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 عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةالدكتور/كلمة سعادة 

 ..بعد.و ام الكر  وصحبه آله وعلى اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد   

ىل أن جاءت إ فرتة،يستهوينا منذ  وحلما مجيالإعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية فكرة تراودنا  كان
لعامل جاءت اويف خضم التحديات الكربى اليت يشهدها  ،عملياللحظة اليت حتولت الفكرة إىل مشروع 

يف التطوير  اململكةيف اإلسهام جنباً إىل جنب مع جهود  لتتيح الفرصة للمبادرات 2030رؤية اململكة 
ي أالتخطيط االسرتاتيجي هو أحد العناصر األساسية لنجاح اإلدارة يف ن إ والنهوض مبجال التعليم.

يقدم التخطيط االسرتاتيجي الدعم لإلدارة بشكل عام كما يعمل على حتديد األولويات حيث  ،مؤسسة
تطلب ل تت سهلة بليس عملية التخطيط االسرتاتيجيومن املعلوم بأن وإدارة األزمات بشكل سليم. 

ي به التخطيط حظ االهتمام الكبري الذيوبسبب  ،هود وكثري من االنضباط وااللتزامبذل املزيد من اجل
عداد اخلطة إل مثلها مثل بقية الكليات جبامعة اجلوف االسرتاتيجي يف الوقت احلايل، فقد سعت الكلية

دمة مي وخوحتقيق االرتقاء مبستوى التعليم والبحث العل خمرجات الكليةتطوير ل االسرتاتيجية األوىل
يئة وتوفري ب والتفكري اجلاد يف بدء برامج الدارسات العليا وزيادة التخصصات ملرحلة البكالوريوس اجملتمع
 طار مؤسسي.إلعمل بشكل فعال يف ل هامنسوبيالكلية و  وطالبات لطالب مالئمة

غايات النبيلة لتحقيق تلك ال دون تضافر جهود اجلميعا سبق لن يتحقق مم اً ن اجناز أيإوأخريا ف         
  .واملستحقة يف سبيل قيام املؤسسات التعليمية مبهامها وأداء رسالتها جتاه مملكة اإلنسانية ومواطنيها

 والصالح اخلري فيه ملا اجلميع اهلل وفق                          

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم                                     

  التطبيقية الطبية العلوم كلية  عميد                                                             

 الشيبان سليمان بن عبد العزيز/د                                                             
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 مقدمة: -1

 6/1/21191على خطاب معايل وزير التعليم العايل رقم مت إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بناءاً 
هـ املتضمن رغبة الوزارة بافتتاح كليات جامعية جديدة ومنها كلية العلوم الطبية  12/8/1425وتاريخ 

بعد ذلك أوصى جملس جامعة اجلوف جبلسته الرابعة املنعقدة بتاريخ  .التطبيقية باجلوف
علوم املختربات الطبية  رة املرفوعة بشأن التوصية بتحويل قسمهـ( باملوافقة على املذك 23/11/1425)

بكلية العلوم باجلوف إىل كلية للعلوم الطبية التطبيقية، مث بعد ذلك صدرت موافقة خادم احلرمني 
/م 7710الشريفني رئيس جملس الوزراء ورئيس جملس التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكرمي رقم 

يف جلسته )السادسة  9/36/26م هـ ، على قرار جملس التعليم العايل رق 1426/ 7/6وتاريخ   ب
هـ القاضي باملوافقة على حتويل قسم علوم املختربات الطبية  26/2/1426والثالثني( املعقودة بتاريخ 

ة بكلية العلوم باجلوف التابعة جلامعة اجلوف إىل كلية العلوم الطبية التطبيقية وقد مت بدء الدراسة بالكلي
 .هـ 1427/ 1426يف الفصل الثاين للعام الدراسي 

 وتقع الكلية باجلوف باملنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية وتتم العملية التعليمية باملبىن اخلاص
هلا باملدينة اجلامعية الذي يضم القاعات الدراسية واملعامل اخلاصة باألقسام االكادميية باإلضافة إىل 

 اجلزء اخلاص بإدارة الكلية. 

بكالوريوس من خالل ثالث أقسام هم قسم علوم املختربات االكلينيكية، قسم ومتنح الكلية درجة ال
التمريض وقسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي بشطري الطالب والطالبات. كما يوجد بالكلية قسم 

ة تقنية األجهزة الطبية وقسم األشعة والتصوير الطيب ومل يتم تفعيلهما حىت األن. وتسري الدارسة يف الكلي
لى نظام املستويات )مثانية مستويات( باإلضافة إىل سنة االمتياز ويتخرج الطالب بعد إهناء متطلبات ع

 (. 5من  2التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية على أال يقل معدله الرتاكمي عن مقبول )
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 هـ   1439/    1438عدد طلبة الكلية للعام الجامعي   الفصل الدراسي األول  
 املستوى   

 الشطر
 اإلمجايل الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول 

 الطالب

 94 0 0 2 17 6 16 40 13 املختربات االكلينيكية
 123 0 4 4 10 5 37 46 17 التمريض

 86 0 4 3 5 11 25 27 11 طبيعيالعالج ال
 161 0 0 0 0 0 0 8 153 *إعداد عام

 الطالبات

 104 0 17 5 22 6 34 17 3 املختربات االكلينيكية
 197 1 27 3 37 11 62 47 9 التمريض

 115 0 25 5 30 5 43 4 3 طبيعيالعالج ال
 139 0 0 0 0 0 0 10 129 *إعداد عام

 1019 1 77 22 121 44 217 199 338 اإلمجايل
 طالب اإلعداد العام يتبعون قسم علوم المختبرات االكلينيكية*

 هـ   1439/  1438األول حكمهم الفصل الدراسي  ومن فيأعضاء هيئة التدريس  أعداد

 الفئة      
 الشطر

 معيد  محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 16 15 14 4 0 الطالب
 23 11 13 1 0 الطالبات
 39 26 27 5 0 اإلجمالي

 هـ   1439/  1438األول الفصل الدراسي  بأقسام الكلية أعضاء هيئة التدريس أعداد

 القسم      
 الشطر

 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي التمريض علوم المختبرات االكلينيكية

أستاذ  أستاذ
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

أستاذ  أستاذ
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

أستاذ  أستاذ
 مشارك

 أستاذ مساعد

 3 - - 1 - - 10 4 - الطالب
 2 - - 8 - - 3 1 - الطالبات
 5 - - 9 - - 13 5 - اإلجمالي
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 هـ   1439/  1438األول الفصل الدراسي  بأقسام الكليةللطالب  :التدريسأعضاء هيئة  نسبة

 1 : 26 الطالب الطالب:بشطر  نسبة أعضاء هيئة التدريس
 1 : 18 لطالبا الطالب:قسم علوم المختبرات االكلينيكية بشطر  نسبة أعضاء هيئة التدريس
 1 : 123 الطالب الطالب:بشطر  التمريضقسم  نسبة أعضاء هيئة التدريس
 1 : 29 الطالب ب:الطالبشطر  والتأهيل الصحيالعالج الطبيعي قسم  نسبة أعضاء هيئة التدريس

 هـ   1439/  1438األول الفصل الدراسي  بأقسام الكليةللطالبات  :التدريسأعضاء هيئة  نسبة

 40:1 الطالبات: بشطر الطالباتنسبة أعضاء هيئة التدريس 
 1 : 61 لطالباتا :الطالباتقسم علوم المختبرات االكلينيكية بشطر  نسبة أعضاء هيئة التدريس
 1 : 25 الطالبات: الطالباتبشطر  التمريضقسم  نسبة أعضاء هيئة التدريس
 1 : 58 الطالبات: تالطالبابشطر  العالج الطبيعي والتأهيل الصحيقسم  نسبة أعضاء هيئة التدريس

 هـ   1439/  1438عدد اإلداريين والفنيين الفصل الدراسي األول 
 الوظيفة

 
 العدد بكال الشطرين

 الطالبات الطالب
 7 9 االداريون

 6 11 الفنيون
 13 20 اإلجمالي

 البرامج االكاديمية

 اسم البرنامج م
 برنامج علوم املختربات االكلينيكية 1
 برنامج التمريض 2
 برنامج العالج الطبيعي والتأهيل الصحي 3
 برنامج تقنية األجهزة الطبية 4
 برنامج   األشعة والتصوير الطيب 5

 خمس برامج اإلجمالي
 



 

   10 

 م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-االستراتيجية األولى  الخطة

 بالكلية:قائمة بأسماء األقسام 

 قسم علوم المختبرات االكلينيكية  .1
 قسم التمريض .2
 قسم العالج الطبيعي والتأهيل الصحي .3
 قسم تقنية األجهزة الطبية .4
 قسم األشعة والتصوير الطبي .5

 :الهيكل التنظيمي للكلية 
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 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف:  
يف إطار دور الكلية لتحقيق خطة عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي حنو االعتماد املؤسسي 

 املكلفو هـ وضمن مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية األوىل للكلية  1439/  1438جلامعة اجلوف 
ة وحتديت عبإعدادها جلنة التخطيط االسرتاتيجي بالكلية فقد مت إجراء هذه الدراسة واليت هتدف اىل مراج

 رؤية ورسالة وأهداف الكلية باإلضافة إىل صياغة قيم للكلية. 

 -: الدراسةآليات 

o راجعة مدى ارتباط رؤية ورسالة مل بالكلية االسرتاتيجي التخطيط جلنة من منبثقة جلنة تشكيل
احلالية وصياغة قيم للكلية تتسق مع مبادئ  اجلامعة وأهداف ورسالة وأهداف الكلية مع رؤية

 اجلامعة.
o  إعداد استبانة استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب واخلرجيني واجملتمع احمللي

 من العاملني باملستشفيات وكذا املراكز الصحية.
o .متابعة إجراء االستبانة والتأكد من تعبئتها من مجيع املستفيدين 
o .التحليل اإلحصائي لنتائج االستبانة 
o لنهائي والتوصيات.كتابة التقرير ا 

بدأت الدراسة بتشكيل جلنة منبثقة من جلنة التخطيط االسرتاتيجي متثل أعضاء هيئة التدريس من أقسام 
 رؤية وذلك لصياغة قيم الكلية ومراجعة وحتديث .الكلية وشطر الطالبات وممثل عن املوظفني بالكلية

باجلامعة وقد انتهت اللجنة إىل صياغة مقرتحات مت  مثيالهتا مع لتتوافق احلالية الكلية وأهداف ورسالة
 وقد مت إجراء بعض التعديالت رأيهم ألبداء بالكلية االسرتاتيجي جلنة التخطيط أعضاء باقي على عرضها

ى مت إعداد استبانة الكرتونية مشلت املقرتحات اليت اتفقت عليها اللجنة ورفعها علو  على هذه املقرتحات.
ع رأي املستفيدين من طالب وطالبات، أعضاء هيئة التدريس، موظفي الكلية، جوجل درايف الستطال

خرجيي وخرجيات الكلية، كذلك أرباب سوق العمل حول مقرتحات رؤية ورسالة وأهداف الكلية وصياغة 
الفئات  املتفق عليها للتأكد من وصول االستبانة جلميع اآللياتقامت اللجنة مبتابعة وتنفيذ  وقد قيم.
هدفة وتعبئتها وذلك من خالل إمداد منسويب الكلية برابط االستبانة والتأكيد على أعضاء هيئة املست

التدريس بضرورة أرسال الرابط للطالب بنظام البالك بورد لضمان وصول االستبانة إىل مجيع طالب الكلية.  
ي الكلية الرابط إىل خرجي باإلضافة إىل إرسال آرائهمإلبداء كما مت خماطبة ارباب العمل من خارج الكلية 

مت إجراء التحليل االحصائي وإعداد تقرير حول نتائج االستبانة كما   عرب خماطبة عمادة شؤون الطالب.
يل أن نسبة املوافقة التحل ت نتائجأظهر و  .الفرتة احملددة لالستبانة واليت استمرت ملدة أسبوعبعد انتهاء 
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أما بالنسبة للقيم املقرتحة   % 80رسالة وأهداف الكلية كانت أكثر من  لرؤية،على الصيغ املقرتحة 
للكلية فقد وافق عليها معظم املشاركني مع تغيري عبارة "ترسيخ القيم اإلسالمية" إىل عبارة  ترسيخ القيم 

 اإلسالمية يف أداب املهنة.
اللجنة  أوصت لية كماة ورسالة وأهداف وقيم الكهذا وقد خلصت الدراسة إىل إعادة صياغة رؤي

الكلية على جملس الكلية العتمادهم وتوثيقهم وبعد ذلك يتم نشرها  وقيم وأهداف ورسالة رؤية بعرض
 وقيم وأهداف ورسالة رؤية ملراجعة جلنة تشكل أن من خالل الوسائل املختلفة داخل وخارج الكلية. على

 احلاجة لذلك.دوري كل ثالث سنوات أو حسب ما تفتضيه  بشكل الكلية

 أواًل: الرؤية

  التميز والريادة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة اجملتمع يف جماالت العلوم الطبية التطبيقية

 ثانياً: الرسالة

إعداد وتأهيل كوادر قادرة على املنافسة يف التخصصات الطبية التطبيقية من خالل تقدمي برامج أكادميية 
عالية وإنتاج أحباث علمية متخصصة تتفق مع القيم واألعراف وتلىب االحتياجات  وتعليمية ذات جودة

 التنموية والصحية للمجتمع

 ثالثاً: القيم

 .داب املهنةآترسيخ االخالق اإلسالمية يف 

 .الريادة والتميز• 

 .اإلبداع واالبتكار• 

 .املسئولية اجملتمعية والتنمية املستدامة• 

 األصالة والتفوق• 

 العمل املؤسسي•

 رابعاً: االهداف

 .تقدمي برامج أكادميية متميزة وفق احتياجات سوق العمل .1
 .توفري بيئة أكادميية وإدارية حمفزة للحصول على املعرفة العلمية الطبية .2
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 .إعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية احلديثة .3
 .البحوث الطبية التطبيقية اليت تسهم يف التقدم العلميتوفري االمكانيات ألجراء ونشر  .4
 .اإلسهام بفاعلية يف خدمة وتنمية اجملتمع .5
 .استقطاب كفاءات متميزة يف التعليم والبحث العلمي .6
 .ترسيخ مبادئ اجلودة الشاملة وحتقيق متطلبات االعتماد األكادميي .7
 منهجية اعداد الخطة 
 ت التاليةتتمثل منهجية إعداد اخلطة يف اخلطوا 
   تشكيل جلنة التخطيط االسرتاتيجي بالكلية برئاسة سعادة عميد الكلية وأعضاء متثل مجيع

 أقسام الكلية املختلفة من شطري الطالب والطالبات باإلضافة إىل ممثل ملوظفي الكلية 
 االستعانة باخلطة االسرتاتيجية جلامعة اجلوف 
  العايل باململكة )آفاق(االطالع على اخلطة االسرتاتيجية للتعليم 
  االستعانة بدليل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي باململكة العربية السعودية 
 استخدام دليل إعداد اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة 
 .مشاركة مجيع منسويب الكلية يف إعداد اخلطة 
 مع منسويب الكلية خالل اعداد اخلطة  لقاءات مفتوحة وجلسات عصف ذهين عقد

 االسرتاتيجية.
  االلتزام بالربنامج الزمين إلعداد اخلطط للكليات والعمادات املعتمد من مكتب التخطيط

 االسرتاتيجي باجلامعة
  املشاركة يف حضور الربنامج التدرييب اخلاص بالتدريب على اعدا اخلطط االسرتاتيجية املقدم

 :ورش عمل أسبوعية وبياهنا 8االسرتاتيجي باجلامعة والذي اشتمل على من مكتب التخطيط 
  . 1439/ 1/ 12االوىل التدريب على استخدام منوذج إعداد اخلطط وكانت بتاريخ 
  . 1439/ 1/ 19الثانية وكانت عند منهجيه إعداد الرؤية والرسالة والقيم واالهداف بتاريخ 
 الثالثة وكانت عن التحليل الرباعي SWOT  . 1439/ 1/ 26بتاريخ 
  . 1439/ 2/ 3الرابعة كانت عن حتليل الفجوة بتاريخ 
 . 1439/ 2/ 12اخلامسة كانت عن حتديد االولويات بتاريخ 
 . 1439/ 2/ 16السادسة كانت عن موائمة اخلطة مع خطة اجلامعة بتاريخ 
 . 1439/ 2/ 24السابعة كانت عن اخلطة التنفيذية بتاريخ 
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 تطالعات الرأي ملنسويب الكلية )ذكور وإناث( واستطالع رأي اجملتمع املدين استخدام نتائج اس
يف إجراءات حتديث رسالة ورؤية وأهداف الكلية وكذلك التحليل الرباعي لتشخيص الوضع 

 احلايل للكلية وحتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
  ورسالة وقيم وأهداف الكلية.حتديد عوامل النجاح األساسية اليت حتدد مالمح ورؤية 
  حتديد االسرتاتيجيات املناسبة اليت ستساهم يف حتقيق األهداف اليت اقرتحتها اللجنة وإعداد

 املشاريع اليت سيتم تنفيذها يف إطار اخلطة االسرتاتيجية وحتديد مراحلها الزمنية واجلهة املسئولة
 عن التنفيذ.

  ستعتمد يف قياس األداء.اعداد مصفوفة ملؤشرات األداء اليت 
   اعداد خطة العمل التنفيذية للكلية 
  هـ.1439/  4/  2تسليم اخلطة ملكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة للمراجعة والتقييم مت 
  استالم التقرير من ملكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة والعمل على إعداد التعديالت مت

 .هـ1439/  4/  12 املطلوبة بتاريخ
  تسليم النسخة النهائية ملكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة العتمادها من اللجنة العليا مت

 هـ.1439/  4/  21 التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة بتاريخ
 اعتماد اخلطة من قبل جملسي الكلية واجلامعة 
 فريق اعداد الخطة 

جلنة التخطيط االسرتاتيجي بالكلية برئاسة سعادة عميد الكلية الدكتور/ عبد العزيز بن سليمان 
 الشيبان                                                    

 وعضوية كل من
 الدرديري                                                            مقررا يوسفالدكتور/ أبو ذر 

 الدكتور/ أمحد عبد احلافظ طنطاوي                                                       عضوا
 الدكتورة/ درية منصور احلسني                                                            عضوا 

 عضوا               الدكتور/ إمساعيل محد عثمان                                              
 الدكتور/ سامي عبد احلميد سليم                                                         عضوا
 الدكتور/ تامر حممد السعيد                                                               عضوا

 عضوا                                     األستاذ/ سامي املفرج                                
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 أدوات ومصادر جمع البيانات 
 متثلت استخدام االدوات املناسبة جلمع البيانات و اليت اعتمدت جلنة التخطيط االسرتاتيجية  على

يف البيانات اليت حصلت عليها  من خالل االجتماعات و لقاءات  العصف الذهين   اليت ضمت 
ممثلني عن أعضاء هيئة التدريس، وعدد من املوظفني اإلداريني وكذلك االستعانة باخلطة 

استخدام دليل إعداد   ر الدورية للجامعة ،باإلضافة اىلاالسرتاتيجية األوىل جلامعة اجلوف والتقاري
تبانات االس. كما مت استخدام اخلطط املعد من قبل مكتب التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة

خالل مراحل إعداد اخلطة . وقد  املطلوبة البيانات جلمع كأدوات أساسية واستطالعات الرأي
 احملتملة اإلجابات يتم حتديد حيث ، األسئلة منط أساس على بناءاً  االستبانات تصميم هذه مت

 اخلماسي.  ليكرت وفقاً ملقياس وذلك عبارة لكل

  تحديد المستفيدون من الكلية 
 المستفيدون من داخل الكلية :

 طالب وطالبات الكلية 
  شطري الطالب والطالبات-أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم باألقسام االكادميية 
  واملوظفني والفنيني بالكليةاالداريني 

 المستفيدون من خارج الكلية:
 أولياء أمور الطالب والطالبات 
 الطبية  مراكز األحباثو  املراكز الصحية 
 بالتأهيل العالقة ذات القطاعات أو مستشفياهتا مبختلف الصحة وزارة. 
 اخلاصة واملراكز املستشفيات. 
 (.الطيب التأهيل مراكز) االجتماعية الشؤون وزارة 
 الرياضية األندية يف والطبية العالجية العيادات. 
 العسكرية املستشفيات. 
 الوطين احلرس وزارة مستشفيات. 
 املتخصصة العيادات 
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  SWOTالتحليل الرباعي 

قبل البدء يف وضع اخلطة االسرتاتيجية األوىل للكلية، كان البد أواًل من إجراء حتليل للبيئة الداخلية          
واخلارجية املؤثرة على الكلية، وإبراز نقاط القوة والضعف، باإلضافة إىل الفرص والتحديات اليت يتعني على الكلية 

الوطنية للتقومي  تحليل البيئي للكلية يف ضوء معايري اهليئةاالستفادة منها أو مواجهتها، على الرتتيب. وقد أجري ال
واالعتماد، واليت ميكن ان تغطي )القيادة، التعليم والتعلم، األنشطة الطالبية، البحث العلمي، املشاركة اجملتمعية، 

 املوارد البشرية واملادية، البنية األساسية، إدارة اجلودة والتطوير املستمر(.   

 آليات الدراسة 

  تشكيل جلنة فرعية منبثقة من جلنة التخطيط االسرتاتيجي بالكلية إلجراء التحليل الرباعي 
  إعداد استبانة استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطالب واخلرجيني واجملتمع احمللي من العاملني

 باملستشفيات وكذا املراكز الصحية.
 والتأكد من تعبئتها من مجيع املستفيدين. متابعة إجراء االستبانة 
 .التحليل اإلحصائي لنتائج االستبانة 
 .كتابة التقرير النهائي والتوصيات 

اللجنة متت مناقشة آليات التحليل الرباعي بالكلية ووقع االختيار على أن يكون  وخالل اجتماعات           
على شكل استطالع الرأي وحتديد املستهدفني لتطبيق آلية التحليل الرباعي لتكون وسط أعضاء هيئة التدريس 

لعلوم الطبية التطبيقية ااخلرجيني واخلرجيات باإلضافة إىل اإلداريني والفنيني بكلية  الطالبات، الطالب، بالكلية،
ويات استطالع مبناقشة صياغة ووضع حمت قامت اللجنةواملستفيدين باملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. كما 

رؤساء  سعادةلالرأي اخلاص بالتحليل الرباعي وإعطاء وشرح موجز عن استطالع الرأي اخلاص بالتحليل الرباعي 
بئة قد اجتماع مع منسويب القسم والتأكيد عليهم وتشجيعهم على تعمشريف األقسام ليقوم كل رئيس قسم بعو 

استبانة استطالع الرأي اخلاص بالتحليل الرباعي بالصورة املطلوبة نظرا ألمهيتها كواحدة من خطوات إعداد 
ة وقد مت إعداد استطالع رأي الكرتوين مشل املقرتحات اليت اتفقت عليها اللجن اخلطة االسرتاتيجية بالكلية.

وظفي هيئة التدريس، م وطالبات، أعضاءورفعها على جوجل درايف الستطالع رأي املستفيدين من طالب 
من وصول  ومتت متابعة االستبانة للتأكد الرباعي.الكلية، خرجيي وخرجيات الكلية حول مقرتحات التحليل 

تبانة والتأكيد على كلية برابط االساالستبانة جلميع الفئات املستهدفة وتعبئتها وذلك من خالل إمداد منسويب ال
أعضاء هيئة التدريس بضرورة أرسال الرابط للطالب بنظام البالك بورد لضمان وصول االستبانة إىل مجيع طالب 
الكلية كما مت خماطبة ارباب العمل من خارج الكلية إلبداء آرائهم باإلضافة إىل إرسال الرابط إىل خرجيي الكلية 
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ؤون الطالب.  بعد انتهاء الفرتة احملددة هلا )أسبوع( مت دراسة نتائج االستبانة وخلصت عرب خماطبة عمادة ش
 كما هو موضح يف  وثالثة هتديداتمخس فرص  ضعف، قوة، وست نقاطالدراسة إىل اخلروج بست نقاط 

 اجلدول

 نقاط الضعف نقاط القوة 

البيئة الداخلية
 

وجود أعضاء هيئة تدريس يتميزون بالكفاءة .1
 واخلربة.

وجود عدد كاف من القاعات الدراسية  .2
واملعامل املهيئة واملعدة بأجهزة طبية حديثة 

 تسهم يف تطوير عملية التعليم والتعلم.
 .الكليةباإللكرتونية املتطورة  وجود اخلدمات.3
إتاحة الفرصة ألكرب عدد من طالب الكلية .4

للمشاركة  يف الربامج الصحية اليت ختدم 
 اجملتمع.

دعم البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة  .5
 التدريس للقيام بأحباث جيدة ختدم اجملتمع.

 وجود برامج أكادميية غري مفعلة بالكلية   -6

حمدودية املوارد البشرية يف بعض التخصصات  -1 .1
 األكادميية والفنية.

التزايد املستمر يف أعداد الطالبات مع قلة  -2 .2
 ى جامعي.أماكن التدريب وعدم وجود مستشف

عدم وجود خطة لتطوير مهارات أعضاء هيئة  -3 .3
 التدريس واإلداريني والفنيني.

زيادة األعباء اإلدارية على أعضاء هيئة  -4 .4
التدريس من أعمال اللجان نظراً لعدم فاعلية 

 اإلداريني.
ة واالحتياجات اخلاص نقص بعض التجهيزات -5 .5

قل نبالعملية التعليمية والتدريب )معامل، وسائل 
للطالبات، زي للطالب، كتب دراسية، آالت 

 تصوير(.
عدم مالئمة البيئة احمليطة املساعدة لعمل عضو -6 .6

 هيئة التدريس شطر الطالبات.
 التهديدات الفرص 

البيئة اخلارجية
 

املشاريع البحثية املمولة من داخل وخارج  .1
 اجلامعة.

سعي اجلامعة للحصول على االعتماد  .2
 املؤسسي.

حتقيق تعاون مع جهات خارج إمكانية  .3
 الكلية.

 سعي اجلامعة حنو تطوير اخلطط و املناهج. .4
 هـ 2030. رؤية اململكة 5

 حمدودية فرص العمل للخرجيني .1
 عدم كفاية الدعم املايل املخصص للكلية. .2
 ضعف جودة املدخالت من املقبولني بالكلية .3
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  في ضوء معايير االعتماد(تحليل الفجوة )بين الوضع الحالي واالهداف االستراتيجية 
 -: الدراسة لتحليل الفجوة آليات

o إلجراء حتليل الفجوة  االسرتاتيجي التخطيط جلنة من منبثقة جلان فرعية تشكيل 
o .االستعانة بنتائج التحليل الرباعي وصوالً ملعرفة ما يراد حتقيقه بالكلية و حتديد األهداف تنفيذية 
o .كتابة التقرير النهائي 

ألربعة حماور أساسية تتمثل يف  متت مناقشة كيفية إجراء حتليل الفجوة بناء على نتائج التحليل الرباعي املتضمن 
 -اآليت:

o  نقاط القوةStrengths 
o  نقاط الضعفWeaknesses  
o  التهديداتThreats 
o  الفرصOpportunities 

راسة الوضع احلايل وحتديد املراد حتقيقه من خالل دقامت اللجنة مبناقشة ما مت الوصول إليه من دراسة            
  :التايلك  كل حمور من حماور التحليل الرباعيالفجوة ل

 :الداخلية البيئة تحليلأوال: 
 القوة: نقاط-1

 داخلياً، الكلية اهب تتميز اليت القوة نقاط من جمموعة هناك أن للكلية التحيل الرباعي نتائج أوضحت        
 ومنها  اجلامعة ورسالة رسالتها حيقق الذي النحو على وتفعيلها استثمارها ميكن واليت

 افية ك  بالكلية إال أنه ال توجد حمفزات وجود أعضاء هيئة تدريس يتميزون بالكفاءة واخلربة
ني عداد خطة لتحسكما مل يتم إ  القادر واملتميز ألطول فرتة زمنية ممكنة بعضو هيئة التدريس لالحتفاظ

  .من التميز التدريس األكادميية املالئمة لتمكني عضو هيئة البيئة
 ن اخلدماتوالعديد م وجود عدد كاف من القاعات الدراسية واملعامل املهيئة واملعدة بأجهزة طبية حديثة 

لالستفادة منها  تفعيل دور املعامل بالصورة املثلىولكن حتتاج الكلية إىل   .بالكلية املتطورة اإللكرتونية
ذا عدم توفري وك املعمليةصيانة دورية لألجهزة  كما ال توجد  تدريب الطالب وإجراء األحباث العلميةيف 
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علة عدم وجود خطة للتعجيل بافتتاح الربامج األكادميية الغري مفو  املستهلكات املعملية بصورة مبكرة
  بالكلية.

 إىل  اإلضافةب خلدمات بأقصى ما ميكنلالستفادة من هذه اكافية   الكلية غريملنسويب تدريبية الدورات ال
  هذه اخلدمات االلكرتونية من قبل بعض منسويب الكلية. قلة استخدام

 لى الرغم ع إتاحة الفرصة لطالب الكلية للمشاركة يف الربامج الصحية اليت ختدم اجملتمعتتميز الكلية ب
 قلة ما ونوعااليت ختدم اجملتمع كعدم توفر الدعم الكاف للتوسع يف عمل املزيد من الربامج الصحية من 

التواصل مع اجلهات ذات االختصاص باجلامعة )عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس( للمشاركة يف 
  الربامج الصحية اليت ختدم اجملتمع بالشكل الفاعل.

  لب طرح مشاريع حبثية كافية جل ولكن عدم يف جمال البحث العلمي هيئة التدريسدعم أعضاء هناك
  .ليةللك زيادة اإلنتاج العلمييقلل فرص وجود دراسات عليا ل وعدم من داخل وخارج اجلامعة الدعم

 كما ال توجد   احهاالفتتخطة زمنية ومل يتم إعداد مفعلة أهنا غري  متميزة إالبرامج أكادميية  يوجد بالكلية
 .  الربامج اليت مل تفعل هذه ستقطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين يفآلية واضحة ال

 :الضعفنقاط -2
 حتقيق يف الكلية يةوفاعل كفاءة  على تؤثر قد اليت الضعف نقاط التحليل الرباعي بعض نتائج أظهرت          

 ومنها االسرتاتيجية وأهدافها رسالتها

 نوية لتحديد عدم وجود دراسة سنظراً  حمدودية املوارد البشرية يف بعض التخصصات األكادميية والفنية
 ال تتوفر ام. كقلة عوامل اجلذب يف منطقة اجلوفواألكادميية و احتياجات الكلية من الكوادر الفنية 

آلية   توجدكذلك ال  واألكادميية. قاعدة بيانات خاصة بتخصصات منسويب الكلية من الكوادر الفنية
 معلنة الستقطاب املتميزين من الكوادر الفنية واألكادميية للعمل بالكلية.

 فى وجود مستشعدم مع  مع قلة أماكن التدريب بالكلية تزايد مستمر يف أعداد الطالبات هناك
 وأ دراسة سنوية الحتياجات سوق العمل من التخصصات اليت تقدمها الكلية كما ال توجدجامعي  

د املتاحة آلية معتمدة لتحديد املقاع ركذلك ال تتوف  باإلمكانات املتاحة لكل ختصص.قاعدة بيانات 
   لتحديد املقاعد املتاحة لكل ختصص.

 سة درا هي إحدى نقاط الضعف حيث ال توجد عدم وجود خطة لتطوير مهارات منسويب الكلية
سنوية لتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني من الدورات التدريبية وورش العمل 
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خطة سنوية معتمدة لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني  كما أنه ال توجد  لتنمية مهاراهتم.
 . ني والفنيني بالكليةالتدريس واإلداري آلية معتمدة لتطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة تتوفر وال والفنيني

 داريني ضعف دور اإلنتيجة  زيادة األعباء اإلدارية على أعضاء هيئة التدريس من خالل أعمال اللجان
 معتمدة لتداول إدارة اللجان بني آلياتوجود وعدم  يف أعمال اللجان واألقسام املختلفة بالكلية

 داري ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.احتساب العبء اإلأو  أعضاء هيئة التدريس
   ة التعليمية نقص بعض التجهيزات واالحتياجات اخلاصة بالعمليهناك  للكلية،بالنسبة للبنية التحتية

 اتليآالتجهيزات أو دراسة سنوية لتحديد احتياجات األقسام من  عدم وجودنتيجة ل والتدريب
هة ج كما ال توجد  احتياجات األقسام من التجهيزات.توفري و معتمدة لتحديد مشكالت املعامل 

ليل الرباعي أن فقد أظهر التحوبالنسبة لشطر الطالبات  معتمدة لصيانة األجهزة التعليمية واملعملية.
تياجات أعضاء لتحديد اح عدم وجود دراسة سنويةنظرا ل ية البنية التحتية بشطر الطالباتحمدودهناك 

طة سنوية خ ال توجد االتدريس. كملتوفري احتياجات أعضاء هيئة  ةأو آلية معتمد هيئة التدريس
 للتقييم املستمر واملتابعة لبيئة العمل احمليطة املساعدة لعمل عضو هيئة التدريس.

 :الخارجية البيئة تحليلثانيا: 
 :الفرص-1

 املتاحة فرصال من العديد أمامها الكلية أن الرباعي التحليل نتائج أوضحت الراهنة املتغريات ظل يف        
 ومنها  سرتاتيجية،اال أهدافها حتقيق يف منها االستفادة ميكن واليت

  دمعلى الرغم من عجودة البحث العلمي  لرفع وخارج اجلامعة من داخلوجود مشاريع حبثية ممولة 
 عاملية أوو وجود ألية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على احلصول على مشاريع حبثية من جهات حملية 

لالستفادة الكاملة من األجهزة  معتمدةلية ، كما ال توجد آالبحث العلمي خطة لتطويرتوفر 
 .واإلمكانات البحثية

 ال إ حتقيق تعاون مع جهات خارج الكلية هناك العديد من اإلمكانيات بالكلية اليت من خالهلا ميكن
يث ح تعاون مع جهات أخرى خارج الكلية للتمويل وتبادل اخلرباتل أهنا مل تستغل بالطريقة املثلى

تطوير  م حنوالدائ سعي اجلامعةيعترب و  الطالب فقط. أخرى لتدريبتعاون مع جهات  بالكلية ديوج
املناهج للخطط و  ولكن مل يتم حىت األن تطويرهو أحد الفرص احلقيقة للكلية  اخلطط واملناهج

 .بالصورة املأمولة باألقسام املختلفة
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 كون التعليمية هبا لت املنظومة بناء الستكمال كأحد الفرص اهلامة للكلية  2030 اململكة رؤية تأيت
ة من خطة بالكلية لتحقيق أقصى استفادة ممكن العمل إال أنه مل يتم إعداد سوق باحتياجات مرتبطة

 .رؤية اململكة
 :التهديدات-2

 حملتملةا التحديات من جمموعة هناك أن من العديد أمامها الكلية أن الرباعي التحليل نتائج أوضحت             
 االسرتاتيجية ومنها  فهاوأهدا لرسالتها حتقيقها سبيل يف معها التعامل كيفية  حتدد أن الكلية على ينبغي واليت

 ميزين من لية لتوظيف املتأو آ دراسة الحتياجات سوق العمل كما ال توجد  حمدودية فرص العمل للخرجيني
  امعي حىت األن.اجلستشفى امل باإلضافة إىل عدم اكتمال بناء اخلرجيني

  نوعية ختيار ة من االكلي وآليات متكنعدم وجود معايري مع  ضعف جودة املدخالت من املقبولني بالكلية
ي إحدى ه تأهيلية لتحسني مهارات الطالب املقبولني بالكليةالدورات ال وقلة املقبولني بالكلية الطلبة

 التهديدات اهلامة اليت ينبغي التعامل معها. 
  ألعمال ادودية التعاون بني الكلية واجملتمع املدين من رجال نظرا حملعدم كفاية الدعم املايل املخصص للكلية

وحدة  تفعيل مل يتم االكلية. كمتقدمها  واخلدمات اليتحمدودبة التسويق لألحباث و  والشركات الطبية
 بالكلية  للتعليم والتدريب الصحي املستمر

 . تحديد األهداف التنفيذية ومؤشرات األداء آليات
قامت اللجنة بتشكيل فريق منها لدراسة نتائج التحليل الرباعي لتحديد األهداف التنفيذية لألهداف  -1

 االسرتاتيجية للكلية مع صياغة مؤشرات األداء وقد خلصت ملا يلي 
 .تقديم برامج أكاديمية متميزة وفق احتياجات سوق العمل .1

 تطوير الخطط والمناهج لبرامج الكلية.-1-1
 ة التطوير يف خطط ومناهج برامج الكلية.نسب-1-1-1

 ضمان موائمة برامج الكلية للمتغيرات في سوق العمل.-1-2
 .النسبة املئوية للربامج اليت تربط خمرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل-1-2-1

 .عدد الربامج اليت مت استحداثها او تفعيلها-1-2-2

 .ومهاراهتم اخلرجيني عن العمل أصحاب رضا-1-2-3
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 فتح برامج للدراسات العليا.-1-3
 عدد برامج الدراسات العليا يف الكلية.-1-3-1

 .توفير بيئة أكاديمية وإدارية محفزة للحصول على المعرفة العلمية الطبية .2
 رفع كفاءة البنية التحتية للكلية.-2-1

 ريس.اراء هيئة التد املعدل العام ملدى مناسبة املرافق والتجهيزات من خالل استطالع-2-1-1

 املعملية التقنيات أحدث على تدريبا تلقوا الذين الطالب معدل-2-1-2

 ضمان رفع كفاءة وكفاية تجهيزات المعامل.-2-2
البكالوريوس عن جتهيزات املختربات  وطالب مرحلةرضا أعضاء هيئة التدريس -2-2-1

 .واملعامل

 أجهزة كفاية  عن العليا الدراسات وطالب ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء رضا نسبة-2-2-2
 .العلمي البحث ومنشآت

 تحقيق الكفاية ورفع الكفاءة للكادر اإلداري والفني.-2-3
 .والفنيني الرضا عن أداء اإلداريني-2-3-1

 الباحثني عدد إىل والتقنية الفنية الكوادر نسبة-2-3-2

 .العلمية والطبية الحديثةإعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات  .3
 االستمرار في تطوير عملية التعلم والتعليم ببرامج الكلية.-3-1      

 معدل أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجة الدكتوراه.-3-1-1
 أحباث اءإلجر  مايل دعم على حصلوا الذين البكالوريوس مرحلة لطالب املئوية النسبة-3-1-2

 .الدراسي العام خالل علمية
 زيادة المنافذ المالئمة لتدريب الطالب.-3-2
 ماكن تدريب الطالب.أ عنوالطالب تقييم املشرفني -3-2-1
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 . توفير المزيد من اإلمكانيات إلجراء ونشر البحوث الطبية التطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي.4
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية.-4-1

 عدد األحباث املنشورة يف جمالت حمكمة يف العام السابق.-4-1-1
 Scopus او ISI عاملياً  مصنفة جمالت يف التدريس هيئة ألعضاء أحباث من نشر ما نسبة-4-1-2

 كمحم واحد حبث األقل على لديهم الذين( كامل  بدوام) التدريس هيئة أعضاء نسبة-4-1-3
 السابقة السنة يف
 ضاءأع من لكل املاضية السنة خالل للمؤمترات املقدمة التقارير أو العمل أوراق عدد-4-1-4

 يعادله ما أو كامل  بدوام التدريس هيئة
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس للحصول على مشاريع بحثية ممولة.-4-2

 عدد املشاريع البحثية املدعومة بالكلية كل عام.-4-2-1
 .المجتمع. اإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية 5

 .ابتكار طرق نوعية لتحقيق خدمة أفضل للمجتمع-5-1
 عدد الربامج اليت تقدمها الكلية جلميع شرائح اجملتمع.-5-1-1
 .املتقاعدين تأهيل برامج يف املشاركني رضا مدى-5-1-2
 .اخلاصة االحتياجات ذوي برامج يف املشاركني رضا مدى-5-1-3

 .المجتمعية األنشطة في المشاركة على والموظفين التدريس هيئة أعضاء تشجيع-5-2
 اجملتمع دمةخ أنشطة يف كامل  بدوام املوظفني من وغريهم التدريس هيئة أعضاء مشاركة نسبة 5-2-1        

 ..  استقطاب كفاءات متميزة في التعليم والبحث العلمي6 
 إيجاد سبل عملية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس المتميزين.-6-1

 .وحبثيا ضمن ضوابط تضمن متيزهم أكادمييازيادة عدد أعضاء هيئة التدريس املتميزين -6-1-1
 املتعاقدين سالتدري هيئة أعضاء لعدد املئوية النسبة) املتعاقدين التدريس هيئة أعضاء معدل-6-1-2
 (التدريس هليئة الكلي العدد إىل اجلامعة يف

 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.-6-2
 رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدورات وورش العمل لتطوير مهاراهتم.-6-2-1



 

   24 

 م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-االستراتيجية األولى  الخطة

 ترسيخ مبادئ الجودة الشاملة وتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي.-7
 تطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري واألكاديمي.-7-1

 .تقييم الطالب لإلرشاد املهين واألكادميي-7-1-1
 .أعداد الطلبة هليئة التدريس حسب التخصصاتمعدل -7-1-2
 السنة خالل للطالب تقومي فيها جيرى اليت املقررات نسبة-7-1-3
 التدريس هيئة إىل للطلبة اإلمجايل املعدل-7-1-4
 الكلية يف التعلم خربات جلودة للطلبة الكلي التقييم-7-1-5
 بواسطة السنة اللخ الطلبة حتصيل( مستويات) ملعايري مستقل تصديق هبا اليت الربامج عدد-7-1-6

 اجلامعة خارج من خرباء
 بواسطة السنة اللخ الطلبة حتصيل( مستويات) ملعايري مستقل تصديق هبا اليت الربامج عدد-7-1-7

 اجلامعة داخل من خرباء
 .برامج الكلية على االعتماد األكاديمي حصول-7-2

 .االعتماد الرباجمي )سواء احمللي أو العاملي(عدد الربامج اليت حصلت على -7-2-1

 املقررات جلودة العام الطالب تقدير-7-2-2

 األوىل السنة بنجاح أكملوا الذين بالربامج الداخلني الطالب نسبة-7-2-3

 ملدةا من األدىن احلد يف أكملوا الذين البكالوريوس برامج يف الداخلني الطالب نسبة-7-2-4

  في ضوء التحليل الرباعي واإلمكانات المتاحة(تحديد األولويات( 
 واألكادمييتطبيق معايري اجلودة الشاملة على املستوى االداري -7-1

 حصول برامج الكلية على االعتماد األكادميي-7-2

 تطوير اخلطط واملناهج لربامج الكلية-1-1
 رفع كفاءة البنية التحتية للكلية-2-1

 .املعامل جتهيزات وكفاية كفاءة  رفع ضمان-2-2

 االستمرار يف تطوير عملية التعلم والتعليم بربامج الكلية-3-1
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 زيادة املنافذ املالئمة لتدريب الطالب-3-2

 تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس-6-2

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية-4-1 

 ية ممولةتشجيع أعضاء هيئة التدريس للحصول على مشاريع حبث-4-2

 إجياد سبل عملية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس املتميزين-6-1

 عيةاجملتم األنشطة يف املشاركة على واملوظفني التدريس هيئة أعضاء تشجيع-5-2

 حتقيق الكفاية ورفع الكفاءة للكادر اإلداري والفين-2-3

 ابتكار طرق نوعية لتحقيق خدمة أفضل للمجتمع-5-1

 العمل سوق يف للمتغريات الكلية برامج موائمة ضمان-1-2
 فتح برامج للدراسات العليا-1-3
 الموائمة مع خطة الجامعة االستراتيجية 

 تم اجراء موائمة بين خطة الكلية والجامعة من خالل:
 الكلية  الجامعة العنصر

 الرؤية

أن تصبح جامعة الجوف صرحاً علميًا 
 مرموقًا:

لإلبداع في التعليم والبحث  محفزاً -1
 العلمي

كوادر وكفاءات علمية وبحثية   تضم-2
 عالمية

 مراكز أبحاث عالية الجودة تمتلك-3
في رفع اإلنتاجية الزراعية في  تسهم-4

 منطقة الجوف
الى منتجات صناعية  للوصول-5

 وغذائية وطبية
 برامج نوعية لديها-6

التميز والريادة في التعليم 
والتدريب والبحث العلمي وخدمة 

المجتمع في مجاالت العلوم 
 الطبية التطبيقية

 
 

رؤية الكلية تتسق مع رؤية اجلامعة يف 
جماالت التعليم والبحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع
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 قيادات مجتمعية مؤهلة تخرج-7
 الحتياجات سوق العمل موائمة-8
 
 

 الرسالة

تقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة 
المجتمعلتنمية   

إعداد وتأهيل كوادر قادرة على 
المنافسة في التخصصات الطبية 
التطبيقية من خالل تقديم برامج 

أكاديمية وتعليمية ذات جودة 
عالية وإنتاج أبحاث علمية 
متخصصة تتفق مع القيم 

واألعراف وتلبى االحتياجات 
 التنموية والصحية للمجتمع

يتضح من مصفوفة مكونات رسالة 
 رسالة الكلية االرتباط الوثيقاجلامعة و 

بينهما حيث حتقق رسالة الكلية ما 
جاء يف صيغة رسالة اجلامعة يف 
جماالت التعليم والبحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع

 األهداف

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

 شاملةال اجلودة معايري تطبيق-7-1
 .واألكادميي اإلداري املستوى على

 املومع خمتربات جتهيزات اكتمال 8-2 هـ
 البكالوريوس مرحلة

ضمان رفع كفاءة وكفاية -2-2
 .جتهيزات املعامل

 ياألكادمي االعتماد معايري تطبيق 2-1هـ
 ادمييةاألك اجلامعة برامج مجيع يف الرباجمي

 على الكلية برامج حصول-7-2
 .األكادميي االعتماد

 والعلمي األكادميي األداء تطوير 1-2 هـ
 اتحاج وتلبية العمل سوق مع ينسجم مبا

 اجملتمع

 ةعملي تطوير يف االستمرار-3-1
 .ةالكلي بربامج والتعليم التعلم

 الكلية برامج موائمة ضمان-1-2
 .العمل سوق يف للمتغريات
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 تدريس هيئة أعضاء استقطاب 2-2 هـ
 العالية الكفاءة ذو ومعاونيهم

 جاذبة عملية سبل إجياد-6-1
 .ناملتميزي التدريس هيئة ألعضاء

 لطالب البحثية الفرص زيادة 4-2 هـ
 البكالوريوس مرحلة

 ةعملي تطوير يف االستمرار-3-1
 ةالكلي بربامج والتعليم التعلم

 األهداف

 تطوير أداء منسويب اجلامعة 5-2ه 
 تطوير أداء منسويب الكلية-6-2
 كفاءةال ورفع الكفاية حتقيق-2-3

 والفين االداري للكادر
من  %40نشر ما ال يقل عن  2-3هـ 

أحباث أعضاء هيئة يف جمالت مصنفة عاملياً 
ISI ذات معامل تأثري عايل 

 ريسالتد هيئة أعضاء تشجيع-4-1
 .العلمية البحوث نشر على

 ريسالتد هيئة أعضاء تشجيع-4-2
علمي واحد على األقل إنتاج  3-3هـ  .ولةمم حبثية مشاريع على للحصول

لكل عضو هيئة تدريس سنوياً )من ذلك: 
 ب(تأليف الكت –الرتمجة  –األوراق العلمية 

 ةمتنوع عليا دراسات برنامج وجود 4-3 هـ
 ومتميزة

 .ياالعل للدراسات برامج فتح-1-3

 قنيةوالت املالية املتطلبات توفر 6-3 هـ
 امعيةاجل املرحلة ألحباث التحتية والبىن

 أعضاء وأحباث العليا الدراسات ومرحلة
 التدريس هيئة

 ةالتحتي البنية كفاءة  رفع-2-1
 .للكلية

-Non جمتمعية برامج توفري 2-4 هـ
degree اجملتمع تطلعات مع تتوافق 

 قلتحقي نوعية طرق ابتكار-5-1
 .للمجتمع أفضل خدمة

 اتوتطلع احتياجات على التعرف 4-4 هـ
 اجملتمع

 التدريس هيئة أعضاء تشجيع 6-4 هـ
 األنشطة يف املشاركة على واملوظفني
 اجملتمعية

 ريسالتد هيئة أعضاء تشجيع-5-2
 نشطةاأل يف املشاركة على واملوظفني
 .اجملتمعية
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 المؤشرات
 

 النسبة املئوية للربامج اليت تربط2-1-2 
 خمرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل

ليت للربامج االنسبة املئوية  1-2-1
تربط خمرجات التعلم مع احتياجات 

 سوق العمل

النسبة املئوية للربامج اليت مت -2-1-3
تطويرها أو إنشائها تلبية الحتياجات سوق 

 العمل

نسبة التطوير يف خطط  1-1-1
 ومناهج برامج الكلية

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

 هيئة أعضاء معدل-3-1-1
 درجة حيملون الذين التدريس
 الدكتوراه

املعدل العام ملدى مناسبة املرافق -1-8-5
والتجهيزات من خالل استطالع آراء هيئة 

 التدريس

 هيئة اعضاء رضا-2-2-1
 سالبكالوريو  مرحلة وطالب التدريس

 .واملعامل املختربات جتهيزات عن

عن أداء اإلداريني الرضا -1-3-2 الرضا عن أداء اإلداريني-2-7-2
 والفنيني

تقومي الطالب لإلرشاد املهين -1-9-8
 واألكادميي

تقييم الطالب لإلرشاد -7-1-1
 املهين واألكادميي

زيادة عدد الربامج النوعية -4-1-1
اجملتمعية اليت تقدمها اجلامعة جلميع شرائح 

 اجملتمع

عدد الربامج اليت تقدمها -5-1-1
 اجملتمعالكلية جلميع شرائح 

معدل أعداد الطلبة إىل هيئة -1-4-11
 التدريس حسب التخصصات

معدل اعداد الطلبة إىل -7-1-2
 هيئة التدريس حسب التخصصات

معدل الربامج اليت حصلت على -1-2-1
 (االعتماد الرباجمي )سواء احمللي أو العاملي

عدد الربامج اليت حصلت -7-2-1
لي احملعلى االعتماد الرباجمي )سواء 

 أو العاملي(
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معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا 2-8-2
 على أحدث التقنيات املعملية

معدل الطالب الذين تلقوا 2-1-2
 تدريبا على أحدث التقنيات املعملية

نسبة ما نشر من أحباث -3-2-1
ألعضاء هيئة التدريس يف جمالت مصنفة 

 Scopusاو  ISIعاملياً 

نسبة ما نشر من أحباث -4-1-2
ألعضاء هيئة التدريس يف جمالت 

 Scopusاو  ISIمصنفة عاملياً 

نسبة أعضاء هيئة التدريس -3-3-1
)بدوام كامل( الذين لديهم على األقل حبث 

 واحد حمكم يف السنة السابقة 

نسبة أعضاء هيئة -4-1-3
التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم 

على األقل حبث واحد حمكم يف 
 السنة السابقة 

عدد أوراق العمل أو التقارير -3-3-2
املقدمة للمؤمترات خالل السنة املاضية لكل 
من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما 

 يعادله

عدد أوراق العمل أو -4-1-4
للمؤمترات خالل التقارير املقدمة 

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

تقدير الطالب العام جلودة -1-2-2
 املقررات

تقدير الطالب العام -7-2-2
 جلودة املقررات

 

نسبة الطالب الداخلني بالربامج -1-2-3
 الذين أكملوا بنجاح السنة األوىل

الداخلني نسبة الطالب -7-2-3
بالربامج الذين أكملوا بنجاح السنة 

 األوىل

نسبة الطالب الداخلني يف -1-2-4
برامج البكالوريوس الذين أكملوا يف احلد 

 األدىن من املدة

نسبة الطالب الداخلني -7-2-4
يف برامج البكالوريوس الذين أكملوا 

 يف احلد األدىن من املدة

 إىل للطلبة اإلمجايل املعدل-1-4-10
 التدريس هيئة

 للطلبة اإلمجايل املعدل-7-1-4
 التدريس هيئة إىل
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 دةجلو  للطلبة الكلي التقييم-1-4-4
 اجلامعة يف التعلم خربات

التقييم الكلي للطلبة -7-1-5
 جلودة خربات التعلم يف الكلية

 ديقتص هبا اليت الربامج نسبة-1-4-6
 لطلبةا حتصيل( مستويات) ملعايري مستقل
 داخل من خرباء بواسطة السنة خالل

 اجلامعة

 هبا اليت الربامج عدد-7-1-7
( ياتمستو ) ملعايري مستقل تصديق
 سطةبوا السنة خالل الطلبة حتصيل
 اجلامعة داخل من خرباء

 ديقتص هبا اليت الربامج نسبة-1-4-7
 لطلبةا حتصيل( مستويات) ملعايري مستقل
 خارج من خرباء بواسطة السنة خالل

 اجلامعة

 هبا اليت الربامج عدد-7-1-6
( ياتمستو ) ملعايري مستقل تصديق
 سطةبوا السنة خالل الطلبة حتصيل
 اجلامعة خارج من خرباء

 

معدل أعضاء هيئة التدريس -2-2-2
املتعاقدين )النسبة املئوية لعدد أعضاء هيئة 

التدريس املتعاقدين يف اجلامعة إىل العدد 
 الكلي هليئة التدريس(

معدل أعضاء هيئة -6-1-2
التدريس املتعاقدين )النسبة املئوية 

لعدد أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين 
يف اجلامعة إىل العدد الكلي هليئة 

 التدريس(

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

املئوية لطالب النسبة -3-1-2
مرحلة البكالوريوس الذين حصلوا 

على دعم مايل إلجراء أحباث علمية 
 خالل العام الدراسي

 العليا يفبرامج الدراسات  عدد-3-4-1
 اجلامعة

برامج الدراسات  عدد-1-3-1
 الكلية  العليا يف
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نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس -3-6-3
ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا عن  
 كفاية أجهزة ومنشآت البحث العلمي

نسبة رضا أعضاء هيئة -2-2-2
التدريس ومعاونيهم وطالب 

لدراسات العليا عن كفاية أجهزة 
 ومنشآت البحث العلمي

نسبة الكوادر الفنية والتقنية إىل -3-6-2
 عدد الباحثني

نسبة الكوادر الفنية -2-3-2
 والتقنية إىل عدد الباحثني

العمل عن رضا أصحاب -2-6-1
 اخلرجيني ومهاراهتم

رضا أصحاب العمل عن -1-2-3
 اخلرجيني ومهاراهتم

مدى رضا املشاركني يف برامج -4-3-4
 تأهيل املتقاعدين

مدى رضا املشاركني يف -5-1-2
 برامج تأهيل املتقاعدين

 

مدى رضا املشاركني يف برامج -4-3-5
 ذوي االحتياجات اخلاصة

يف مدى رضا املشاركني -5-1-3
 برامج ذوي االحتياجات اخلاصة

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

 يف أنشطة خدمة اجملتمع

نسبة مشاركة أعضاء -5-2-1
هيئة التدريس وغريهم من املوظفني 
 بدوام كامل يف أنشطة خدمة اجملتمع

 المشروعات

 االعتماد الرباجمي للكلية (والعاملياالعتماد الرباجمي )احمللي 

 تطبيق معايري اجلودة الشاملة  إدارة ضمان اجلودة

 حتسني البنية التحتية اخلدمات والتجهيزات التقنية

 موائمة احتياجات سوق العمل موائمة سوق العمل

 استقطاب الكفاءات والقدرات العلمية استقطاب الكفاءات

 الوطنية استقطاب الكفاءات
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 تطوير مهارات منسويب الكلية تطوير اداء منسويب اجلامعة

 تعزيز اإلنتاج العلمي اإلنتاج العلمي

 انشاء برامج دراسات عليا بالكلية زيادة عدد برامج الدراسات العليا

 ر وسائل خدمة اجملتمعيتطو  جسور التواصل

 ملختربات ومعاملالتطوير التقين  التطوير التقين ملختربات ومعامل الطالب
 الطالب

 تنمية مهارات الطلبة تنمية مهارات الطلبة

 تأهيل املتقاعدين تأهيل املتقاعدين

رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات  رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة
 اخلاصة

  االرتقاء بالقدرة البحثية للطالب االرتقاء بالقدرة البحثية للطالب
 

  التمويل )أساسية واحتياطية(تحديد مصادر 
قامت اللجنة خالل اجتماعاهتا بتحديد مصادر متويل مشروعات وبرامج اخلطة مع ضمان تنوعها          

 الستمرارية الربامج واملشروعات وحتقيق اهداف اخلطة. وكانت املصادر كالتايل
 قاهتالتغطية نفوتتضمن امليزانية اليت ختصصها اجلامعة للكلية : مصادر التمويل األساسية

عايل بالرجوع إىل ما ورد يف اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم ال: مصادر التمويل الثانوية )االحتياطية(
 هـ فقد مت حتديد بعض مصادر التمويل الثانوية كما يلي: 1430-1440

 االستشارات والدراسات الفنية لبعض جهات القطاع اخلاص نظريتقدمي ل إنشاء بيت للخربة بالكلية-1
 مقابل مادي
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تفعيل وحدة التعليم والتدريب الصحي املستمر لتقدمي دورات متخصصة مبقابل مادي وربط الوحدة -2 
 بالوحدة املماثلة على مستوى اجلامعة.

 هلبات(.قبول الكلية للمسامهات من القطاعات األخرى )األوقاف، التربعات، ا-3

عقد اتفاقيات الشراكة مع القطاع اخلاص على اساس تبادل املنافع مع تلك اجلهات حبيث يتم دعم -4
 العديد من الربامج واألنشطة اليت تنفذها الكلية ومن ذلك رعاية املعارض واملهرجانات.

  منهااملشروعات االستثمارية للكلية إنشاء عدد من -5

  واملختربات بالكلية للقطاعات املختلفة داخل اجلامعة وخارجهاتسويق خدمات املعامل 
  استغالل مرافق الكلية )مثل الشاشات بالكلية( ومبانيها من أجل الدعاية والتسويق واإلعالن على

 النحو الذي حيفظ للكلية مكانتها العلمية ويليق بسمعتها اجملتمعية
 اليت  غ مالية منافسة لقيمة اخلدمات والتسهيالتاستضافة اللقاءات واملؤمترات والندوات لقاء مبال

 تقوم هبا جهات أخرى
  تشجيع الطالب للمبادرة يف افتتاح مركز خدمة للطالب يدار من قبلهم ويكون جزء من ريعه

 للكلية
  الكراسي العلمية واملشاريع البحثية املمولة من املدن الطبية باململكة ورجال األعمال وجهات

 .القطاع اخلاص
 

 :آليات التقييم ومتابعة التنفيذ واالستمرارية

يتم تقييم ومتابعة التنفيذ للخطة االسرتاتيجية وضمان االستمرارية من خالل جلنة تنبثق من جلنة        
 ألكادميياالتخطيط االسرتاتيجي بالكلية باستخدام النماذج املرسلة من قبل عمادة اجلودة واالعتماد 

 .، ب()جدول أباجلامعة 

ذ تبدأ عملية املتابعة مع بدء تنفيذ املشروعات اخلاصة باخلطة حيث يتم خالل هذه الفرتة متابعة التنفيو 
ومقارنته خبطة املشروع وميزانيته للتأكد من حسن سري املشروع على مستوى أنشطة املشروع، حيث 

ضا متابعة تم أييتم النظر إىل كل نشاط من األنشطة املخطط تنفيذها وقياس مدى حتققها. كما سي
 جودة العمل وكفاءته. وسيتم التقييم من خالل ما يلي
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 التقييم املرحلي-1

يتم تنفيذ التقييم املرحلي أثناء تنفيذ املشروعات للتأكد من أن أنشطة املشروعات تتجه حنو         
ل أو أخطاء يف كحتقيق أهدافها. وخالل هذه التقييم يتم إعداد تقارير للتقييم املرحلي لتاليف أية مشا 

 تنفيذ املشروع.

 التقييم النهائي-3

يتم التقييم النهائي مباشرة بعد انتهاء املشروع وذلك بإعداد دراسة لنتائج املشروع حيث يتم        
 مقارنة الواقع بعد املشروع مبا مت كتابته باخلطة مسبقاً ملعرفة أثر املشروع على الفئات املستهدفة.

 

 التنفيذية تابعة الخطةجدول )أ(: تقييم وم

 

 

 

 

 

 

األنشطة الرئيسية  املخرجات
 املستهدف تنفيذها

آلية 
 ةاملتابع

توقيت 
 املتابعة

ما مت 
 تنفيذه

نسبة 
 االجناز

ما مل يتم  األدلة والشواهد
 تنفيذه

مربرات 
 عدم التنفيذ
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 األداء مؤشرات على(: التقييم بناًء بجدول )

       

 
 
 

 الوضع في االداء مؤشرات الحالي الوضع في االداء مؤشرات /مؤشرات االداءالمخرجات

 المستهدف

نسبة ما تم تحقيقه 

 فعلياً من مؤشرات
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 تطوير الخطط و المناهج لبرامج الكلية-1-1-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
 الهيئة: نسبة التطوير في خطط ومناهج برامج الكلية

 1-1-1الكلية:
 

 برامج اكاديمية مميزة اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %25 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 %5 السنة األولى
 %10 السنة الثانية
 %15 السنة الثالثة
 %20 السنة الرابعة

 %25 السنة الخامسة
 

 X 100مجموع نسب التطوير في خطط ومناهج برامج الكلية/ عدد البرامج  طريقة حساب المؤشر
 

 وكالة الجامعة لشؤون التعليمية الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 لجنة الخطط والمناهج بالكلية

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف
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 للمتغيرات في سوق العملضمان موائمة برامج الكلية  -2-1-هـ  الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 2-1-2الجامعة: 
 النسبة المئوية للبرامج التي تربط مخرجات التعلم مع احتياجات

 الهيئة: سوق العمل
 1-2-1الكلية:

 
 موائمة احتياجات سوق العمل اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
 المستوى المستهدف

 %33 السنة األولى
 66% السنة الثانية
 %100 السنة الثالثة
 %100 السنة الرابعة

 100% السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
ج /المجموع الكلي للبرام التي تربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العملعدد البرامج 

X100 
 

  وشؤون الخريجين وحدة التدريب واالمتياز الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 لجنة اإلحصاء والمعلومات

 لجنة الخطط والمناهج بالكلية  المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     38            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 العملضمان موائمة برامج الكلية للمتغيرات في سوق -2-1-هـ  الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: عدد البرامج التي تم استحداثها او تفعيلها

 1-2-2الكلية:
 

 برامج اكاديمية مميزة اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 5 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 1 السنة األولى
 2 السنة الثانية
 3 السنة الثالثة
 4 السنة الرابعة

 5 السنة الخامسة
 

 عدد البرامج المستحدثة او المفعلة طريقة حساب المؤشر
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 لجنة الخطط والمناهج بالكلية  

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية 
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 لجنة البرامج المستحدثة المسئول عن تحقيق المستهدف
 

 

 



  

 

     39            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 

 ضمان موائمة برامج الكلية للمتغيرات في سوق العمل. -2-1-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 1-6-2 الجامعة:
 الهيئة: رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم

 3-2-1الكلية:
 

 تنمية مهارات الطلبة اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

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

 51أقل من % 51-54 % 55% 56-58% 59-60% السنة األولى
 55أقل من % 55-59 % 60% 61-63% 64-65% السنة الثانية
 60أقل من % 60-64 % 65% 66-70% 71-75% السنة الثالثة
 65أقل من % 65-74 % 75% 76-78% 79-80% السنة الرابعة

 75أقل من % 75-79 % 80% 81-83% 84-85% السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
 يتم تصميم استبانات مناسبة تحتوي على مجموعة بنود تحقق متطلبات المؤشر ويتم

 تحليلها حسب الطرق المتعارف عليها
 

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 وحدة التدريب واالمتياز وشئون الخريجين تحقيق المستهدفالمسئول عن 
 
 
 



  

 

     40            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 فتح برامج للدراسات العليا.-3-1هـ  الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: عدد برامج الدراسات العليا في الكلية

 1-3-1الكلية:
 

 دراسات عليا بالكليةانشاء برامج  اسم المشروع
 

 دوري دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 2 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 - السنة األولى
 - السنة الثانية
 1 السنة الثالثة
 - السنة الرابعة

 2 السنة الخامسة
 

 بالكليةعدد برامج الدراسات العليا  طريقة حساب المؤشر
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي   الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف
 

 
 
 
 



  

 

     41            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 كفاءة البنية التحتية بالكلية  رفع-1-2-هـ  الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-8-1الجامعة: 
 المعدل العام لمدى مناسبة المرافق والتجهيزات من خالل

 الهيئة: .استطالع آراء هيئة التدريس
 1-1-2الكلية:

 
 تحسين البنية التحتية اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس مقياس وحدة القياس 

 
 5من  4.2 نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند 

 
المستوى 
 المستهدف

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

 2.5أقل من  2.99-2.5 5من  3 3.2-1.3 3.25-3.21 السنة األولى
 3أقل من  3.34-3.0 5من  3.25 3.36-3.26 3.5-3.37 السنة الثانية
5من  3.5 3.51-3.6 3.61-3.75 السنة الثالثة  3.25أقل من  3.49-3.25 
5من  3.75 3.76-3.8 3.81-4.0 السنة الرابعة  3.5أقل من  3.74-3.5 

5من  4 4.1-4.2 4.21-4.25 السنة الخامسة  3.75أقل من  3.99-3.75 
 

 طريقة حساب المؤشر
 متوســـــــــــط تقـديرات أعدــــــــــــاء هيئـة التـدريس لمـدى منـاســـــــــــبـة المرافق والتجهيزات على مقيـاس

 من خمس نقاط
 

 االقسام العلمية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 وحدة المعامل والمختبرات بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 

  



  

 

     42            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 رفع كفاءة البنية التحتية للكلية.-1-2-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 2-8-2الجامعة: 
 الهيئة: معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا على أحدث التقنيات المعملية

 2-1-2الكلية:
 

 التطوير التقني لمختبرات ومعامل الطالب اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

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

 20أقل من %  20-34 %  35%  36-40%  41-45% السنة األولى
 35أقل من %  35-44%  45%  46-50% 51-55% السنة الثانية
 45أقل من %  45-54%  55%  51-65% 66-70% السنة الثالثة
 55من %أقل   55-69%  70%  71-75% 76-80% السنة الرابعة

 70أقل من %  70-79%  80%  81-85% 86-90% السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
 عــدد الطالب الــذين شـــــــــــــاركوا مرة واحــدة على األقــل في ورة عمــل أو دورات تــدريبيــة داخــل

 100×المؤسسة أو خارجها / العدد الكلي للطالب في كل عام 
 

 االقسام العلمية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

 وحدة المعامل والمختبرات بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 

  



  

 

     43            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 

 تجهيزات المعامل رفع كفاءة وكفاية ضمان -2-2-هـ لهدف المحددا
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
 الهيئة: التدريس وطالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات المختبرات والمعاملرضا اعداء هيئة 

 1-2-2الكلية: 
 

 تحسين البنية التحتية اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 %50 – 40 السنة األولى
 %60 – 51 السنة الثانية
 %70 -  61 السنة الثالثة
 %80 – 71 السنة الرابعة

 %90 – 81 السنة الخامسة
 

 تصميم استبانات تحتوي على بنود تحقق متطلبات المؤشر ويتم تحليلها احصائيا طريقة حساب المؤشر
 

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وحدة اإلحصاء والمعلومات

 وحدة المعامل والمختبرات بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 

 

  



  

 

     44            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تجهيزات المعامل رفع كفاءة وكفاية ضمان -2-2-هـ لهدف المحددا
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 3-6-3الجامعة: 
نسبة رضا أعداء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا عن كفاية أجهزة ومنشآت 

 الهيئة: البحث العلمي
 2-2-2الكلية:

 
 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
 (1ردئ) (5ضعيف) (5مقبول) (5جيد) (5متميز ) المستهدفالمستوى 

 %30أقل من  %34– 30 %35 %45 – 36 %50 – 46 السنة األولى
 %35أقل من  %49 – 35 %50 %55 – 51 %60 – 56 السنة الثانية
 %50أقل من  %59 – 50 %60 %65 – 61 %70 – 66 السنة الثالثة
 %60أقل من  %69 – 60 %70 %75 – 71 %80 – 76 السنة الرابعة

 %70أقل من  %69 – 70 %80 %83 – 81 %85 – 84 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
 وييتم ؤشرالم متطلبات قتحق بنود مجموعيه على تحتوي مناسيبه استبانات تصميميتم 

 تحليلها حسب الطرق المتعارف عليها
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية

 وحدة المختبرات والمعامل بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     45            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 

 تحقيق الكفاية ورفع الكفاءة للكادر االداري والفني-3-2-هـ  الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: الرضا عن أداء اإلداريين والفنيين

 1-3-2الكلية: 
 

 منسوبي الكلية أداءتطوير  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %85 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 %55 السنة األولى
 %65 السنة الثانية

 %75 الثالثة السنة
 %80 السنة الرابعة

 %85 السنة الخامسة
 

يتم تصـــــميم اســـــتبانات مناســـــبة تحتوي على مجموعة بنود تحقق متطلبات المؤشـــــر ويتم تحليها  طريقة حساب المؤشر
 حسب الطرق المتعارف عليها
 

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للتطور والجودة

لجنة تطوير مهارات اعداء هيئة التدريس والموظفين  –عمادة الكلية  المسئول عن تحقيق المستهدف
 بالكلية

 



  

 

     46            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 تحقيق الكفاية ورفع الكفاءة للكادر اإلداري والفني. -3-2-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-6-3الجامعة: 
 الهيئة: نسبة الكوادر الفنية والتقنية إلى عدد الباحثين

 2-3-2الكلية:
 

 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 1: 3 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 ردئ ضعيف مقبول جيد متميز المستوى المستهدف
 1:9 1:8 1:7 1:6 1:5 السنة األولى
 1:8 1:7 1:6 1:5 1:4 السنة الثانية
 1:7 1:6 1:5 1:4 1:3 السنة الثالثة
 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 السنة الرابعة

 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 السنة الخامسة
 

 x 100عدد الكوادر الفنية والتقنية/عدد الباحثين  طريقة حساب المؤشر
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 
 األقسام العلمية

 لجنة اإلحصاء والمعلومات بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     47            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 اإلستمرار في تطوير عملية التعليم والتعلم ببرامج الكلية-1-3-هـ  الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-2-2الجامعة: 
 الهيئة: معدل أعداء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه

 1-1-3الكلية:
 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدف المستوى
 %60 السنة األولى
 %65 السنة الثانية
 %70 السنة الثالثة
 75% السنة الرابعة

%80 السنة الخامسة  
 

 طريقة حساب المؤشر
 /العدد الكلي ألعداء هيئة التدريسأعداء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراهعدد 

 X 100ومن في حكمهم بالكلية
 

 لجنة االستقطاب تنفيذ المشروعالجهات المشاركة في 
 اللجنة العلمية بالكلية

 األقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 

  



  

 

     48            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 اإلستمرار في تطوير عملية التعليم والتعلم ببرامج الكلية-1-3-هـ  الهدف المحدد
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 1-4-2الجامعة: 
لطالب مرحلة البكالوريوس الذين حصلوا على دعم مالي إلجراء أبحاث علمية  النسبة المئوية

 الهيئة: خالل العام الدراسي
 2-1-3الكلية:

 
 االرتقاء بالقدرة البحثية للطالب اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %15 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
 (1رديء) (5ضعيف) (5مقبول) (5جيد) (5متميز ) المستهدفالمستوى 

 %2 %2.5 %3 %4 %5 السنة األولى
 %4 %4.5 %5 %7 - 6 8% السنة الثانية
 %5 %7 - 6 %8 %10 - 9 %11 السنة الثالثة
 %8 %10 - 9 %11 %14 - 12 %15 السنة الرابعة

 %11 %12 - 14 %15 %20 - 16 %25 – 21 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
طالب مرحلة البكالوريوس الذين حصـــــــلوا على دعم مالي إلجراء أبحاث علمية خالل العام عدد 

 X  100/ العدد الكلي للطالب الدراسي
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية 

 لجنة اإلحصاء والمعلومات بالكلية المستهدفالمسئول عن تحقيق 
 
 
 
 
 



  

 

     49            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 زيادة المنافذ المالئمة لتدريب الطالب.-2-3هـ   الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
 الهيئة: ماكن تدريب الطالب ألتقييم المشرفين والطالب 

 1-2-3الكلية:
 

 كوادر صحية متميزةاعداد   اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس مقياس وحدة القياس 
 

 5من   4.6 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 
 

المستوى 
 المستهدف

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

 2أقل من  2.49-2.0 5من  2.5 3.0-2.6 3.5-3.1 السنة األولى
 2.5أقل من  2.99-2.5 5من  3.0 3.15-3.1 3.25-3.16 السنة الثانية
5من  3.25 3.26-3.3 3.43-5 السنة الثالثة  3أقل من  3.24-3.0 
5من  3.5 3.51-4 4.1-4.5 السنة الرابعة  3.25أقل من  3.49-3.25 

5من  4.5 4.6 4.7-4.8 السنة الخامسة  3.5أقل من  4.49-3.5 
 

 طريقة حساب المؤشر
 التقـــــديرات عن مـــــدى مالئمـــــة أمـــــاكن التـــــدريـــــب على مقيـــــاس تقـــــديري ســـــــــــنويمتوســـــــــــط 

 من خمس نقاط للطالب والمشرفين وأعداء وحدة التدريب واالمتياز والخريجين
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
اللجنة التنسيقية بين جامعة الجوف ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة 

 الجوف
 الصحية بالمناطقالمديريات العامة للشؤون 

 مدينة األمير محمد
 وحدة التدريب واالمتياز وشؤون الخريجين المسئول عن تحقيق المستهدف

 



  

 

     50            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تشجيع أعداء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية.-1-4-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة:
 الهيئة: مجالت محكمة في العام السابق.عدد األبحاث المنشورة في 

 1-1-4الكلية: 
 

 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 بحث 36 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

المستوى 
 المستهدف

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

بحث بمجلة  24 األولىالسنة 
 محكمة

بحث بمجلة  18 
 محكمة

بحث بمجلة  12
 محكمة

أبحاث بمجلة  6
 محكمة

أبحاث بمجلة  3
 محكمة

بحث بمجلة  36  السنة الثانية
 محكمة

بحث بمجلة  21 
 محكمة

بحث بمجلة  15 
 محكمة

أبحاث بمجلة  9 
 محكمة

أبحاث بمجلة  6 
 محكمة

بحث بمجلة  30  السنة الثالثة
 محكمة

بحث بمجلة  24 
 محكمة

بحث بمجلة  18 
 محكمة

بحث بمجلة  12 
 محكمة

ابحاث بمجلة  9
 محكمة

بحث بمجلة  33  السنة الرابعة
 محكمة

بحث بمجلة  27 
 محكمة

بحث بمجلة  21 
 محكمة

بحث بمجلة  15 
 محكمة

بحث بمجلة  12 
 محكمة

بحث بمجلة  36  السنة الخامسة
 محكمة

بحث بمجلة  30 
 محكمة

بحث بمجلة  24 
 محكمة

بحث بمجلة  18 
 محكمة

بحث بمجلة  15
 محكمة

 
 عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة في العام السابق طريقة حساب المؤشر

 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية

 اللجنة العلمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف



  

 

     51            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 تشجيع أعداء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية.-1-4-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 ISIنسبة ما نشر من أبحاث ألعداء هيئة التدريس في مجالت مصنفة عالمياً  1-2-3الجامعة: 
 Scopusاو 

 
 الهيئة:
 2-1-4الكلية:

 
 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 

 من أبحاث أعداء هيئة التدريس في40%نشر  مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 مجالت مصنفة عالميا

 
المستوى 
 المستهدف

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

 السنة األولى

 نشر %20-16
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 نشر %15-11
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 من10%نشر 
 أبحاث أعداء

 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 من5-9%نشر 
 أبحاث أعداء هيئة
 التدريس في مجالت

 مصنفة عالميا

5أقل من %نشر   
 من أبحاث أعداء
 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 السنة الثانية

 نشر %30-26
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 نشر %25-21
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 

 من20%نشر 
 أبحاث أعداء

 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 من10-19%نشر 
 أبحاث أعداء هيئة
 التدريس في مجالت

 مصنفة عالميا

10نشر أقل من %  
 من أبحاث أعداء
 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا



  

 

     52            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 السنة الثالثة

 نشر %35-33
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 نشر %32-31
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 من30%نشر 
 أبحاث أعداء

 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 من20-29%نشر 
 أبحاث أعداء هيئة
 التدريس في مجالت

 مصنفة عالميا

20نشر أقل من %  
 من أبحاث أعداء
 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 السنة الرابعة

 نشر %40-38
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

مصنفةمجالت   
 عالميا

 نشر %37-36
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 من35%نشر 
 أبحاث أعداء

 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 من30-34%نشر 
 أبحاث أعداء هيئة
 التدريس في مجالت

 مصنفة عالميا

30نشر أقل من %  
 من أبحاث أعداء
 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 السنة الخامسة

 نشر %50-46
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 نشر %45-41
 من أبحاث
 أعداء هيئة
 التدريس في

 مجالت مصنفة
 عالميا

 من40%نشر 
 أبحاث أعداء

 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالميا

 من35-39%نشر 
 أبحاث أعداء هيئة
 التدريس في مجالت

 مصنفة عالميا

35نشر أقل من %  
 من أبحاث أعداء
 هيئة التدريس في
 مجالت مصنفة

 عالمي

 

 طريقة حساب المؤشر
في السنة السابقة /عدد  Scopus و ISIعدد األبحاث المنشورة في مجالت مصنفة عالميا 

 X 100 هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادلهم  أعداء
 

 الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية

 اللجنة العلمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 

  



  

 

     53            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 تشجيع أعداء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية.-1-4-هـ الهدف المحدد

 
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 1-3-3الجامعة: 
نسبة أعداء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السنة 

 الهيئة: السابقة 
 3-1-4الكلية:

 
 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 % 100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
المستوى 
 المستهدف

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

 أقل من 51% 51-59 %  60%  61-65%  66-70% السنة األولى
60أقل من %  60-69 %  70%  71-75% 76-80% السنة الثانية  
70أقل من %  70-79%  80%  81-85% 86-90% السنة الثالثة  
80أقل من %  80-89%  90%  91-95% 96-100% السنة الرابعة  

90أقل من %  90-99% 100% ----- ---- السنة الخامسة  
 
 

 عــدد أعدـــــــــــــاء هيئــة التــدريس )بــدوام كــامــل( الــذين لــديهم على األقــل بحــث واحــد محكم في طريقة حساب المؤشر
 100× السنة السابقة / العدد الكلي ألعداء هيئة التدريس 

 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية 

 اللجنة العلمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 



  

 

     54            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تشجيع أعداء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية.-1-4-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل من أعداء هيئة عدد  2-3-3الجامعة: 
 التدريس بدوام كامل أو ما يعادله

 
 الهيئة:
 4-1-4الكلية:

 
 تعزيز اإلنتاج العلمي  اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 
 تدريس سنوياً  ورقة عمل أو تقرير واحد على األقل لكل عدو هيئة مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
المستوى 
 المستهدف

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

 السنة األولى

 ورقة عمل أو3 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو 2 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدوين هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل
 3 أعداء هيئة

 تدريس

 السنة الثانية

 ورقة عمل أو3 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو 2 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 عمل أوورقة 
 تقرير واحد لكل

 عدوين هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل
 3 أعداء هيئة

 تدريس

 السنة الثالثة

 ورقة عمل أو3 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو 2 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 لكلتقرير واحد 

 عدوين هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل
 3 أعداء هيئة

 تدريس

 السنة الرابعة
 ورقة عمل أو3 

 تقرير واحد لكل
 عدو هيئة تدريس

 ورقة عمل أو 2 
 تقرير واحد لكل
 عدو هيئة تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

عدو هيئة 
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدوين هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل
 3 أعداء هيئة

 تدريس



  

 

     55            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 السنة الخامسة

 ورقة عمل أو3 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو 2 
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدو هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
 تقرير واحد لكل

 عدوين هيئة
 تدريس

 ورقة عمل أو
واحد لكلتقرير   

 3 أعداء هيئة
 تدريس

 

 طريقة حساب المؤشر
 عـدد أوراق العمـل أو التقـارير المقـدمـة للمؤتمرات خالل الســـــــــــنـة المـاضـــــــــــيـة / عـدد أعدــــــــــــاء

 هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادلهم
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية 

 اللجنة العلمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 

 
  



  

 

     56            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 

 تشجيع أعداء هيئة التدريس للحصول على مشاريع بحثية ممولة.-2-4-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: عدد المشاريع البحثية المدعومة بالكلية كل عام.

 1-2-4الكلية:
 

 تعزيز اإلنتاج العلمي اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 21 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 6 السنة األولى
 10 السنة الثانية
 12 السنة الثالثة
 15 السنة الرابعة

 21 السنة الخامسة
 

 عدد المشاريع البحثية المدعومة هذا العام  طريقة حساب المؤشر
 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية -جهات خارج الجامعة

 اللجنة العلمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     57            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 .ابتكار طرق نوعية لتحقيق خدمة أفدل للمجتمع-1-5-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: عدد البرامج التي تقدمهاالكلية لجميع شرائح المجتمع

 1-1-5الكلية: 
 

 تطور وسائل خدمة المجتمع اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 عشرة برامج نوعية جديدة في الخطة مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 8 السنة األولى
 10 السنة الثانية
 12 السنة الثالثة
 14 السنة الرابعة

 16 السنة الخامسة
 

 الكلية لجميع شرائح المجتمععدد البرامج النوعية المجتمعية التي تقدمها  طريقة حساب المؤشر
 

 عمادة شؤون الطالب –االقسام العلمية  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع

 لجنة االنشطة الطالبية والمبادرات وخدمة المجتمع المسئول عن تحقيق المستهدف
 

  



  

 

     58            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 ابتكار طرق نوعية لتحقيق خدمة أفدل للمجتمع.-1-5-هـ الهدف المحدد
 

 األداءمرجعية مؤشر 
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 4-3-4الجامعة: 
 الهيئة: مدى رضا المشاركين في برامج تأهيل المتقاعدين

 2-1-5الكلية:
 

 تأهيل المتقاعدين اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1ردئ) (2ضعيف) (3مقبول) (4جيد) (5متميز)  المستهدفالمستوى 
 ---- ---- ---- ---- ---- السنة األولى

 %10أقل من  %19-10 %20 %30-21 %40-31 السنة الثانية
 %20أقل من  %39-20 %40 %50-41 %60-51 السنة الثالثة
 %40أقل من  %59-40 %60 %70-61 %80-71 السنة الرابعة

 %60أقل من  %79-60 %80 %90-81 %99-91 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
 يتم تصميم استبانات مناسبة تحتوي على مجموعة بنود تحقق متطلبات المؤشر ويتم

 تحليلها حسب الطرق المتعارف عليها
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 عمادة شؤون الطالب
 األقسام العلمية

 لجنة األنشطة الطالبية والمبادرات وخدمة المجتمع المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     59            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 ابتكار طرق نوعية لتحقيق خدمة أفدل للمجتمع.-1-5-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 5-3-4الجامعة: 
 الهيئة: االحتياجات الخاصةمدى رضا المشاركين في برامج ذوي 

 3-1-5الكلية:
 

 رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %80 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

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

 %10أقل من  %19-10 %20 %30-21 %40-31 السنة الثانية
 %20أقل من  %39-20 %40 %50-41 %60-51 السنة الثالثة
 %40أقل من  %59-40 %60 %70-61 %80-71 السنة الرابعة

 %60أقل من  %79-60 %80 %90-81 %99-91 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
 استبانات مناسبة تحتوي على مجموعة بنود تحقق متطلبات المؤشر ويتميتم تصميم 

 تحليلها حسب الطرق المتعارف عليها
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر

 عمادة شؤون الطالب
 األقسام العلمية

 والمبادرات وخدمة المجتمعلجنة األنشطة الطالبية  المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 

  



  

 

     60            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 

 تشجيع أعداء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة في األنشطة المجتمعية -2-5هـ  الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 1-6-4الجامعة: 
 الهيئة: تمعأنشطة خدمة المجنسبة مشاركة أعداء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بدوام كامل في 

 1-2-5الكلية:
 

 تطوير وسائل خدمة المجتمع اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %95 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1ردئ) (2ضعيف) (3مقبول) (4جيد) (5متميز) المستوى المستهدف
 %30 %40 %50 %55 %60 السنة األولى
 %50 %55 %60 %65 %70 السنة الثانية
 %60 %65 %70 %75 %80 السنة الثالثة
 %75 %75 %80 %85 %90 السنة الرابعة

 %80 %85 %90 %95 %100 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
عدد أعدـــــــــــاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بدوام كامل المشـــــــــــاركين في أنشـــــــــــطة خدمة 

 x  100العدد الكلي ألعداء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بدوام كامل / المجتمع
 

 عمادة شؤون الطالب الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 لجنة االحصاء والمعلومات

 لجنة األنشطة الطالبية والمبادرات وخدمة المجتمع المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 

 



  

 

     61            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 سبل عملية جاذبة ألعداء هيئة التدريس المتميزين إيجاد-1-6-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: زيادة عدد أعداء هيئة التدريس المتميزين اكاديميا وبحثيا ضمن ضوابط تدمن تميزهم

 1-1-6الكلية: 
 

 استقطاب الكفاءات اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 8 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستوى المستهدف
 4 السنة األولى
 5 السنة الثانية
 6 السنة الثالثة
 7 السنة الرابعة

 8 السنة الخامسة
 

 استقطابهم سنوياعدد أعداء هيئة التدريس المتميزين الذين تم  طريقة حساب المؤشر
 

 اللجنة العليا للتعاقد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 االقسام العلمية

 العلمية بالكلية اللجنة المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     62            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 إيجاد سبل عملية جاذبة ألعداء هيئة التدريس المتميزين.-1-6-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 2-2-2الجامعة: 
معدل أعداء هيئة التدريس المتعاقدين )النسبة المئوية لعدد أعداء هيئة التدريس المتعاقدين 

 الهيئة: في الجامعة إلى العدد الكلي لهيئة التدريس(
 2-1-6الكلية:

 
 استقطاب الكفاءات الوطنية اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %50 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

 
 (1رديء) (5ضعيف) (5مقبول) (5جيد) (5متميز ) المستوى المستهدف
 %80أكثر من  %80– 76 %75 %74 – 72 %71 – 70 السنة األولى
 %75 – 71 %75 – 71 %70 %69 – 67 %66 – 65 السنة الثانية
 %70أكثر من  %70 – 66 %65 %64 – 62 %61 – 60 السنة الثالثة
 %65أكثر من  %65 – 61 %60 %59 – 56 %55 – 50 السنة الرابعة

 %60أكثر من  %59 – 51 %50 %49 – 46 %45 – 40 السنة الخامسة
 

 X100عدد أعداء هيئة التدريس المتعاقدين في الكلية / العدد الكلي لهيئة التدريس  طريقة حساب المؤشر
 

 المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 
  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

عمادة شؤون أعداء هيئة التدريس -اللجنة الدائمة لالستقطاب
 االقسام العلمية-والموظفين

 لجنة االستقطاب بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 

 



  

 

     63            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تطوير مهارات أعداء هيئة التدريس.-2-6-هـ الهدف المحدد
 

 مؤشر األداء مرجعية
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
 الهيئة: رضا أعداء هيئة التدريس عن الدورات و ورة العمل لتطوير مهاراتهم 

 1-2-6 الكلية:
 

 منسوبي الكلية أداءتطوير  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %85 نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند 
 

 المستوى المستهدف
 %60 السنة األولى
 %70 السنة الثانية
 %75 السنة الثالثة
 %80 السنة الرابعة

 %85 السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
يتم تصـــميم اســـتبانات مناســـبة تحتوي على مجموعة بنود لتحقيق متطلبات المؤشـــر ويتم تحليلها 

 حسب الطرق المتعارف عليها
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
 األقسام العلمية

 لجنة تطوير مهارات أعداء هيئة التدريس والموظفين بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     64            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة بالكلية-1-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 الجامعة: 
 الهيئة: تقييم الطالب لإلرشاد المهني واألكاديمي

 1-1-7الكلية:
 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 5من  4 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 
 

المستوى 
 المستهدف

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

 2أقل من  2.49-2.0 5من  2.5 3.0-2.6 3.5-3.1 السنة األولى
 2.5أقل من  2.99-2.5 5من  3.0 3.15-3.1 3.25-3.16 السنة الثانية
5من  3.25 3.26-3.3 3.43-5 السنة الثالثة  3أقل من  3.24-3.0 

5من  3.5 3.51-4 4.1-4.5 الرابعةالسنة   3.25أقل من  3.49-3.25 
5من  4.5 4.51-4.6 4.7-4.8 السنة الخامسة  3.5أقل من  4.49-3.5 

 

 طريقة حساب المؤشر
 متوســــــط التقديرات عن مدى مناســــــبة اإلرشــــــاد األكاديمي والمهني على مقياس تقديري ســــــنوي

 من خمس نقاط لطلبة السنة النهائية
 

 المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 
 مركز االرشاد األكاديمي والطالبي

 األقسام العلمية
 

 وحدة االرشاد األكاديمي والطالبي بالكلية  المسئول عن تحقيق المستهدف
 

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=1420


  

 

     65            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة بالكلية-1-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 11-4-1الجامعة: 
 الهيئة: معدل اعداد الطلبة إلى هيئة التدريس حسب التخصصات

 2-1-7الكلية:
 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع
 

 سنوي القياسدورية  عدد: عدد وحدة القياس 
 

 1:11 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 
 

المستوى 
 المستهدف

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

 1:16أكثر من  1:16 1:15 1:14 1:13 السنة األولى
 1:15أكثر من  1:15 1:14 1:13 1:12 السنة الثانية
 1:14أكثر من  1:14 1:13 1:12 1:11 السنة الثالثة
 1:13أكثر من  1:13 1:12 1:11 1:10 السنة الرابعة

 1:12أكثر من  1:12 1:11 1:10 1:9 السنة الخامسة
 

 مجموع الطلبة في كل تخصص في الكلية إلى مجموع هيئة التدريس في ذلك طريقة حساب المؤشر
 التخصص

 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
  للشؤون التعليميةوكالة الجامعة 

عمادة شؤون أعداء هيئة التدريس -اللجنة الدائمة لالستقطاب
 العلمية االقسام-والموظفين

  لجنة االستقطاب بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف



  

 

     66            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 تطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري واألكاديمي-1-7-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 5-4-1الجامعة: 
 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل السنة

 الهيئة: 
 3-1-7الكلية: 

 
 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %100 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة

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

 % 90 من أقل 90% 99 - %100 -- -- السنة األولى
 % 90 من أقل 90% 99 - %100 -- -- السنة الثانية
 % 90 من أقل 90% 99 - %100 -- -- السنة الثالثة
 % 90 من أقل 90% 99 - %100 -- -- السنة الرابعة

 % 90 من أقل 90% 99 - %100 -- -- الخامسة السنة
 

 x  100 للمقرراتالعدد الكلي  / عدد المقررات التي يجري فيها تقويم للطالب خالل السنة طريقة حساب المؤشر
 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية

 الجودة واالعتماد األكاديمي بالكليةوحدة  المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     67            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري واألكاديمي-1-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

 10-4-1الجامعة: 
 الهيئة: المعدل اإلجمالي للطلبة إلى هيئة التدريس

 4-1-7الكلية:
 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد: عدد وحدة القياس 
 

 1:9 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف
 1:14أكثر من  1:14 1:13 1:12 1:11 السنة األولى

 1:13أكثر من  1:13 1:12 1:11 1:10 الثانية السنة
 1:12أكثر من  1:12 1:11 1:10 1:9 السنة الثالثة
 1:11أكثر من  1:11 1:10 1:9 1:8 السنة الرابعة

 1:10أكثر من  1:10 1:9 1:8 1:7 السنة الخامسة
 

 عدد الطلبة إلى عدد هيئة التدريس طريقة حساب المؤشر
 

 تنفيذ المشروعالجهات المشاركة في 
  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

عمادة شؤون أعداء هيئة التدريس -اللجنة الدائمة لالستقطاب
 العلمية االقسام-والموظفين

 لجنة االستقطاب بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 

 



  

 

     68            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 واألكاديميتطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري -1-7-هـ الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في الكلية

 الهيئة: 
 5-1-7الكلية:

 
 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 5من  4 المؤشر عند نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا 

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

 3اقل من  3-3,19 3,2 3- 3,21 3.4-3,31 السنة األولى
 3,2اقل من  3,39-3,2 3,4 35-3,41 3,6-3,51 السنة الثانية
 3,4اقل من  3,59-3,4 3,6 3,7-3,61 3,8-3,71 السنة الثالثة
 3,6اقل من 3,79-3,6 3,8 3,9-3,81 4-3,91 السنة الرابعة

 3,8اقل من  3,99-3,8 4,0 4,3-4,1 4,5-4,31 السنة الخامسة
 

 نقاط في مسح سنوي 5متوسط تقديرات الطالب لمدى جودة خبرات التعليم على مقياس من  طريقة حساب المؤشر
 

 الجودة واالعتماد األكاديميعمادة  الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 األقسام العلمية

 بالكلية واالعتماد األكاديميوحدة الجودة  المسئول عن تحقيق المستهدف
 

  



  

 

     69            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 

 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري واألكاديمي-1-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة  عدد

 الهيئة: خبراء من خارج الجامعة
 6-1-7الكلية:

 
 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 

 
 %70 نهاية الخطةمقدار المستهدف من هذا المؤشر عند 

 
 

 المستوى المستهدف
 1 السنة األولى
 2 السنة الثانية
 3 السنة الثالثة
  السنة الرابعة

  السنة الخامسة
 

 )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء منعدد البرامج التي بها تصديق مستقل طريقة حساب المؤشر
 خارج الجامعة

 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي تنفيذ المشروعالجهات المشاركة في 
 األقسام العلمية

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف



  

 

     70            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة على المستوى اإلداري واألكاديمي-1-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference  مؤشر األداءKPI 

البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير )مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة  عدد الجامعة: 
 خبراء من داخل الجامعة

 
 الهيئة:
 7-1-7الكلية:

 
 تطبيق معايير الجودة الشاملة  اسم المشروع

 
 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 

 
 3 هذا المؤشر عند نهاية الخطة مقدار المستهدف من

 
 المستوى المستهدف

 1 السنة األولى
 2 السنة الثانية
 3 السنة الثالثة
  السنة الرابعة

  السنة الخامسة
 

 طريقة حساب المؤشر
)مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء من عدد البرامج التي بها تصديق مستقل 

 داخل الجامعة
 

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي المشاركة في تنفيذ المشروعالجهات 
 األقسام العلمية

 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
 
 
 
 



  

 

     71            م 2022-2018 - التطبيقية الطبية العلوم كلية-األولى االستراتيجية  الخطة 

 

 
 حصول برامج الكلية على االعتماد األكاديمي-2-7-ه الهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 الجامعة: 
 الهيئة: (عدد البرامج التي حصلت على اإلعتماد البرامجي )سواء المحلي أو العالمي

 1-2-7الكلية: 
 

 االعتماد البرامجي للكلية اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 برامج 3 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 المستهدفالمستوى 

 - السنة األولى

 1 السنة الثانية
 2 السنة الثالثة
 - السنة الرابعة

 3 السنة الخامسة
 

 عدد البرامج التي حصلت على االعتماد البرامجي )سواء المحلي أو العالمي(. طريقة حساب المؤشر
 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 الجودة واالعتماد األكاديمي بالكليةوحدة 

 االقسام العلمية المسئول عن تحقيق المستهدف
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 حصول برامج الكلية على االعتماد األكاديمي. -2-7-هـ لهدف المحدد

 
 مرجعية مؤشر األداء

KPI Reference 
 KPIمؤشر األداء 

 2-2-1الجامعة: 
 الهيئة: تقدير الطالب العام لجودة المقررات

 2-2-7الكلية:
 

 االعتماد البرامجي للكلية اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس عدد وحدة القياس 
 

 5من  4 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف
 3من  أقل 3.19-3 3.2 3.3-3.21 3.4-3.31 السنة األولى
 3.2أقل من  3.39-3.2 3.4 3.5-3.41 3.6-3.51 السنة الثانية
 3.4أقل من  3.59-3.4 3.6 3.7-3.61 3.8-3.71 السنة الثالثة
 3.6أقل من  3.79-3.6 3.8 3.9-3.81 4-3.91 السنة الرابعة

 3.8أقل من  3.99-3.8 4.0 4.3-4.1 4.5-4.31 السنة الخامسة
 

 تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلي للمقررات متوسط طريقة حساب المؤشر
 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
  -وكالة الجامعة للشؤون التعليمية-األقسام العلمية

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
 وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي المسئول عن تحقيق المستهدف
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 حصول برامج الكلية على االعتماد األكاديمي. -2-7-هـ المحددالهدف 
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 3-2-1الجامعة: 
 الهيئة: نسبة الطالب الداخلين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى

 3-2-7الكلية:
 

 االعتماد البرامجي للكلية اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف
 %63أقل من  %69-63 %70 %73-71 %75-74 السنة األولى
 %70أقل من  %74-70 %75 %78-76 %80-79 السنة الثانية

 %75أقل من  %79-75 %80 %83-81 %85-84 الثالثة السنة
 %80أقل من  %84-80 %85 %88-86 %90-89 السنة الرابعة

 %85أقل من  %89-85 %90 %93-91 %95-94 السنة الخامسة
 

عــدد الطــالــب الــداخلين بــالبرامج الــذين أكملوا بنجــاح الســـــــــــنــة االولى / العــدد الكلي للطــالــب  طريقة حساب المؤشر
 100×الداخلين بالبرامج 

 

  -وكالة الجامعة للشؤون التعليمية-األقسام العلمية الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 وحدة الشؤون األكاديمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
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 برامج الكلية على االعتماد األكاديمي. حصول-2-7-هـ الهدف المحدد
 

 مرجعية مؤشر األداء
KPI Reference 

 KPIمؤشر األداء 

 4-2-1الجامعة: 
 الهيئة: نسبة الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد األدنى من المدة

 4-2-7الكلية:
 

 االعتماد البرامجي للكلية اسم المشروع
 

 سنوي دورية القياس % وحدة القياس 
 

 %90 مقدار المستهدف من هذا المؤشر عند نهاية الخطة
 

 (1رديء ) (2ضعيف ) (3مقبول ) (4جيد ) (5متميز ) المستوى المستهدف
 %61أقل من  %69-61 %70 %73-71 %75-74 السنة األولى
 %70أقل من  %74-70 %75 %78-76 %80-79 السنة الثانية

 %75أقل من  %79-75 %80 %83-81 %85-84 الثالثة السنة
 %80أقل من  %84-80 %85 %88-86 %90-89 السنة الرابعة

 %85أقل من  %89-85 %90 %93-91 %95-94 السنة الخامسة
 

العدد  / عدد الطالب الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد األدنى من المدة طريقة حساب المؤشر
 100× الكلي للطالب الداخلين في برامج البكالوريوس 

 

 الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع
 -وكالة الجامعة للشؤون التعليمية-األقسام العلمية

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
 وحدة الشؤون األكاديمية بالكلية المسئول عن تحقيق المستهدف
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 . تقدمي برامج أكادميية متميزة وفق احتياجات سوق العمل1

املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 عن التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

تطوير -1-1
الخطط 

والمناهج لبرامج 
 الكلية

 مميزة برامج اكاديمية

 

 

 

 

 

 

  خطط جديدة لكل
 دراسي برنامج

  طرق وأساليب تدريس
 حديثة

  تقارير عن الندوات
اخلاصة بالتطوير الذايت 
ملساعدة الطالب ملعرفة 
ذاته وتنمية قدراته 

 اخلاصة

  تطوير اخلطط واملناهج احلالية يف
 الكلية.

  إعادة النظر يف طرق وأساليب التدريس
يف النظام التعليمي وحماولة تغيري هذا 

 يثة.املسار إىل األساليب احلد
  إقامة ندوات خاصة بالتطوير الذايت

ملساعدة الطالب ملعرفة ذاته وتنمية 
 قدراته اخلاصة

األقسام  500000 2022 2018
 العلمية

نسبة -1-1-1
التطوير يف خطط 

ومناهج برامج 
 الكلية.
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 عن التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 ضمان-1-2
موائمة برامج 

الكلية 
للمتغيرات في 

 سوق العمل

موائمة احتياجات سوق 
 العمل

 

 

 

 

 

 

 احتياجات سوق  دراسة
العمل مبشاركة جهات 

 خارج الكلية
  تقارير عن الربامج

رج التدريبية حلديثي التخ
بالتعاون بني الكلية 

 والقطاع اخلاص
  موقع على الشبكة

العنكبوتية يوضح 
للطالب منافذ العمل 

 املتاحة باململكة
  خطة عمل معتمدة

خاصة بوحدة متابعة 
 اخلرجيني بالكلية

  إعداد دراسة عن احتياجات سوق
 العمل.

  إشراك القطاع اخلاص يف الدراسات
 اليت جتري ملعرفة متطلبات سوق العمل

 رج تقدمي الربامج التدريبية حلديثي التخ
 بالتعاون بني الكلية والقطاع اخلاص

  إنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية
منافذ العمل املتاحة  يوضح للطالب

باململكة وذلك لكي يشعر الطالب 
باالنتماء الهتمام املسئولني بالطالب 

 ومبستقبلهم
  إنشاء وتفعيل وحدة ملتابعة اخلرجيني

 بالكلية
  إعداد دراسة تربط خمرجات التعلم

 املستهدفة مع احتياجات سوق العمل.

2018 2022 200000 

جلنة 
اخلطط 

واملناهج 
 بالكلية

 
جلنة 

الربامج 
 املستحدثة

النسبة -1-2-1
 املئوية للربامج اليت

تربط خمرجات 
التعلم مع 

تياجات سوق اح
 .العمل

عدد -1-2-2
الربامج اليت مت 
استحداثها او 

 .تفعيلها
 
 رضا-1-2-3

أصحاب العمل 
عن اخلرجيني 

 ومهارهتم
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 عن التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

  توصيفات معتمدة
ة ربامج األكادميية املفعللل

 أو املستحدثة.

  إعداد توصيفات الربامج األكادميية
 ثة بالكلية.املفعلة أو املستحد

  فتح باب القبول للطالب لاللتحاق
 بالربامج املفعلة أو املستحدثة.

  استيفاء متطلبات الربامج األكادميية
 احملدثة أو املفعلة.

فتح -1-3
برامج للدراسات 

 العليا

 

 

إنشاء برامج دراسات 
 عليا بالكلية

  دراسة احتياجات سوق
العمل من برامج 
الدراسات العليا مبشاركة 

 جهات خارج الكلية
  باجلامعات احمللية قائمة

والعاملية اليت ميكن عمل 
شراكة وتعاون معها 

 وتصنيفها وترتيبها

  توجيه برامج الدراسات العليا اجلديدة
ت البحث العلمي خلدمة وتنمية وجماال
 اجملتمع

  إعداد قائمة باجلامعات احمللية والعاملية
اليت ميكن عمل شراكة وتعاون معها 
واختيار أفضلها لتنفيذ االتفاقيات 
وعقود التعاون البحثي يف الدراسات 
العليا معها مع وجود آلية إشراك طلبة 

األقسام  600000 2022 2018
 العلمية

عدد -1-3-1
برامج الدراسات 
 العليا يف الكلية.
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 عن التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

  توصيف معتمد لربامج
ومقررات الدراسات 

 العليا
  دليل عن برامج

 الدراسات العليا بالكلية
  آلية معتمدة لتقدمي

الدعم والعون لطالب 
 الدراسات العليا

 

الدراسات العليا يف املشروعات البحثية 
 املشرتكة

  استيفاء كافة متطلبات هيئة االعتماد
 الوطنية يف برامج الدراسات العليا

  اصدار دليل عن برامج الدراسات
 العليا بالكلية 

  توظيف تقنيات وتطبيقات احلوسبة
والشبكة املعلوماتية يف تقدمي برامج 
دراسات عليا تسهم يف تأصيل البحث 

 العلمي وبناء جمتمع املعرفة
 ب الدراسات إعداد آلية لدعم طال

 العليا 
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 توفري بيئة أكادميية وإدارية حمفزة للحصول على املعرفة العلمية الطبية.2

املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

ؤشراتامل  

 نهاية بداية 

رفع  -2-1
كفاءة البنية 

التحتية 
 للكلية.

سين البنية حت
 التحتية

 وسائل زيادة عدد 
 املختربات يف التقنية

 .واملعامل
 إلدارة الكرتوين نظام 

 .الكلية منشآت
  أعمال لكافة حصر 

 والتشغيل الصيانة
 الكلية للتجهيزات

 والتقنيات واألجهزة
 .املختلفة

 معتمدة  وجود خطة
عن البنية التحتية 

 ة للكلي

 املختربات يف التقنية وسائل حصر عدد 
والبصرية  السمعية واملعامل من األجهزة

 .وأجهزة احلاسب األيل
 الكلية. منشآت إلدارة الكرتوين نظام إعداد 
 كفاءة مدى وتقييم ملراقبة نظام وضع 

 الكلية. منشآت
 اخلدمات من  من املستفيدين قياس رضا

 .هيئة تدريس وطالبأعضاء 
 أعمال لكافة حصر تتضمن إعداد دراسة 

 بالكلية. والتشغيل الصيانة
 

  املطلوبة والتشغيل إعمال الصيانة حتديد. 
 ية البن كفاءة وكفايةدراسة الوضع الراهن ل

 .التحتية للكلية

 2018 
 م

 2000000 م 2022
 لاير

 مليون لاير( 2)

وحدة 
املعامل 

واملختربات 
 بالكلية

 

املعدل العام -2-1-1
ملدى مناسبة املرافق 

والتجهيزات من خالل 
استطالع اراء هيئة 

 التدريس.
 
 معدل-2-1-2

الطالب الذين تلقوا 
تدريبا على أحدث 

 تقنيات املعملية
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

ؤشراتامل  

 نهاية بداية 

2-2-
ضمان رفع  

كفاءة وكفاية 
تجهيزات 

 المعامل

التطوير 
التقني 

لمختبرات 
ومعامل 
 الطالب

-  خطة عن وجود
 ةياملستقبل االحتياجات

 املختربات جتهيزات من
 بالكلية.

خطة معتمدة لرفع كفاءة  -
تشغيل املعامل 

 . واملختربات
 وجود خطة للصيانة

  .بالكلية

 جتهيزات من املستقبلية االحتياجات حتديد 
 بالكلية. واملعامل املختربات

 واملختربات املعامل أجهزة حتديث. 
 واألجهزة املعامل كفاءة لتقييم نظام وضع 

  .املستفيدين أراء استطالع خالل نبالكلية م
 خطة لرفع كفاءة تشغيل املعامل  اعداد

 .واملختربات
 جلميع األجهزة للصيانة خطة اعداد 

وتامني متطلبات  وباملعامل بالكلية باملختربات
 .الصيانة

 2018 
 م

 20000000 م 2022
 لاير

 مليون لاير(20)

وحدة 
املعامل 

واملختربات 
 بالكلية 

 

 اءرضا أعض-2-2-1
 طالبهيئة التدريس و 

ن ع مرحلة البكالوريوس
جتهيزات املختربات 

 واملعامل.
نسبة رضا -2-2-2

أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم وطالب 
الدراسات العليا عن  

كفاية أجهزة ومنشآت 
 البحث العلمي 
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

ؤشراتامل  

 نهاية بداية 

2-3-
تحقيق 

الكفاية ورفع 
الكفاءة 
للكادر 
اإلداري 

 والفني

 

تطوير 
 مهارات

منسوبي 
ةالكلي  

 وجود قاعدة بيانات
 لإلداريني والفنيني

 وضع آلية معلنة وموثقة
 الختيار االداريني والفنيني

 نتائج دراسة احتياجات
اإلداريني والفنيني من 

الدورات التدريبية وورش 
 العمل

  وضع خطة تدريبية لرفع
كفاءة وتنمية مهارات 
الكادر اإلداري والفين 

 بالكلية 

  حتديد التخصصات املطلوبة من الفنيني
 واإلداريني وعددهم داخل كل قسم

  والفنينياقرتاح آلية الختيار اإلداريني 
 املتميزين

  والفنينيإنشاء قاعدة بيانات لإلداريني 
 بالكلية

 وضع خطة الستكمال األعداد 
 والتخصصات املطلوبة من اإلداريني والفنيني

  حتديد احتياجات الكادر االداري والفين من
 الدورات التدريبية وورش العمل

  وضع خطة تفصيلية لتنفيذ خطة الكلية
التدريبية بناء على احتياجات الفنيني 

 دارينيواال
 تنفيذ الدورات التدريبة طبقا للخطة املوضوعة 

2018 2022 600000  

 لاير سعودي

جلنة تطوير 
مهارات 

اعضاء هيئة 
التدريس 
 واملوظفني

الرضا عن -2-3-1  
 أداء اإلداريني والفنيني

 
نسبة -2-3-2

 ادر الفنية والتقنيةالكو 
 إىل عدد الباحثني
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

ؤشراتامل  

 نهاية بداية 

  وجود آلية للتقييم 
املستمر ألداء االداريني 

والفنيني تتضمن حضور 
الدورات التدريبية ووش 

 العمل

   أنشاء نظام لربط
احلوافز واجلزاءات مبستوى 

 واالدارينيللفنيني  األداء

  أجراء تقييم سنوي للدورات وورش العمل 
  وضع آلية لتقييم ومتابعة أداء االداريني

 والفنيني
  وضع خطط للتحسني املستمر للدورات

مشريف  بناء على تقييم ورش العمل والتدريبية 
املعامل / مدير االدارة ملدى تطور أداء الفنني/ 

 االداريني.
   ادراج حضور الدورات التدريبية ضمن اليات

 تقييم الفنيني/ االداريني
  وضع نظام لربط احلوافز واجلزاءات مبستوى

 األداء.
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 . إعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية احلديثة.3

املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

3-1-
االستمرار في 

وير عملية تط
م التعلم والتعلي

 ببرامج الكلية

 

 

تطبيق معايير الجودة 
 الشاملة

 

 

  وجود قاعد بيانات ألعضاء
هيئة التدريس ومن يف 

حكمهم بالكلية حسب 
 املؤهل الدراسي

  وجود قائمة معتمدة
باحتياجات االقسام 

األكادميية من أعضاء هيئة 
درجة التدريس حاملي 

الدكتوراه مبنية على خطة 
 زمنية 

  إنشاء قاعدة بيانات أعضاء هيئة
التدريس ومن يف حكمهم 

 بالكلية حسب املؤهل الدراسي
  وضع خطة مستقبلية لزيادة

أعداد أعضاء هيئة التدريس 
اجلدد الذين حيملون درجة 

  الدكتوراه للعمل بالكلية
 
 
 

االقسام  50000  
 العلمية

معدل -3-1-1 
أعضاء هيئة التدريس 
الذين حيملون درجة 

 الدكتوراه
 
النسبة املئوية -3-1-2

لطالب مرحلة 
اللذين  سالبكالوريو 

مايل  حصلوا على دعم
إلجراء أحباث علمية 
 خالل العام الدراسي
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

البحثية  ةاالرتقاء بالقدر 
 للطالب

   رفع املستوى البحثي
 والعلمي واالبتكاري للطالب

  إعداد ورش عمل وندوات لتنمية
 القدرات البحثية للطالب

  وضع جوائز حتفيزية للطالب
 املتميزين يف البحث العلمي

 زيادة-3-2 
المنافذ 

المالئمة 
لتدريب 
 الطالب

 

 اعداد كوادر صحية متميزة

  دراسة عن الوضع الراهن ملنافذ
التدريب مع حتديد الصعوبات 

 والتحديات.
  خطة حتديد احتياجات

األقسام العلمية من منافذ 
 التدريب بشكل فصلي.

 فذ ختيار املنضوابط معتمدة ال
 التدرييب.

  شراكات مع جهات تدريبية
 متعددة داخل وخارج املنطقة

  دراسة الوضع الراهن ملنافذ
التدريب مع حتديد الصعوبات 

 والتحديات.
 لتحديد احتياجات  إعداد خطة

األقسام العلمية من منافذ 
 التدريب بشكل فصلي.

  وضع ضوابط اختيار املنفذ
 التدرييب.

  عقد شراكات مع جهات تدريبية
 متعددة داخل وخارج املنطقة.

2018 2022 00002  

وحدة 
التدريب 
واالمتياز 
وشؤون 
 اخلرجيني

 تقييم-3-2-1
املشرفني والطالب عن 
 اماكن تدريب الطالب 
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

  نتائج التحليل اإلحصائي
الستطالع رأي الطالب 
واملشرفني عن رضاهم عن 

 أماكن التدريب املتاحة
 خطة حتسني وتطوير التدريب 

  استطالع رأي الطالب واملشرفني
عن رضاهم عن أماكن التدريب 

 املتاحة
  إعداد خطة حتسني وتطوير

 التدريب
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 . توفري املزيد من اإلمكانيات إلجراء ونشر البحوث الطبية التطبيقية اليت تسهم يف التقدم العلمي4

املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
عن 
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

تشجيع -4-1
أعضاء هيئة 

التدريس على 
نشر البحوث 

 العلمية.

تعزيز اإلنتاج 
 العلمي

 

 

 

 

 

  خطة حبثية معتمدة لكل
 قسم.

  زيادة اعداد االحباث
علمية املنشورة يف ال

 جمالت علمية حمكمة.
 عن وجود قاعدة بيانات 

 البحثية األنشطة
واالجنازات العلمية 

 بالكلية.
  مؤمتر بالكلية يف

ختصصات العلوم الطبية 
 التطبيقية.

 إعداد خطة حبثية باألقسام العلمية 
 عقد ورش عمل عن كيفية التفكري 

 وطرق كتابةالعلمي الصحيح 
الورقة العلمية ونشرها يف اجملالت 

 العلمية احملكمة.
  وضع آلية لتحفيز أعضاء هيئة

التدريس على تكوين فرق حبثية 
 بالكلية.

 ى وضع آليات لتشجيع املبتعثني عل
 زيادة اإلنتاج العلمي بالكلية.

 لاير( ألف 600) م 2022 م 2018 
 5حبث خالل  150

سنوات يف اخلطة 
 االسرتاتيجية للكلية

x   4000   لاير
 البحثتكلفة نشر 
 الواحد

 لاير 600000=
+ 

 لاير 200000
 وامللتقيات )املؤمترات

 (العلمية
 

اللجنة 
 العلمية

 

 

 

 

 

عدد األحباث -4-1-1
املنشورة يف جمالت حمكمة 

 يف العام السابق.
 
 نشر ما نسبة-4-1-2

 هيئة ألعضاء أحباث من
 جمالت يف التدريس
 ISI عامليا   مصنفة

 Scopus او
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
عن 
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 

 

 

 تعزيز اإلنتاج 

 العلمي

 

 

 

 

 كليات  مع وجود شراكات
 مناظرة حمليا  ودوليا .

 

 األنشطة عن بيانات إنشاء قاعدة 
ية واالجنازات العلم البحثية

 بالكلية.
 مؤمترات وملتقيات علمية  عقد

وورش عمل يف ختصصات العلوم 
 .الطبية التطبيقية

 والطالبات الطالب اشراك 
 البحثية املشاريع تنفيذ يف املتميزين

 جمال يف املؤهلة لزيادة الكوادر
 .العلمي البحث

 كليات مناظرة  مع عقد شراكات
 جماالت يف دولية أو إقليمية سواء

 .ميالعل البحث
  وضع جائزة للباحث العلمي

 املتميز يف كل قسم.

 

 

 أعضاء نسبة-4-1-3
  بدوام) التدريس هيئة

 على لديهم الذين( كامل
 حمكم واحد حبث األقل

 السابقة السنة يف
 

عدد أوراق -4-1-4
العمل أو التقارير املقدمة 

للمؤمترات خالل السنة 
ن أعضاء املاضية لكل م

هيئة التدريس بدوام  
 كامل أو ما يعادله
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
عن 
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 

 

 

 

 

 

تعزيز اإلنتاج 
 العلمي

 

  عمل دراسات سنوية عن رضا
اعضاء هيئة التدريس والطالب 

 عن اإلنتاج العلمي بالكلية.
  وضع نسبة من تقييم عضو هيئة

التدريس السنوي على اإلنتاج 
 العلمي. 

  تقدمي ل بيت للخربة بالكليةإنشاء
 االستشارات والدراسات الفنية

 
تشجيع -4-2

أعضاء هيئة 
التدريس 

للحصول على 

  زيادة مصادر التمويل
للمشاريع البحثية 

 بالكلية.
  عقد ندوات للتوعية

 مبصادر التمويل.

 سنوية عن  اتبيان إنشاء قاعدة
 املشاريع البحثية املمولة بالكلية.

 خطة تدريبية ألعضاء هيئة  إعداد
التدريس على كتابة وصياغة 

 املشروعات البحثية.

اللجنة   600000  2022  2018
 العلمية

عدد املشاريع -4-2-1
البحثية املدعومة بالكلية  

 كل عام.
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املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
عن 
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

مشاريع بحثية 
 ممولة.

 

تعزيز اإلنتاج 
 العلمي

 عن  وجود قاعدة بيانات
مشاريع البحوث املمولة 

 بالكلية.

  عمل دورات وورش عمل للتوعية
 جماالت مبصادر التمويل يف

العلمي من داخل وخارج  البحث
 اجلامعة.

 يف املستثمرين مع التواصل 
 اعيةوالصن التجارية املؤسسات

مع الكلية  مستمرة عالقات لعمل
 لدعم البحث العلمي.

  وضع جائزة ألفضل مشروع ممول
 يف كل قسم.

  وضع نسبة من تقييم عضو هيئة
التدريس السنوي على احلصول 

 على مشروع حبث ممول.
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 اإلسهام بفاعلية يف خدمة وتنمية اجملتمع .5

املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

ابتكار -5-1
طرق نوعية 

لتحقيق خدمة 
أفضل 

 للمجتمع.

 

 

 

تطوير وسائل 
خدمة 
 المجتمع

 

 

 

 

 

   وجود دراسة  معتمدة
الحتياجات اجملتمع الصحية 

 وأولوياته. 
  وجود خطة نوعية مفعلة

 دمة اجملتمعخل
   قرارات تشكيل  نادي الثقافة

 و احلوار الوطين
 ناديتوفر خطة تنفيذية ل 

 الثقافة و احلوار الوطين
  توفر قاعدة بيانات لألنشطة

 وبرامج خدمة اجملتمع

 عمل دراسة لتحديد احتياجات اجملتمع 
 الصحية وأولوياته.

   وضع خطة للربامج واخلدمات النوعية
 اليت ميكن ان تقدمها الكلية للمجتمع 

  "إنشاء " نادي الثقافة واحلوار الوطين
 .بالكلية ويكون تابع ملثيله باجلامعة

   تنظيم لقاءات حوارية داخل الكلية
وخارجها حول التطرف وآثاره على 

مع من تالوحدة الوطنية، وسبل محاية اجمل
 تلك املخاطر. 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

جلنة االنشطة  250.000
الطالبية 

واملبادرات 
 وخدمة اجملتمع

 
األقسام  

 العلمية
 
 
 
 
 

عدد الربامج -5-1-1
اليت تقدمها الكلية جلميع 

 .شرائح اجملتمع
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آلية معتمدة لتقيم أنشطة
 خدمة اجملتمع 

  ةاجملتمعي اخلدماتوجود دليل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تنظيم برامج نوعية متميزة ومتنوعة
 خلدمة اجملتمع:

 األنشطة والربامج الصحية 
 الربامج الوقائية الصحية 
 برامج التوعية العامة 
  برامج للحث على املشاركة

 اإلجيابية يف املناسبات املختلفة.
  األنشطة والربامج الرياضية 

 ة طأنشاء قاعدة بيانات للربامج واالنش
  املقدمة للمجتمع

   أنشاء قاعدة بيانات خاصة مبشاركات
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف 

 خدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضا مدى-5-1-2
 أهيلت برامج يف املشاركني

 املتقاعدين
 
 رضا مدى -5-1-3 

 يذو  برامج يف املشاركني
 اخلاصة االحتياجات
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 

5-2- 
 أعضاء تشجيع

 التدريس هيئة
 والموظفين

 المشاركة على
 األنشطة في

 المجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بيت للخربة بالكلية وجود  
 والتدريب التعليم دةوح 

 كليةبال مفعلة املستمر الصحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مي تقدل بيت للخربة بالكلية أنشاء
 االستشارات والدراسات الفنية

  تفعيل وحدة التعليم والتدريب الصحي
 املستمر لتقدمي دورات متخصصة

   وضع ألية لتقييم فاعلية الربامج
 نشطة واأل

  امج للرب وضع خطط للتحسني املستمر
واألنشطة مبا يتناسب مع تطلعات 

 اجملتمع
   ة واألنشطأعداد تقرير سنوي للربامج

 من الكلية املقدمة
  إعداد دليل لألنشطة و الربامج اليت

 تقدمها الكلية للمجتمع 
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

تأهيل 
 المتقاعدين

 

 

 

 

 

 

 

  لربامج ل دراسة معتمدةوجود
اليت ميكن أن تقدمها الكلية 

لتأهيل املتقاعدين مبنطقة 
 . اجلوف

  وجود خطة نوعية مفعلة
لربامج اليت ميكن أن تقدمها ل

الكلية لتأهيل املتقاعدين 
 مبنطقة اجلوف.

  قدم تتقارير عن الربامج اليت
 املتقاعدينلتأهيل 

 راء استطالع أنتائج عن قارير ت
 يتال ربامجال املستفيدين من

لتأهيل  الكلية تقدمها
 املتقاعدين

 

 أن ميكن اليت دراسة للربامج عمل •
قة طلتأهيل املتقاعدين مبن الكلية تقدمها
 .اجلوف

 اليت للربامج مفعلة نوعية خطة إعداد•
 نطقةمب املتقاعدين لتأهيل الكلية تقدمها
  .اجلوف

تأهيل لتنظيم برامج نوعية متميزة ومتنوعة •
 املتقاعدين

 اليت جربامال استطالع رأي املستفيدين من•
 نطقةمب املتقاعدين لتأهيل الكلية تقدمها
 .اجلوف

 امجرب لل املستمر للتحسني خطط وضع•
 يناملتقاعد تأهيلل اليت تقدمها الكلية

 .اجلوف مبنطقة
 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلنة االنشطة 
الطالبية 

واملبادرات 
 وخدمة اجملتمع

 
 ةمياألقسام العل

 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة مشاركة  5-2-1
أعضاء هيئة التدريس 

وغريهم من املوظفني بدوام  
كامل يف أنشطة خدمة 

 اجملتمع
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

رعاية وتأهيل 
ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  لربامج اليتل دراسة معتمدةوجود 

 لرعايةميكن أن تقدمها الكلية 
وتأهيل ذوي االحتياجات 

 .مبنطقة اجلوف اخلاصة
 مج الرب وجود خطة نوعية مفعلة ل

 اليت ميكن أن تقدمها الكلية
لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات 

 . مبنطقة اجلوف اخلاصة
  برامج نوعية متميزة عن تقارير

 وتأهيل ذويلرعاية  ومتنوعة
 االحتياجات اخلاصة

 أن ميكن اليت دراسة للربامج عمل •
 ذوي وتأهيل لرعاية الكلية تقدمها

 .اجلوف مبنطقة اخلاصة االحتياجات
 اليت للربامج مفعلة نوعية خطة إعداد•

لرعاية وتأهيل ذوي  الكلية تقدمها
 .مبنطقة اجلوف االحتياجات اخلاصة

رعاية ل تنظيم برامج نوعية متميزة ومتنوعة •
 االحتياجات اخلاصة وتأهيل ذوي

 اليت جربامال استطالع رأي املستفيدين من•
لرعاية وتأهيل ذوي  الكلية تقدمها

 .مبنطقة اجلوف االحتياجات اخلاصة
 امجرب لل املستمر للتحسني خطط وضع•

لرعاية وتأهيل ذوي  اليت تقدمها الكلية
 .مبنطقة اجلوف االحتياجات اخلاصة

 

2018 2022 

 

جلنة االنشطة 
الطالبية 

واملبادرات 
 وخدمة اجملتمع

 
 األقسام العلمية
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

وير وسائل تط
خدمة 
 المجتمع

 

 

 

 

 

 

 استطالع أراءنتائج عن قارير ت 
 اليت ربامجال املستفيدين من

لرعاية وتأهيل  الكلية تقدمها
 ذوي االحتياجات اخلاصة

 
 أعضاء هيئة  تعزيز مشاركات

 التدريس واملوظفني املتميزين يف
 أنشطة خدمة اجملتمع 

 قاعدة بيانات خاصة  توفر
مبشاركات أعضاء هيئة التدريس 

 واملوظفني يف خدمة اجملتمع
  شهادات تكرمي وجوائز

ألعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني املتميزين يف أنشطة 

 خدمة اجملتمع
 

 عضاء أ معلنة ومفعلة لتشجيع وضع ألية
هيئة التدريس و املوظفني للمشاركة يف 

  اجملتمعية الربامج واألنشطة
  أنشاء قاعدة بيانات خاصة مبشاركات

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف 
 خدمة اجملتمع

  تكرمي أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
 املتميزين يف أنشطة خدمة اجملتمع
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 .  استقطاب كفاءات متميزة يف التعليم والبحث العلمي.6

املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 إيجاد-6-1
 عملية سبل

 ألعضاء جاذبة
 التدريس هيئة

 المتميزين

استقطاب  
 الكفاءات

 

 

 

 

 

 

   قرار تشكيل جلنة
الستقطاب هيئة التدريس 

 مفعلة بالكلية.
  وجود خطة مفعلة جلذب

 الكفاءات العلمية املتميزة.
   تدريس وجود أعضاء هيئة

الكفاءة العالية من  ذوي
 يةتني األكادميية والبحثالناحي

 

  إنشاء جلنة استقطاب الكفاءات لرتشيح
الكفاءات املتميزة الستقطاهبم يف ختصصات 

 حمددة
  تواصل جلنة استقطاب الكفاءات بالكلية مع

وحدة استقطاب الكفاءات باجلامعة لوضع 
 الية واضحة للتكامل بينهما 

  اعتماد سياسة االستقطاب املعتمدة من قبل
 اجلامعة

 دريس التع معايري الستقطاب أعضاء هيئة وض
 املتميزين

  جلذب واستقطاب  خطة عمليةوضع
الكفاءات العلمية املؤهلة إلنتاج العلمي 

 جلنة  2022 2018
  االستقطاب

زيادة عدد -6-1-1
أعضاء هيئة التدريس 

 املتميزين أكادمييا وحبثيا
ضمن ضوابط تضمن 

  متيزهم
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

 

 

 

 

املتميز واإلشراف على برامج الدراسات العليا 
 يف الكلية.

    عرض التقارير الدورية لألعضاء املستقطبني
 واجنازاهتم على األقسام العلمية

استقطاب  
 الكفاءات
 الوطنية

 

  تدريس وجود أعضاء هيئة
يف الوطنية الكفاءات  من

 ةالناحيتني األكادميية والبحثي

  تفعيل برنامج االستقطاب من الكفاءات
 الوطنية.

  االستقطاب املعتمدة من قبل اعتماد سياسة
 اجلامعة

  جلذب واستقطاب  خطة عمليةوضع
 الوطنية الكفاءات العلمية

جلنة   2022 2018
االستقطاب 

ةبالكلي  

 أعضاء معدل-6-1-2
 ديناملتعاق التدريس هيئة

 لعدد املئوية النسبة)
 التدريس هيئة أعضاء

 إىل اجلامعة يف املتعاقدين
 هليئة الكلي العدد

 (التدريس
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املسئول عن  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

تطوير -6-2
مهارات أعضاء 
 هيئة التدريس.

 أداءتطوير 
منسوبي 
 الكلية

 نتائج دراسة احتياجات
أعضاء هيئة التدريس من 

 الدورات التدريبية وورش العمل

 وضع خطة تنفيذية لتدريب
أعضاء هيئة التدريس ومن يف 

 حكمهم

   وجود آلية معتمدة لتقييم
أداء عضو هيئة التدريس 

ات تتضمن حضور الدور 
 التدريبية وورش العمل

  

  أجراء دراسة لتحديد احتياجات أعضاء هيئة
 التدريس من الدورات التدريبية وورش العمل

  وضع خطة تفصيلية لتنفيذ خطة الكلية
التدريبية لتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس 

بناء على نتائج دراسة احتياجات أعضاء 
 هيئة التدريس

 وضوعةقا للخطة املتنفيذ الدورات التدريبة طب 
  استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس ومن يف

 حكمهم يف الدورات التدريبية وورش العمل
 تقييم اخلطة وإجراء التحسينات 

 الضرورية عليها
  ادراج حضور الدورات التدريبية ضمن اليات

 تقييم عضو هيئة التدريس

جلنة تطوير  600000 2022 2018
مهارات اعضا 
هيئة التدريس 

وظفنيوامل  

رضا أعضاء -6-2-1
هيئة التدريس عن 

الدورات وورش العمل 
 .لتطوير مهاراهتم
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 مبادئ اجلودة الشاملة وحتقيق متطلبات االعتماد األكادميي. ترسيخ-7

املسئول  امليزانية اإلطار الزمين األنشطة واإلجراءات املخرجات املشروع اهلدف
 عن التنفيذ

 املؤشرات

 نهاية بداية 

7-1-
تطبيق 
معايير 

الجودة 
الشاملة على 

المستوى 
اإلداري 

 واألكاديمي.

 

 

تطبيق 
معايير 
الجودة 
 الشاملة 

  وجود خطة لتدريب أعضاء هيئة
تطبيق اإلرشاد الطاليب  علىالتدريس 

  واألكادميي
  وجود خطة لتعريف الطلبة بنظام

 باإلرشاد الطاليب واألكادميي
 ب الوجود آلية للتعرف املبكر على الط

 املتعثرين بالكلية
  وجود آلية لدعم الطالب املتفوقني

 واملوهوبني
  نتائج استطالع اراء الطالب لتقييم

 اإلرشاد املهين واألكادميي
   إعداد التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد

 الطاليب واألكادميي بالكلية

   وضع خطة لإلرشاد الطاليب
 ألكادميي بالكليةوا
  وضع آلية للتعرف املبكر على

 الطالب املتعثرين بالكلية
  إعداد قاعدة بيانات للطلبة املتعثرين
 املوهوبني بالكليةاملتفوقني و و 
  تنظيم ورش عمل تدريبيه يف االرشاد

ألعضاء هيئة التدريس ومن  األكادميي
 يف حكمهم.

  اعداد وتنفيذ لقاءات للطالب
ية االرشاد أمه والطالبات حول
 األكادميي،املرشد  األكادميي، دور
 خلا األكادميي ........أسباب التعثر 

2018 2022 750000  

 لاير سعودي

وحدة 
اإلرشاد 
الطاليب 
 واألكادميي

 بالكلية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقييم الطالب -7-1-1

 لإلرشاد املهين واألكادميي
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  للتعريف ومطويات منشوراتتوفر 
 واألكادميي الطاليب باإلرشاد

 
 األكادميي االرشاد ولح دليل وجود 

 
  تقرير حول نتائج استطالع رأي الطالب

 عن اإلرشاد الطاليب واألكادميي
 

  صفحة مفعلة لوحدة اإلرشاد الطاليب
 واألكادميي على املوقع الرمسي للكلية

 
  توفر تقرير هنائي لوحدة االرشاد الطاليب

 واألكادميي حيتوي على خطط حتسني
 

   اعداد منشورات ومطويات للتعريف
 باإلرشاد الطاليب واألكادميي

  أعداد دليل حول االرشاد األكادميي
لرتسيخ مفهوم االرشاد عند الطالب 

 وأعضاء هيئة التدريس
  مإجراء استطالع اراء الطالب لتقيي 

 اإلرشاد املهين واألكادميي
  إجراء التحليل اإلحصائي

 لالستبانات واعداد النتائج
  تقييم خطة اإلرشاد األكادميي ووضع

 خطط التحسني 
  إعداد التقرير النهائي لوحدة االرشاد

  الطاليب واألكادميي سنويا

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

تطبيق  
معايير 

  نتائج دراسة حتديد التخصصات املطلوبة
وعدد أعضاء هيئة التدريس لكل ختصص 

 داخل كل برنامج

 راسة لتحديد التخصصات إجراء د
املطلوبة وعدد أعضاء هيئة التدريس 

 لكل ختصص داخل كل قسم

   

 

االقسام 
 العلمية

 

معدل أعداد -7-1-2
الطلبة هليئة التدريس حسب 

 التخصصات
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الجودة 
 الشاملة

   وجود خطة زمنية لتوفري احتياجات
 االقسام األكادميية من التخصصات

 
 
 

 

  وضع خطة الستكمال األعداد
والتخصصات املطلوبة تراعي فيها 

 أعداد الطلبة
  إنشاء قاعدة بيانات أعضاء هيئة

 التدريس بالكلية حسب التخصصات
  وضع خطة مستقبلية الستقطاب

لية كأعضاء هيئة التدريس للعمل بال
 حسب التخصصات

 

 

 

 

 

 

تطبيق  
معايير 
الجودة 
 الشاملة

 وجود نظام لضمان اجلودة بالكلية 
 

 

 

 

 

 

 

  وضع خطة متكاملة لنشر ثقافة
 اجلودة بالكلية

  أعداد دراسات حول احتياجات
 ارجنياملستفيدين الداخليني واخل

 وقياس رضاهم بصورة دورية
  عقد مؤمتر سنوي بالكلية عن إدارة

 اجلودة الشاملة

وحدة    
اجلودة 

واالعتماد 
األكادميي 

 بالكلية

 املقررات اليت نسبة-7-1-3
جيرى فيها تقومي للطالب 

 خالل السنة
 
 اإلمجايل املعدل-7-1-4

 التدريس هيئة إىل للطلبة
 
 الكلي التقييم-7-1-5

 علمالت خربات ودةجل للطلبة
 الكلية يف
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 اليت الربامج نسبة-7-1-6
 ريملعاي مستقل تصديق هبا
 بةالطل حتصيل( مستويات)

 نم خرباء بواسطة السنة خالل
 اجلامعة خارج

 

 اليت الربامج نسبة-7-1-7
 ريملعاي مستقل تصديق هبا
 بةالطل حتصيل( مستويات)

 خرباء بواسطة السنة خالل
 اجلامعة داخل من

7-2-
حصول 
برامج 
الكلية 

 

االعتماد 
البرامجي 

 للكلية

  جلنة معتمدة تعىن باستيفاء متطلبات
 االعتماد األكادميي احمللي أو العاملي

  خطة تنفيذ مراحل وخطوات حصول
الربنامج على االعتماد األكادميي احمللي 

 أو العاملي

  تشكيل جلنة لتحديد اجلهات
العاملة يف جمال  واملؤسسات الدولية

االعتماد األكادميي احمللي أو العاملي 
 املتاحة.

2018 2022 2000000  

سعوديلاير   

االقسام 
 العلمية

عدد الربامج اليت -7-2-1
حصلت على االعتماد 
الرباجمي )سواء احمللي أو 

 (العاملي
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على 
االعتماد 

 األكاديمي

 

 

 ي لقائمة جبمعيات االعتماد األكادميي احمل
 أو العاملي 

  توصيفات وتقارير معتمدة لربامج
ومقررات الربامج األكادميية طبقا  ملعايري 

اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 
 أو اهليئات الدولية

 دراسة ذاتية لكل برنامج أكادميي بالكلية 
   شهادة موثقة حلصول برامج الكلية على

يئات ه االعتماد من هيئة تقومي التعليم أو
 عاملية يف جمال االعتماد األكادميي

 تقدمي برامج اكادميية وفقا  ملعايري اجلودة 
  تعزيز الصورة الذهنية للربامج االكادميية

 بالكلية

  استيفاء إعداد دراسة حول مدى
برامج الكلية جلميع متطلبات 

وإجراءات االعتماد األكادميي اخلاصة 
 هبيئة تقومي التعليم

  وضع خطة تنفيذ مراحل وخطوات
حصول الربنامج على االعتماد 

األكادميي احمللي أو العاملي. حسب 
 جدول زمين

  إعداد الدراسة الذاتية لكل برنامج 
  عقد اتفاقية بني املؤسسة اليت مت

يارها والكلية لتأهيل الكلية اخت
 للحصول على االعتماد

  التقدم بطلب للحصول على االعتماد
الحد مؤسسات االعتماد األكادميي 

 احمللي أو العاملي

الطالب  تقدير-7-2-2
 العام جلودة املقررات

 
الطالب  نسبة-7-2-3

الداخلني بالربامج الذين 
 أكملوا بنجاح السنة األوىل

 
 الطالب نسبة-7-2-4

 برامج يف الداخلني
 يف أكملوا الذين البكالوريوس

 املدة من األدىن احلد


