية من انشطة الربامج والدورات التدريبية والتأهيلية للفئات ا

          الشراكة اجملتمعية. إعداد آلية ملتابعة تنفيذ برامج

          استطالع رأي اجملتمع للتحقق من االستفادة  املرجوة.

          وضع خطة للربامج التدريبية اليت تليب احتياجات اجملتمع.

          اقامة الندوات والدورات اليت تتعلق حبماية البيئة والتنمية املستدامة.

          اجملتمعية. لفعالياتا يف واملشاركة التنظيم -

          التدريس. هيئة ألعضاء اجملتمعية املشاركات متابعة -

          اجملتمع خدمة يف للتميز اجلامعة مدير جائزة املسامهة يف -

          رى ابلكلية.تشكيل جلنة وحدة اجلودة، واللجان األخ -

          إعداد نظام اجلودة ابلكلية.-

          .املؤسسيورش عمل للتعريف مبعايي االعتماد  3عقد عدد  -

          التنفيذية لتطبيق معايي اجلودة. اخلطط إعداد -

          األكادميي. االعتماد على الكلية حصول ملراحل تنفيذية خطة وضع -

          األكادميي. واالعتماد وابللتق الوطنية اهليئة ملعايي واملناهج الدراسية طبقاً  مجاالرب  إعداد -



 

 

52 

 

          .الرباجمي االعتماد متطلبات استكمال-

          جودة املقررات. حول آراء الطالب الستطالع وتوعيعها استبانة تصميم-

          الدراسية. واملقررات ملراجعة الربانمج جلنة تشكيل

          متكاملة. بصورة الدراسية واملناهج الربانمج ملف إعداد-

          لكلية.لتشكيل جلنة تطوير وتوصيف اهليكل االداري -

          .وإجاعته وتوصيفهوضع خطة لالنتهاء من حتديث اهليكل  -

          كليةات ابلإعداد دليل  السياسات واإلجراءات  اإلدارية واللوائح التنفيذية على مستوى األقسام  والوحد

          نة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية.تشكيل جل -

          حتديد اليات للمتابعة. -

          متايعة التنفيذ -

          .حمددة ختصصات يف الستقطاهبم متميزة لكفاءات العلمية األقسام من الرتشيح

          املساعدة يف عمليات االستقطاب من خالل دور األقسام العلمية.

          التدريس هيئة أعضاء أداء تقواب نتائج حول رمسية قاريرت وجود
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 خطة إدارة املخاطر:. 4

ها( وتنفيذ عوق اخلطةكن أن تمياليت يتم اعداد خطة إلدارة املخاطر املتوقعة من خالل حتديد الصعوابت والتحدايت )      
 وطرق التغلب عليها.

  :منوذج لبطاقة إدارة أحد املخاطر 
  :مايل واستثمارينوع اخلطر 
   :نقص الدعم احلكومي )اخنفاض ميزانية اجلامعة(اسم اخلطر  

  

 وصف اخلطر احملتمل: 
 .اخنفاض ايرادات الكلية 
 .نقص اعداد الطالب املقبولني ابلكلية 

 : كلية اجملتمعجهة وموقع حدوث اخلطر
 ،وكالة اجلامعة طراجلهة املسؤولة عن معاجلة وإهناء اخل

 ادارة الكلية
 عناصر الوقاية من اخلطر:

  البحث عن مصادر متويل غي حكومية من ذلك
 برامج أكادميية أو تدريبة مدفوعة برسوم.

 .تشجيع األحبار املمولة من جهات خارجية 
 لجهات اخلارجيةتقدم االستشارات املدفوعة ل. 
 .تنويع الربامج االكادميية 
  .التعريف بدور الكلية وخدماهتا 

 درجة ومستوى اخلطورة:
 عاٍل جداً 

 عالً 
 √                                 متوسط

 منخفض 
 اندر 

 اجلهة املسؤولة عن إجراءات منع اخلطر:
 ادارة الكلية. وكالة اجلامعة،

 وقوعه: أتثري اخلطر حال
 √                       عاٍل جدا

 عاٍل 
                                  متوسط

 منخفض 
 اندر 
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 طاقات مؤشرات األداء:ب.5

 ي.هتيئة الكلية للوفاء مبتطلبات االعتماد املؤسس 1-1 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-1-1امعة: اجل
 -       اهليئة:         يماد األكادميواالعت ودةتوافر فريق من املراجعني يضم خرباء دوليني ووطنيني متخصصني يف جمال اجل

 1-1-1 الكلية:      
 

 NCAAAمتطلبات االعتماد املؤسسي  املسامهة يف توفي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس
 

 خرباء  8 ار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقد
 

 املستوى املستهدف

 2 السنة األوىل

  4 السنة الثانية

 6 السنة الثالثة
 7 السنة الرابعة
 8 السنة اخلامسة

 

 ياألكادمي عتمادواال اجلودة جمال يف املتخصصني والوطنيني الدوليني اخلرباء عدد طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي هات املشاركة يف تنفيذ املشروعاجل
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ي.هتيئة الكلية للوفاء مبتطلبات االعتماد املؤسس 1-1 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-1-1اجلامعة: 
 -        اهليئة:        نسبة  ما مت استعماله من مؤشرات اهليئة

 2-1-1 الكلية:      
 

 NCAAAمتطلبات االعتماد املؤسسي املسامهة يف توفي  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %70 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 دفاملستوى املسته

 %70 السنة األوىل

 %70 السنة الثانية

 %70 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %70 السنة اخلامسة

 

 X 100على العدد الكلى من مؤشرات اهليئة  / من مؤشرات اهليئة نسبة ما مت استعماله طريقة حساب املؤشر
 

 كادمييعمادة اجلودة واالعتماد األ اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ي.هتيئة الكلية للوفاء مبتطلبات االعتماد املؤسس 1-1 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 3-1-1اجلامعة: 
 -هليئة:   ا       نسبة اكتمال الدراسة الذاتية لربامج الكلية

 3-1-1 الكلية:      
 

 NCAAAمتطلبات االعتماد املؤسسي املسامهة يف توفي  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األوىل

 السنة الثانية
 

 السنة الثالثة
 

 سنة الرابعةال
 السنة اخلامسة 

  

 اكتمال بنود الدراسة الذاتية   طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ي.لبات االعتماد املؤسسهتيئة الكلية للوفاء مبتط 1-1 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 4-1-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          ة للكليةدراسة الذاتيالنسبة ما مت تصويبه وتطويره بناء على خمرجات 

 4-1-1 الكلية:      
 

 NCAAAمتطلبات االعتماد املؤسسي املسامهة يف توفي  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %40 السنة األوىل

 %60 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة اخلامسة
 

 الذايت املؤسسي التقواب دراسة خمرجات على بناء وتطويره تصويبه مت ما نسبة طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ي.هتيئة الكلية للوفاء مبتطلبات االعتماد املؤسس 1-1 اهلدف احملدد
 

 ألداءمرجعية مؤشر ا

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-1-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          استيفاء متطلبات االعتماد املؤسسي.

 5-1-1 الكلية:      
 

 NCAAAمتطلبات االعتماد املؤسسي املسامهة يف توفي  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر 
 

 املستوى املستهدف

 %50 السنة األوىل

 %70 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة اخلامسة
 

 املؤسسي االعتماد متطلبات من استيفائه مت ما نسبة طريقة حساب املؤشر
 

 تماد األكادمييعمادة اجلودة واالع اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 حتسني جودة الربامج األكادميية. 1-2 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-2-1اجلامعة:       
 -:   اهليئة       .الرباجمياستيفاء متطلبات االعتماد 

 1-1-2 الكلية:      
 

 والعاملي الرباجمي احمللي االعتماد  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %50 السنة األوىل

 %70 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة اخلامسة
 

 X 100 عدد الواثئق واألدلة املتوفرة  / العدد الكلى لألدلة والواثئق املطلوبة  طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ة.تطوير اخلطط الدراسي 2-2 دف احملدداهل
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-2-1اجلامعة: 
 تقدير الطالب العام جلودة املقررات.

 
 -اهليئة:         
 1-2-2 الكلية:      

 

 االعتماد الرباجمي احمللي  والعاملي اسم املشروع
 

 سنوي ياسدورية الق % وحدة القياس
 

 5من  4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 3.2 السنة األوىل
 3.4 السنة الثانية
 3.6 السنة الثالثة
 3.8 السنة الرابعة
 4 السنة اخلامسة

 

 ى للمقرراتمتوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من مخس نقاط للتقييم الكل طريقة حساب املؤشر
 

 وحدة اجلودة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 تطوير اخلطط الدراسية. اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-4-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          تقواب للطالب خالل السنة. املقررات اليت جيرى فيها نسبة

 2-2-2 الكلية:      
 

 االعتماد الرباجمي احمللي  والعاملي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األوىل
 %100 السنة الثانية
 %100 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة اخلامسة

 

 X 100تم تقويمها    / العدد الكلى للمقررات المطروحة   التيعدد المقررات  طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 ام والوحدات املختلفة ابلكليةاألقس املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 تطوير اخلطط الدراسية اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 3-2-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          نسبة الطالب الداخلني ابلربامج الذين أكملوا بنجاح السنة األوىل.

 3-2-2 الكلية:      
 

 االعتماد الرباجمي احمللي  والعاملي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %70 السنة األوىل

 %75 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %85 السنة الرابعة

 %90 السنة اخلامسة

 

 X  100لدفعةاالعدد الكلى لطالب السنة االولى من نفس  /الطالب الذين اكملوا السنة االولى بنجاح  عدد طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 يف اهليكل االداري للكليةتطوير وتوص 1-3 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-4-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          .االنتهاء من تطوير اهليكل التنظيمي للكلية وتوصيفه كامالً 

 1-1-3 الكلية:      
 

 تطوير اهليكل وإدارة ضمان اجلودة اسم املشروع
 

 سنوي ية القياسدور  % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األوىل
 السنة الثانية

 
 السنة الثالثة

 
 السنة الرابعة

 
 السنة اخلامسة

  

  كامال وتوصيه التنظيمي الهيكل من تطويره تم ما نسبة طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي ة يف تنفيذ املشروعاجلهات املشارك
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 دة.السياسات، وبرامج ونظم العمل اليت حتقق أغراض إدارة ضمان اجلو  إقرار 2-3 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-4-1: اجلامعة
 -اهليئة:          لتنظيمييكل ااالنتهاء من حتديد املهام واملسئوليات لكل وحدة من الوحدات الواردة يف اهل

 1-2-3 الكلية:      
 

 تطوير اهليكل وإدارة ضمان اجلودة اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 د هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عن
 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األوىل
 السنة الثانية

 
 السنة الثالثة

 السنة الرابعة 
 السنة اخلامسة 
  

 100 ×كلة ابهليواردعدد الوحدات اليت مت االنتهاء من حتديد مهامها/العدد الكلي للوحدات ال طريقة حساب املؤشر
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي شروعاجلهات املشاركة يف تنفيذ امل
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 للكلية. االسرتاتيجيةاعداد وتنفيذ اخلطة  1-4 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-5-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          .للجامعةو كلية طها االسرتاتيجية يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للنسبة األقسام اليت طورت خط

 1-1-4: الكلية      
 

 التنفيذ واملتابعة على املستوى االسرتاتيجي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 ستهدفاملستوى امل

 % 20 السنة األوىل
 40% السنة الثانية
 60% السنة الثالثة
 80% السنة الرابعة
 %100 السنة اخلامسة

 

 طريقة حساب املؤشر
 االسرتاتيجية اخلطة ضوء يف االسرتاتيجية خططها طورت اليت األقسام عدد

 100  ×لألقسام الكلي العدد/ للكلية
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي وعاجلهات املشاركة يف تنفيذ املشر 
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 للكلية. االسرتاتيجيةاعداد وتنفيذ اخلطة  1-4 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-5-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          يف خطط األقسام والكلية سبة أعضاء التدريس املشاركنين

 2-1-4: الكلية      
 

 التنفيذ واملتابعة على املستوى االسرتاتيجي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %75 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األوىل

 %40 يةالسنة الثان

 %50 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة

 %75 السنة اخلامسة
 

 100 ×التدريس ألعضاء الكلي العدد/األقسام خطط يف املشاركني التدريس أعضاء عدد طريقة حساب املؤشر
 

  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام والوحدات املختلفة ابلكلية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 لألهداف املرجوة. االسرتاتيجيةمتابعة حتقيق اخلطة  2-4 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 3-5-1اجلامعة: 
 -اهليئة:          .تيجيةتوافر مؤشرات أداء يتم قياسها دورايً للتأكد من حتقيق أهداف اخلطة االسرتا

 1-2-4:  الكلية      
 

 التنفيذ واملتابعة على املستوى االسرتاتيجي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %90 السنة األوىل
 السنة الثانية

 السنة الثالثة 
 

 السنة الرابعة
 

 السنة اخلامسة
  

 يقة حساب املؤشرطر 
 / جيةاالسرتاتي اخلطة أهداف حتقيق من للتأكد استخدامها مت اليت األداء مؤشرات عدد

 100 ×اخلطة أداء ملؤشرات الكلي العدد
 

 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 ليةاألقسام والوحدات املختلفة ابلك املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 .وتنوعهم التدريس  استقطاب الكوادر املتميزة ذات السجل العلمي احلافل من أعضاء هيئةاملسامهة يف 1-5 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-2-2اجلامعة: 

 3-4ئة: م اهلي          .الدكتوراه درجة حيملون الذين التدريس هيئة أعضاء معدل
 1-1-5 الكلية:

 

 أعضاء هيئة التدريساستقطاب وتطوير أداء  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %65 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %45 السنة األوىل

 %50 السنة الثانية

 %55 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة

 %65 السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 يئةهل الكلي العدد / الكلية يفالدكتوراة  حيملون الذين التدريس هيئة أعضاء عدد

 100 ×التدريس
 

 )جديد كيان( الكفاءات  استقطاب وحدة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع

 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 .وتنوعهم دريساملسامهة يف استقطاب الكوادر املتميزة ذات السجل العلمي احلافل من أعضاء هيئة الت 1-5 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -اجلامعة:          

 -اهليئة:             .يدرسوهنا اليت للمقررات التدريس هيئة أعضاء وخربة مؤهالت مالئمة
 2-1-5 الكلية:

 

 أعضاء هيئة التدريساستقطاب وتطوير أداء  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %50 السنة األوىل

 %75 السنة الثانية

 %85 السنة الثالثة

 %95 نة الرابعةالس

 %100 السنة اخلامسة
 

 طريقة حساب املؤشر
 / وهنااملقررات اليت يدرس أعضاء هيئة التدريس الذين تالئم مؤهالهتم وخرباهتمعدد 

 100 ×العدد الكلي
 

  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 .لكرتوينلتعلم اإلفاءة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على املهارات املختلفة ومهارات االرفع من ك 2-5 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-7-2اجلامعة: 

 اهليئة:          .والتعلم التعليم تعزز اليت احلديثة التدريس أساليب على تدريبا تلقوا الذين التدريس هيئة معدل
 1-2-5 الكلية:

 

 أعضاء هيئة التدريساستقطاب وتطوير أداء  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األوىل

 %40 السنة الثانية

 %50 السنة الثالثة

 %60 لرابعةالسنة ا

 %80 السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 ريبيةتد دورات أو عمل ورش يف األقل على واحدة مرة شاركوا الذين التدريس هيئة عدد

 100 ×عام كل يف التدريس هليئة الكلي العدد / خارجها أو املؤسسة داخل
 

 )مقرتح جديد كيان( اجلامعي التطوير مركز اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 أتهيل الطالب علمياً وعملياً من خالل التطوير التقين للمعامل والقاعات. 1-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-8-2اجلامعة: 

 اهليئة:          لى التقنيات احلديثةمعدل الطالب الذين تلقوا تدريبا ع
 1-1-6 الكلية:

 

 التجهيزاتتنمية مهارات الطالب/ إكمال  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %35 السنة األوىل

 %45 السنة الثانية

 %55 ثالثةالسنة ال

 %70 السنة الرابعة

 %80 السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 تدريبية دورات أو عمل ورش يف األقل على واحدة مرة شاركوا الذين الطالب عدد

 100×عام كل يف للطالب الكلي العدد / خارجها أو املؤسسة داخل
 

 )مقرتح جديد كيان( اجلامعي التطوير مركز اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 أتهيل الطالب علمياً وعملياً من خالل التطوير التقين للمعامل والقاعات. 1-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-6-2اجلامعة: 
 ومهاراهتم.رضا أصحاب العمل عن اخلرجيني 

 
 اهليئة:         

 2-1-6 الكلية:
 

 الطالب/ إكمال   التجهيزات مهاراتتنمية  اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %75 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 50% السنة األوىل

 55% السنة الثانية

 60% السنة الثالثة

 65% السنة الرابعة

 75% السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 ويتم املؤشر متطلبات حتقق بنود جمموعة على حتتوي مناسبة استباانت تصميم يتم

 عليها املتعارف الطرق حس  حتليلها
 

 )مقرتح جديد كيان(والتقواب القياس وحدة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية قيق املستهدفاملسؤول عن حت
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 أتهيل الطالب علمياً وعملياً من خالل التطوير التقين للمعامل والقاعات. 1-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 اجلامعة:         
نقاط  من مخس قياست الطالب على مالطالب الكلي جلودة جتربتهم التعليمية )متوسط تقديرا تقواب

 لطالب السنة األخية "املتوقع خترجهم" يف مسح سنوي(.
 اهليئة:         

 3-1-6 الكلية:
 

 تنمية مهارات الطالب/ إكمال   التجهيزات اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األوىل
 %100 السنة الثانية
 %100 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة
 %100 السنة اخلامسة

 
 

 طريقة حساب املؤشر
 ويتم املؤشر متطلبات حتقق بنود جمموعة على حتتوي مناسبة استباانت تصميم يتم

 عليها املتعارف الطرق حس  حتليلها
 

 )مقرتح جديد كيان(والتقواب القياس وحدة شاركة يف تنفيذ املشروعاجلهات امل
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 االلكرتوين والتفاعلي.تطوير خطط برامج للتعليم  2-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

  1-3-2اجلامعة:
 اهليئة:           ملناهج الدراسية اليت تعتمد على أسالي  التعليم التفاعلي.نسبة ا

 1-2-6الكلية:
 

 .التعليم التفاعلي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 

 املستوى املستهدف

 %35 السنة األوىل

 45% انيةالسنة الث

 55% السنة الثالثة

 65% السنة الرابعة

 %80 السنة اخلامسة
 

 طريقة حساب املؤشر
 للمناهج يالكل العدد / التفاعلي التعليم أسالي  على تعتمد اليت الدراسية املناهج عدد

100× 
 

 بعد عن والتعليم اإللكرتوين التعليم عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ل عن حتقيق املستهدفو املسؤ 
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 االلكرتوين والتفاعلي.تطوير خطط برامج للتعليم  2-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 اجلامعة
 .لكرتونياً نسبة املقررات اليت تدرس إ

 
 اهليئة:                 

 2-2-6الكلية:
 

 التعليم التفاعلي. سم املشروعا
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 

 املستوى املستهدف

 15% السنة األوىل

 30% السنة الثانية

 45% السنة الثالثة

 60% السنة الرابعة
 80% السنة اخلامسة

 

 طريقة حساب املؤشر
 للمناهج يالكل العدد / التفاعلي التعليم أسالي  على تعتمد اليت الدراسية اهجاملن عدد

100×. 
 

 بعد عن والتعليم اإللكرتوين التعليم عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 اللكرتوين والتفاعلي.اتطوير خطط برامج للتعليم  2-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-3-2اجلامعة: 

 اهليئة:          .ليمدى رضا الطالب عن املناهج الدراسية اليت تعتمد على أسالي  التعليم التفاع
 3-2-6الكلية: 

 

 التعليم التفاعلي اسم املشروع
 

 سنوي سدورية القيا % وحدة القياس
 

 75% مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 15% السنة األوىل

 30% السنة الثانية

 45% السنة الثالثة

 60% السنة الرابعة
 75% السنة اخلامسة

 
 

 طريقة حساب املؤشر
 ويتم ؤشرامل متطلبات حتقق بنود جمموعة على حتتوي مناسبة استباانت تصميم يتم

 .عليها املتعارف الطرق حس  حتليلها
 

 بعد عن والتعليم اإللكرتوين التعليم عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 التوسع يف األنشطة التعليمية الالصفية. 3-6 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-5-2اجلامعة: 

 اهليئة:          رضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية الالصفية .
 1-3-6الكلية: 

 

 األنشطة الالصفية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 80% مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 دفاملستوى املسته

 %35 السنة األوىل

 45% السنة الثانية

 55% السنة الثالثة

 65% السنة الرابعة

 80% السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 ويتم املؤشر متطلبات حتقق بنود جمموعة على حتتوي مناسبة استباانت تصميم يتم

 .عليها املتعارف الطرق حس  حتليلها
 

 بعد عن والتعليم اإللكرتوين التعليم عمادة روعاجلهات املشاركة يف تنفيذ املش
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

78 

 

 
 .موائمة سوق العمل 1-7 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-1-2اجلامعة: 

 اهليئة:          معدل التوظيف اخلرجني على مستوى كل برانمج 
 1-1-7الكلية: 

 

 موائمة سوق العمل اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 
 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األوىل

 20% السنة الثانية

 35% السنة الثالثة

 40% السنة الرابعة

 50% مسةالسنة اخلا
 
 

 طريقة حساب املؤشر

 خالل اجلامعة خرجيي من واألهلي احلكومي القطاعني يف وظيفة على احلاصلني عدد

 × 100. السنة تلك يف اجلامعة خلرجيي الكلي اجملموع / خترجهم من سنة

 
 

 الطالب ونشؤ  عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 العلميةاألقسام  ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 موائمة سوق العمل 1-7 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 اجلامعة:

 اهليئة:                 متثيل أرابب العمل يف جلان الربانمج 
 3-1-7الكلية:

 

 موائمة سوق العمل اسم املشروع
 

 ويسن دورية القياس % وحدة القياس
 

 %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األوىل

 %15 السنة الثانية

 %20 السنة الثالثة

 %25 السنة الرابعة

 %35 السنة اخلامسة

 
 

 X 100 البرامجلجان  ألعضاءلجان البرامج / العدد الكلى  فيعدد ارباب العمل المشتركين  طريقة حساب املؤشر

 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 موائمة سوق العمل 1-7 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-1-2اجلامعة: 

 اهليئة:           رجات التعلم مع احتياجات سوق العمل.النسبة املئوية للربامج اليت تربط خم
 2-1-7الكلية:

 

 موائمة سوق العمل اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 80% مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %60 السنة األوىل

 %65 السنة الثانية

 %70 ةالسنة الثالث

 %75 السنة الرابعة

                %80 السنة اخلامسة

 
 

 100   ×ي للربامجالكل اجملموع / العمل سوق احتياجات مع التعلم خمرجات تربط اليت الربامج عدد طريقة حساب املؤشر
 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 ميةاألقسام العل املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 .إضافية أكادميية و استحدار برامجتطوير  2-7 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 3-1-2اجلامعة: 

 -اهليئة:           (نواتس 5 كل  ةمراجع)العمل قسو  الحتياجات تلبية إنشائها أو تطويرها مت اليت للربامج املئوية النسبة
 1-2-7 الكلية:

 

 موائمة سوق العمل اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %60 السنة األوىل

 %70 السنة الثانية
 %80 السنة الثالثة
 %90 السنة الرابعة
 %100 السنة اخلامسة

 
 

 ة حساب املؤشرطريق
 الكلي وعاجملم / العمل سوق الحتياجات تلبية إنشائها أو تطويرها مت اليت الربامج عدد

 100 ×للربامج
 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 تياجات اجملتمع.ربطه ابح البحث العلمي تشجيع 1-8 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-3-3اجلامعة: 

 -اهليئة:             .لسابقةا السنة يف كمحم واحد حبث األقل على لديهم الذين( كامل  بدوام) التدريس هيئة أعضاء نسبة
 1-1-8 الكلية:

 

 اإلنتاج العلمي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %60 السنة األوىل

 %70 السنة الثانية
 %80 السنة الثالثة
 %90 السنة الرابعة
 %100 السنة اخلامسة

 
 

 طريقة حساب املؤشر
 يف حمكم واحد حبث األقل لىع لديهم الذين) كامل بدوام (التدريس هيئة أعضاء عدد

 100 ×التدريس هيئة ألعضاء الكلي العدد / السابقة السنة
 

 العلمي حثالب عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

83 

 

 
 ربطه ابحتياجات اجملتمع. البحث العلمي تشجيع 1-8 اهلدف احملدد

 

 عية مؤشر األداءمرج

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-2-3اجلامعة: 

 -اهليئة:             ISIهيئة التدريس يف جمالت مصنفة عاملياً نسبة ما نشر من أحبار ألعضاء 
 2-1-8 الكلية:

 

 اإلنتاج العلمي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %30 املؤشر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا 
 

 املستوى املستهدف

 %5 السنة األوىل

 %10 السنة الثانية

 %15 السنة الثالثة
 %29 السنة الرابعة
 %30 السنة اخلامسة

 
 

 طريقة حساب املؤشر
 اءأعض عدد/ السابقة السنة يف ISI عامليا مصنفة جمالت يف املنشورة األحبار عدد

 100 ×يعادهلم ما أو ملكا بدوام التدريس هيئة
 

 العلمي حثالب عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 ربطه ابحتياجات اجملتمع. البحث العلمي تشجيع 1-8 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-3-3: اجلامعة
امل كلتدريس بدوام  اء هيئة أعضا عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة للمؤمترات خالل السنة املاضية لكل من

 أو ما يعادله
 -اهليئة:            

 3-1-8 الكلية:
 

 اإلنتاج العلمي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس
 

 هيئة عضو لكل األقل على واحد تقرير أو عمل ورقة ر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤش
 سنوي تدريس

 

 املستوى املستهدف

 واحد تقرير أو عمل ورقة السنة األوىل

 واحد تقرير أو عمل ورقة السنة الثانية

 واحد تقرير أو عمل ورقة السنة الثالثة

 واحد تقرير أو عمل ورقة السنة الرابعة

 واحد تقرير أو عمل ورقة مسةالسنة اخلا
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 عضاءأ عدد / املاضية السنة خالل للمؤمترات املقدمة التقارير أو العمل اوراق عدد

 يعادهلم ما أو كامل بدوام التدريس هيئة
 

 العلمي حثالب عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 ميةاألقسام العل املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 .البحثيةالشراكات  تشجيع 2-8 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-1-3اجلامعة: 

 -اهليئة:          عام كل  املشرتكة البحوث مشاريع عدد
 1-2-8 الكلية:

 

 اإلنتاج العلمي اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس
 

 سنة كل يف األقل على واحدة حبثية شراكة عقد مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 عدد واحد شراكة حبثية السنة األوىل

 عدد واحد شراكة حبثية السنة الثانية

 عدد واحد شراكة حبثية السنة الثالثة

 عدد واحد شراكة حبثية السنة الرابعة

 عدد واحد شراكة حبثية السنة اخلامسة
 

 املشرتكة البحور مشاريع عدد طريقة حساب املؤشر
 

 العلمي البحث عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 .ي واالستشاراتتنمية املوارد املالية من انشطة البحث العلم 1-9 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -اجلامعة: 

 -اهليئة:                العائد املايل من االستشارات واألنشطة البحثية.
 1-1-9 الكلية:

 

 تنمية املوارد املالية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس وحدة نقدية وحدة القياس
 

 دراسي فصل كل يف األقل على واحدة حبثية شراكة عقد ستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطةمقدار امل
 

 املستوى املستهدف

 15000 السنة األوىل

 30000 السنة الثانية
 40000 السنة الثالثة

 45000 السنة الرابعة

  50000 السنة اخلامسة
 

 ارات واألنشطة البحثية.العائد املايل من االستشقيمة  طريقة حساب املؤشر
 

 العلمي البحث عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 املختلفة. جملتمعيةفئات اشطة الربامج والدورات التدريبية والتأهيلية للأنتنمية املوارد املالية من  2-9 اهلدف احملدد

 

 ية مؤشر األداءمرجع

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 12-6-1اجلامعة: 

 -اهليئة:                العائد املايل من الدورات التخصصية والتأهيلية
 1-2-9 الكلية:

 

 تنمية املوارد املالية اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس وحدة نقدية وحدة القياس
 

 دراسي فصل كل يف األقل على واحدة حبثية شراكة عقد شر عند هناية اخلطةمقدار املستهدف من هذا املؤ 
 

 املستوى املستهدف

 15000 السنة األوىل

 30000 السنة الثانية

 40000 السنة الثالثة

 45000 السنة الرابعة

 50000 السنة اخلامسة
 

 ليةوالتأهي التخصصية الدورات من المالي العائد قيمة طريقة حساب املؤشر
 

 المجتمعية المسؤولية إدارة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 تفعيل الشراكات اجملتمعية. 1-10 اهلدف احملدد

 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 -اجلامعة: 

 -اهليئة:                املقدمة نسبة اىل لعدد األقسام.عدد برامج التعليم اجملتمعي 
 1-1-10 الكلية:

 

 داء اعضاء هيئة التدريسالتنمية اجملتمعية وتقييم أ اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس
 

 تمعي.برامج تعليم جم10 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 تهدفاملستوى املس

 2 السنة األوىل

 4 السنة الثانية

 6 السنة الثالثة

 8 السنة الرابعة

  10 السنة اخلامسة
 

 عدد برامج التعليم اجملتمعي املقدمة نسبة اىل لعدد األقسام. طريقة حساب املؤشر
 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 ميةاألقسام العل املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 تفعيل الشراكات اجملتمعية. 1-10 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-3-4اجلامعة: 

 -اهليئة:                برامج تنمية املهارات االجتماعية يفمدى رضا افراد اجملتمع املشاركني 
 2-1-10 الكلية:

 

 التنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس
 

 دراسي فصل كل يف األقل على واحدة حبثية شراكة عقد مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 2 السنة األوىل

 4 السنة الثانية

 6 السنة الثالثة

 8 الرابعةالسنة 

 10 السنة اخلامسة
 

 املشرتكة البحور مشاريع عدد طريقة حساب املؤشر
 

 العلمي البحث عمادة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 .قة اجلوفمع احمللي مبنطتقداب دورات علمية وتدريبية وفقاً الحتياجات اجملت 2-10 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-6-4اجلامعة: 

 اهليئة:          .اجملتمع خدمة ةأنشط يف كامل  بدوام املوظفني من وغريهم التدريس هيئة أعضاء مشاركة نسبة
 1-2-10الكلية

 

 اء هيئة التدريسالتنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعض اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %1 السنة األوىل

 2% السنة الثانية

 3% السنة الثالثة

 4% السنة الرابعة

 5% السنة اخلامسة
 
 

 طريقة حساب املؤشر
 خدمة أنشطة يف املشاركني كامل بدوام املوظفني من هموغي  التدريس هيئة أعضاء عدد

 100 ×كامل بدوام املوظفني من وغيهم التدريس هيئة ألعضاء الكلي العدد / اجملتمع
 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 .قة اجلوفدورات علمية وتدريبية وفقاً الحتياجات اجملتمع احمللي مبنط تقداب 2-10 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-6-4اجلامعة: 

 اهليئة:          عخدمة اجملتم اهتم يفسامهمالنسبة املئوية ملعايي تقييم أعضاء هيئة التدريس واملوظفني فيما خيص 
 2-2-10الكلية

 

 التنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %15 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 املستوى املستهدف

 %15 السنة األوىل
 %15 السنة الثانية
 %15 السنة الثالثة
 %15 السنة الرابعة

 %15 اخلامسة السنة
 
 

 وظفنيوامل التدريس هيئة أعضاء ترقية لوائح يف اجملتمعية للمسامهات املئوية النسبة طريقة حساب املؤشر
 

 ادارة الكلية اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف
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 تمع احمللي .نشر الثقافة يف اجمل 3-10 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 6-5-4اجلامعة: 
  .اهليئة:          نسبة الطالب املشاركني يف برامج التدري  إىل إمجايل الطالب 

 1-3-10 الكلية:
 

 التنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس    اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % سوحدة القيا
 

 %5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 

 املستوى املستهدف

 %1 السنة األوىل

 2% السنة الثانية

 3% السنة الثالثة

 4% السنة الرابعة

 5% السنة اخلامسة

 

 100×يل عدد الطالبعدد الطالب املشاركني يف برامج التدري  والتأهيل إىل إمجا طريقة حساب املؤشر
 

  اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية ول عن حتقيق املستهدفاملسؤ 
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 نشر الثقافة يف اجملتمع احمللي . 3-10 اهلدف احملدد
 

 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-5-4اجلامعة: 
 اهليئة:          نشطة التنمية املستدامة مبنطقة اجلوف.نسبة الطالب املشاركني يف أ

 2-3-10 الكلية:
 

 التنمية اجملتمعية وتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس    اسم املشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس
 

 %5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند هناية اخلطة
 

 

 املستوى املستهدف

 %1 السنة األوىل

 2% السنة الثانية

 3% السنة الثالثة

 4% السنة الرابعة

 5% السنة اخلامسة

 

 100×عدد الطالب املشاركني يف برامج التدري  والتأهيل إىل إمجايل عدد الطالب طريقة حساب املؤشر
 

 المجتمعية المسؤولية إدارة اجلهات املشاركة يف تنفيذ املشروع
 األقسام العلمية املسؤول عن حتقيق املستهدف

 

 
 

 
 
 

 
 ،،،تعاىل هللاحبمد  متّ 


