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 يمذيت  .1
الموافقة على إنشاء كلية  ىػ كالمشتمل 2/6/1428 بتاريخ 20/46/28بناء على قرار مجلس التعليم العالي رقم 

.  بجامعة الجوؼالمجتمع بطبرجل

حيث تمت موافقة خادـ الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء كرئيس مجلس التعليم العالي على محضر الجلسة 

 ق21/11/1438بتاريخ   ( ـ ب10093)بالتوجيو البرقي رقم 

 

 :أعداد كبيانات إحصائية -

 ىػ 1439  / 1438عدد طلبة الكلية للعاـ الجامعي  

المستول 

الشطر 

االجمالي الرابع الثالث الثاني االكؿ 

 90 1 2 4 83الطالب 

 99 5 9 12 73الطالبات 

 189 6 11 16 156االجمالي 
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: عدد أعضاء ىيئة التدريس كمن في حكمهم -

الفئة 

الشطر 
أستاذ 

أستاذ 

مشارؾ 

أستاذ 

مساعد 
االجمالي معيد محاضر 

 0 0 0 0 0 0الطالب 

 0 0 0 0 0 0الطالبات 

 0 0 0 0 0 0االجمالي 

 

 189:0الطلبة : نسبة أعضاء ىيئة التدريس كمن في حكمهم

 

 189:0الطلبة : نسبة أعضاء ىيئة التدريس كمن في حكمهم على رأس العمل 

من يقـو بتدريس مقررات كلية المجتمع ىم أعضاء ىيئة التدريس في األقساـ الموازية لها في كلية العلـو كاآلداب : مالحظة

 .طبرجل

: عدد اإلداريين كالفنيين -

مالحظات العدد بكال الشطرين الوظيفة 

 الطالبات الطالب 

  0 1مدير إدارة 

  0 1سكرتير 

  0 0باحث ميزانية مساعد 

  0 0مراسل 

  0 0مدير إدارة الحاسب اآللي 
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  0 0مشغل أجهزة حاسب آلي 

  0 0محلل نظم 

  0 0محضر مختبر حاسب آلي 

  0 0مراقب أمن  كسالمة 

  0 0مراقب أمن 

  0 0 (حارس)مستخدـ 

  0 0مأمور صرؼ 

  0 2كاتب 

  0 0سكرتير خاص 

  0 0فني مختبر فيزياء 

  0 0مسجل طلبة 

  0 0مساعد إدارم 

  0 4االجمالي 

 

: البرامج -

اسم البرنامج ـ 

 (دبلـو تأىيلي)اإلدارة المالية  1

 (دبلـو انتقالي)اللغة اإلنجليزية  2

 برامج أكاديمية 2االجمالي 
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 :قائمة بأسماء األقساـ بالكلية -

 .(انتقايل)قسم اللغة االجنليزية قسم اللغة  .1
 .(تأهيلي)اإلدارة املالية قسم  .2
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انزؤَت وانزسبنت وانمُى واالهذاف   .2

الرؤية : أكالن 

 < كالتنمية المحليةبما يساىم في خدمة المجتمع كالبحث الريادة كالتميز في مجاالت التعليم كالتعلم 

 

الرسالة :  انيان 

كبحثيان لخدمة من خالؿ تطبيق معايير الجودة في تأىيل الطالب علميا  حاجات المجتمع التعليمية كالتنموية  تلبية

  . عبر برامج تخصصية للحصوؿ على الفرص الوظيفية المناسبة بما يلبي احتياجات سوؽ العملالمجتمع

 

القيم :  الثان 

 .الريادة والتميز -1
 .التحفيز واإلبداع -2
 .الجودة الشاممة -3
 .الشراكة المجتمعية -4

 

االىداؼ : رابعان 

: اليدف البعيد: أوال
. التنمية اإلبداع العممي والمعرفي أن تصبح الكمية مركز

: األىداف القريبة: ثانيا
 .الحفاظ على الهوية اإلسالمية وتعزيز االنتماء الوطني -1

 .تحقيق معايير الجودة الشاملة فيما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية -2

 .توفير بيئة أكاديمية وإدارية محفزة لإلبداع في التعليم -3
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 .تطوير الخطط الدراسية، واقتراح برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل -4

 .عقد شراكات مجتمعية وبرامج متنوعة لخدمة المجتمع -5

 
 

 عذاد انخطتإيُهجُت  .3
: تم إعداد الخطة االستراتيجية للكلية كفق اآلليات اآلتية

الرؤية كالرسالة كالقيم )تحديث الملف التعريفي للكلية - في اجتماعها األكؿ–ناقشت لجنة التخطيط االستراتيجي  -

 .، في إطار اإلعداد لوضع الخطة االستراتيجية للكلية(كاألىداؼ

بالبدء في إجراءات - ىػ1439/ 30/ 30في اجتماعها األكؿ المنعقد بتاريخ –أكصت لجنة التخطيط االستراتيجي  -

كلية العلـو ، تم عقد كرشة عمل عاجلة لمنسوبي (األىداؼ– القيم – الرسالة – الرؤية )تحديث الملف التعريفي للكلية 

 من ىيئات تدريس كإداريين كطالب بالشطرين، ككذلك كوف أعضائها ىم من يقـو بأعماؿ الجودة بكلية المجتمع-كاآلداب

كإضافة المحاكر غير , لمناقشة تحديث الرؤية كالرسالة كاألىداؼ الخاصة بالكلية, ممثلين عن المجتمع المدني كالوظيفي

.  المكتملة بها كصياغتها

، كذلك بعد توجيو الدعوة لمنسوبي عاشرةىػ في تماـ الساعة اؿ1439/ 4/ 1 الموافق ربعاءتم عقد كرشة العمل يـو األ -

كقد حظيت الورشة .  من ىيئات تدريسية كإداريين كطالب بالشطرين، ككذلك ممثلين عن المجتمع المدنييتينالكلي

 .بمشاركة تفاعلية طيبة من أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كاإلداريين، كقطاعات المجتمع المدني

-  

كبالمزامنة مع ىذه الورشة تم تكليف مدير كحدة الجودة بالكلية بتصميم استبانة محد ة للرؤية كالرسالة كاألىداؼ كالقيم  -

كقد تم بالفعل توزيع . على منسوبي الكلية كالمجتمع المدني كالوظيفي (كرقيا كإلكتركنيا)كتعميمها , الخاصة بالكلية

؛ حيث قاـ (فضال عن توزيعها إلكتركنيا)خالؿ كرشة العمل  (الرؤية كالرسالة كالقيم كاألىداؼ)االستبانات الخاصة ببنود 
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المشاركوف بإبداء آرائهم، فضال عن مشاركاتهم بالمداخالت كالنقاشات الثرية التي شملت محاكر الملف التعريفي 

. المختلفة

كالتوصيات الواردة من مختلف الفئات التي تم توجيو االستبانة , كفي نهاية الورشة تم تجميع النتائج الخاصة باالستبانة -

 . كبعد ذلك تحليلهاإليها

عمل تقريرىا اإلحصائي، كبعد تفريغ لجنة التخطيط االستراتيجي لمقترحات كملحوظات المشاركين، قامت لجنة عد  ب -

الرؤية )ىػ بصياغة تحديث الملف التعريفي للكلية 1439/ 4/ 2في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ  االستراتيجي التخطيط

 . كفق ما كرد في نتائج التحليالت المشار إليها (كالرسالة كاألىداؼ

، كذلك من خالؿ الخطوات  SWOTاتخاذ إجراءات التحليل الرباعي في االجتماع الثاني ذاتو شرعت اللجنة في  -

: اآلتية

لكلية بالشطرين، للمشاركة بتحرير تصوراتهم المسؤكلين عن تدريس المقررات ؿتعميم رابط ملف درايف على أعضاء ىيئة التدريس  -

 .فيما يتعلق بنقاط القوة كنقاط الضعف كالفرص كالتحديات

 المشاركات، كتقارير األقساـ المختلفة، كتحليل ما اشتملت عليو من بيانات كتصورات، كصوال إلى اكتماؿرفع الملف بعد  -

 (.SWOT)صياغة نهائية ممثلة لنقاط التحليل الرباعي 

استبانة الرضا الطالبي : ، كالتي اعتمدت على(SWOT) نتائج تطبيق آلية التحليل الرباعي مناقشةػ قامت اللجنة ب -

ألنها تتضمن نفس , ىػ1438كالوظيفي لهيئة التدريس كاإلداريين التي تم تطبيقها في النصف الثاني من العاـ الجامعي 

كما تم توجيو معاملة لمشرفي األقساـ األكاديمية من لجنة التخطيط بعمل كرش عصف .المحاكر الواردة بالتحليل الرباعي

ككذلك تم إنشاء . كموافاة لجنة التخطيط بتقرير لذلك شامال كمستوفيا جميع العناصر, ذىني بكل قسم مع أعضائو كطالبو

كذلك ضمانا لوصوؿ التحليل ألكبر قدر ممكن من , رابط إلكتركني على جوجل شامال توضيح العناصر الواردة بالتحليل

المنسوبين كغيرىم؛ حيث تم تعميم الرابط على الطالب عن طريق البالؾ بورد كجركبات الواتس كجركبات األقساـ كجركب 
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 .الكلية كالموظفين بالشطرين

تقارير كرش العمل الواردة من األقساـ األكاديمية، ككذلك على مشاركات  على لجنة التخطيط االستراتيجياطلع أعضاء  -

-  الفرص – نقاط الضعف –نقاط القوة ) SWOT منسوبي الكلية على الرابط المعمم بخصوص بنود التحليل الرباعي

؛ حيث قامت اللجنة بتجميع كضبط صياغة أبرز النقاط الواردة في تقارير كرش العمل كمشاركات منسوبي الكلية (التحديات

 .عبر الرابط اإللكتركني، كاستبعاد النقاط المتكررة

 بعد ذلك اعتمدت اللجنة على نتائج التحليل الرباعي في إجراء تحليل الفجوة للجدكؿ الرباعي؛ حيث تم ذلك عبر  -

 – نقاط الضعف –نقاط القوة )  SWOTالرباعي التحليل نتائج على اللجنة أعضاءسلسلة إجراءات؛ بدأت باطالع 

 من عنصر لكل المقترح الهدؼ تحليل، كمناقشتهم للجنة السابق االجتماع في اعتمادىا تم التي،(التحديات- الفرص 

كبعد ذلك تم عرض . المقترح كالهدؼ الحالي الواقع بين القائمة كالتحديات،كالفجوة كالفرص كالضعف القوة عناصر

النتائج الخاصة بتحليل الفجوة على مشرفي األقساـ خالؿ كرشة عمل مصغرة إلبداء ملحوظاتهم كاقتراحاتهم حوؿ نتائج 

 كتمت الصياغة النهائية ، ملحوظات كمناقشات مشرفي األقساـحوؿ النقاش اللجنة أعضاء تبادؿكفي األخير . التحليل

 .الرباعي للجدكؿ الفجوة تحليل نموذج اعتماد إلى اللجنة خلصتلتحليل الفجوة؛ حيث 

 :قامت اللجنة بصياغة مؤشرات األداء لألىداؼ التنفيذية للكلية، كذلك كفق الخطوات اآلتية -

المشاريع – البرامج - إجمالي األىداؼ)ة، الخاص بػعمن الخطة االستراتيجية للجاـ (2) على نموذج اللجنةاطلع أعضاء  -

 (كمؤشرات األداء

 . للجنةالرابعاطلع أعضاء اللجنة على األىداؼ التي تم اعتمادىا في تحليل الفجوة، التي تم اعتمادىا في االجتماع  -

 .كاالجتماع ذاتو تمت صياغة المؤشرات من اعضاء اللجنة -

 .كما ناقشت اللجنة صحة كسالمة المؤشرات، كصوال إلى الصياغة النهائية لألىداؼ كمؤشراتها -

حددت اللجنة األكلويات كمصادر التمويل، كذلك في ضوء نتائج التحليل الرباعي كتحليل الفجوة، كما تم عليها من  -
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 :تعديالت، ككفق متطلبات الكلية العاجلة، كاإلمكانات المتاحة للكلية، حيث تم ىذا كفق تلك اآلليات

المشاريع – البرامج - إجمالي األىداؼ)ة، الخاص بػعمن الخطة االستراتيجية للجاـ (2)اطلع أعضاء اللجنة على نموذج  -

 .(كمؤشرات األداء

 التنفيذية للكلية، كالتي تم اعتمادىا في االجتماع ألىداؼما تم الوصوؿ إليو في صياغة مؤشرات األداء ؿ أعضاء اللجنة على اطلع -

 .ذاتو

 بالكلية بتقديم ما لديها من خطط كمشاريع تصلح للتنفيذ لتكوف مصادر تمويل مساندة للتمويل العلميةتم تكليف األقساـ  -

 .الحكومي؛ حيث قدـ كل قسم كرقة تتضمن مقترحاتو

 أحد أعضاء اللجنة باستقباؿ كجمع مقترحات األقساـ الخاصة بالمشاريع، كصياغتها في صورة مسودة بجدكؿ اللجنةكلفت  -

 .مجمع بعد حذؼ المكرر منها؛ كذلك لعرضها على اللجنة

ككذلك ناقشت اللجنة في .ناقش أعضاء اللجنة تحديد األكلويات كفق متطلبات الكلية العاجلة، كاإلمكانات التنفيذية المتاحة -

 بمشاريع االقساـ العلمية المطركحة كمقترحات لتوفير مصادر تمويل مساندة؛ حيث تبين صعوبة تنفيذ الجدكؿاجتماعها مسودة 

 .معظمها نظرا لتابعية الكلية للجامعة في معظم ىذه المشاريع

 الخطة التنفيذية بعض التعديالت على بنود تحديد األكلويات، ككذلك على مؤشراتها، كعلى تحديد مصادر صياغةجرت أ ناء  -

من متطلبات الواقع الخاص بالكلية، كاإلمكانات  (أ ناء صياغتها)التمويل المساند، كذلك في ضوء ما كشفت عنو الخطة التنفيذية 

 .المتاحة للعمل

في حين تم  ( األىداؼ كالمؤشرات– الرسالة –الرؤية ): قامت اللجنة بإعداد بنود المواءمة مع خطة الجامعة في نقاط -

للجنة لحين االنتهاء من صياغة الخطة التنفيذية؛ نظرا الرتباط ىذه  (السادس)إرجاء مواءمة المشركعات لالجتماع التالي 

 .المشركعات بالخطة التنفيذية كانبثاقها منها

 :كفق الخطوات التالية ( األىداؼ كالمؤشرات– الرسالة –الرؤية )تمت إجراءات المواءمة لنقاط  -

اطلع أعضاء  كما .الرؤية كالرسالة كاألىداؼ الخاصة بالجامعة كالواردة في الخطة االستراتيجية لها على اللجنة أعضاء اطلع -
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 .(المشاريع كمؤشرات األداء– البرامج - إجمالي األىداؼ)ة، الخاص بػعمن الخطة االستراتيجية للجاـ (2)اللجنة على نموذج 

 التنفيذية للكلية، كالتي تم اعتمادىا في ألىداؼما تم الوصوؿ إليو في صياغة مؤشرات األداء ؿ على اللجنة أعضاء عتمدا -

 .االجتماع ذاتو

، إلى لجنة  نائية ( المشاريع–المؤشرات - األىداؼ-  الرسالة–الرؤية) بنود المواءمة مع خطة الجامعة صياغةأسندت مهمة  -

األكؿ لمواءمة الرؤية كالرسالة، كالثاني لمواءمة : مشكلة من ا نين من أعضاء اللجنة؛ حيث أنجزا مسودة أكلية بجدكلين للمواءمة

 .األىداؼ كالمؤشرات

ىػ؛ صاغ أعضاء اللجنة بنود 1439/ 4 / 2في محضر االجتماع الثاني للجنة التخطيط االستراتيجي، كالمنعقد بتاريخ   -

 :الخطة التنفيذية،كذلك كفق الخطوات اآلتية

ىػ من سعادة عميد 1439/ 1/ 14 الواردة بتاريخ 3/ 39/ 5340اطلع أعضاء اللجنة على المعاملة رقم  -

 .عمادة الجودة كاالعتماد األكاديمي بشأف نموذج إعداد الخطط االستراتيجية للكليات كالعمادات

تحديد األكلويات التي تم اعتمادىا في محضر االجتماع السابق، كما اشتملت عليو اطلع أعضاء اللجنة على  -

 .من أىداؼ تمثل متطلبات الكلية العاجلة في ضوء اإلمكانات التنفيذية المتاحة

– البرامج - إجمالي األىداؼ)ة، الخاص بػعمن الخطة االستراتيجية للجاـ (2)اطلع أعضاء اللجنة على نموذج  -

 .(المشاريع كمؤشرات األداء

اطلع أعضاء اللجنة على الجدكؿ الخاص بمواءمة أىداؼ الكلية كمؤشراتها مع أىداؼ الجامعة كمؤشراتها،  -

 .ىػ1439/ 2/ 17المنعقدة بتاريخ  (5)كالذم اعتمد بمحضر اللجنة رقم 

للخطة التنفيذية للكلية بعد مناقشات جرت بين أعضاء اللجنة، حيث أكصت اللجنة تمت الصياغة النهائية  -

 .ىػ1439/ 1438باعتماد الخطة التنفيذية للكلية 

بعد أف انتهت اللجنة من صياغة الخطة التنفيذية، كتحددت المشاريع المنفذة لتحقيق األىداؼ التنفيذية للكلية، شرعت  -
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/ 3 / 5اللجنة في استكماؿ بنود كذلك في االجتماع الثاني نفسو للجنة التخطيط االستراتيجي، كالمنعقد بتاريخ  

مناقشة – مواءمة مشركعات الكلية مع مشركعات الجامعة ): ىػ؛ حيث قامت اللجنة باإلجراءات الالزمة لصياغة بنود1439

، كذلك كفق اآلليات كالخطوات (مناقشة كاعتماد آليات تقييم كمتابعة الخطة التنفيذية– كاعتماد خطة إدارة المخاطر 

 :اآلتية

خطة إدارة  – مواءمة المشركعات): أعضاء اللجنة على ما كرد في الخطة االستراتيجية للجامعة بشأف اطلع -

 (. آليات تقييم كمتابعة الخطة التنفيذية–المخاطر 

 . ما اشتملت عليو الخطة التنفيذية للكلية من مشاريعاطلع أعضاء اللجنة على -

– البرامج - إجمالي األىداؼ)، الخاص بػامعةمن الخطة االستراتيجية للج (2)اطلع أعضاء اللجنة على نموذج  -

 .(المشاريع كمؤشرات األداء

الصياغة النهائية للبنود الثال ة من بنود الخطة جرل نقاش كعصف ذىني بين أعضاء اللجنة،انتهى بالوصوؿ إلى  -

 .، كأكصت اللجنة باعتمادىااالستراتيجية

كضمانا لخركج صياغة الخطة االستراتيجية للكلية في أحسن صورة، قامت اللجنة بعرضها على منسوبي الكلية كالمستفيدين من  -

 :، الستطالع رأيهم في بنودىا، كاإلفادة من التغذية الراجعة، كذلك من خالؿ اإلجراءات اآلتيةالمدنيالمجتمع 

، مع خيارات التقييم، ( بندا14)تم تصميم استبانة لتقييم بنود الخطة االستراتيجية، أدرجت فيها بنود الخطة كاملة  .1

 .كخيارات التحسين كإبداء الملحوظات كالمقترحات

تم تعميم االستبانة مرفقا معها الخطة االستراتيجية على منسوبي الكلية من أعضاء ىيئة تدريس كإداريين كطالب  .2

 تقييم كطالبات بالشطرين، كقطاعات المجتمع المدني؛ مرفقا معها مخاطبة بطلب االطالع على الخطة االستراتيجية،  م

 .، مع إعطائهم حدًّا زمنيا النتهاء االستبانةـ من مقترحات للتحسينق كإبداء ما لدم، من حيث الصياغة كالمحتومىا،بنود

؛ الذم كشف عن بعد انتهاء الحد الزمني قامت لجنة التقويم كاإلحصاء كجمع األدلة بالكلية بإعداد تقريرىا اإلحصائي .3

 :النقاط اآلتية
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كمية المجتمع وكمية العموم منسوبو : االستجابات عمى االستبانة وفق التقسيم اآلتيتوزعت  -

 %.1.5فئات أخرى –%1.4ممثمو المجتمع المدني – % 97.1واآلداب بطبرجل 

حظيت بنود الخطة االستراتيجية عمى نسب قبول تتراوح بين العالية وفوق المتوسطة؛ حيث  -

منهجية إعداد % - 83.8الرؤية والرسالة واألهداف % - 91المقدمة  : جاءت عمى هذا النحو

% - 85.3أدوات ومصادر جمع البيانات % - 83.9فريق إعداد الخطة % - 86.8الخطة 

تحديد % - 75تحميل الفجوة % - 82.4التحميل الرباعي % - 88.2تحديد المستفيدين 

تحديد مصادر % - 80.9المواءمة مع خطة الجامعة االستراتيجية % - 73.6األولويات 

آليات التقييم % - 82.4الخطة التنفيذية % - 75خطة إدارة المخاطر % - 76.5التمويل 

 %.79.4ومتابعة التنفيذ واالستمرارية 

 . استجابات المستجيبين ممحوظات تتعمق بجوهر الخطة االستراتيجيةتتضمنلم  -

كفي األخير، كبعد أف اطمأنت لجنة التخطيط االستراتيجي إلى حالة الرضا كالقبوؿ العامة لبنود الخطة االستراتيجية، أكصت  -

. اللجنة باعتماد مسودتها النهائية، كإرسالها إلى عمادة الجودة كاالعتماد األكاديمي بالجامعة

 
 عذاد انخطتإفزَك  .4

:  فيما يأتيتمثل فريق العمل القائم على إعداد الخطة االستراتيجية للكلية

 من خالؿ تمثيلهم في لجنة التخطيط االستراتيجي،  م من خالؿ مشاركاتهم في كرش : أعضاء ىيئة التدريس
العمل، كاالستبانات كالنقاشات حوؿ بنود الخطة االستراتيجية، فضال عما ترفعو األقساـ العلمية من تقارير 

. كمشاركات في بنود الخطة المختلفة
 من خالؿ تمثيلهم في لجنة التخطيط االستراتيجي،  م من خالؿ مشاركاتهم في كرش العمل، : اإلداريين

. كاالستبانات كالنقاشات حوؿ بنود الخطة االستراتيجية
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 من خالؿ تمثيلهم في لجنة التخطيط االستراتيجي،  م من خالؿ مشاركاتهم في كرش العمل كاالستبانات : الطالب
. كالنقاشات حوؿ بنود الخطة المختلفة

 من خالؿ مشاركاتهم في كرش العمل، كاالستبانات كالنقاشات حوؿ بنود الخطة االستراتيجية: المجتمع المحلي .
 

 

 

 أدواث ويصبدر جًع انبُبَبث .5
: تم اعتماد عدة أدكات كمصادر لجمع البيانات، ىي

 .( على مستول مشرفي األقساـ كأعضاء اللجنة–الموسعة ) كرش العمل -1

 .(كرقية كإلكتركنية) االستبانات -2

 .تفعيل ركابط إلكتركنية للنقاش كالعصف الذىني -3

 .تقارير األقساـ -4

 (الواتس آب)النقاشات عبر  -5

 

 :ٌ يٍ انكهُتٌتحذَذ انًستفُذ .6
منسوبو كلية اجملتمع وكلية العلوم واالداب ممثلني يف عميد الكلية وهيئة التدريس والكادر اإلداري : داخلي -

 .بالكليتني، والطالب والطالبات

اجملتمع الوطين؛ ممثال يف مؤسساته التعليمية واالقتصادية واإلنتاجية، وسائر قطاعات اجملتمع الوطين؛ : خارجي -

 .فضال عن احمليطني اإلقليمي والعاملي
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 SWOTانتحهُم انزببعٍ  .7
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. بمستوى البيئة الجامعية
المضي قدمًا نحو تحقيق معايير الجودة  .2

واالعتماد األكاديمي في مختمف البرامج 
. األكاديمية

. تفعيل برامج خدمة المجتمع .3
وجود بنية تحتية جيدة فيما يتعمق بمبنى  .4
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 .اإلدارية
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،  والتدريسيالنقص في الكادر اإلداري .1

. وبخاصة األقسام األكاديمية
وجود ضعف في تطوير الكادر  .2

. اإلداري
ضعف الوعي لدى بعض الطالب في  .3

استخدام الخدمات اإللكترونية المقدمة من 
. الجامعة

نقص في مستمزمات العممية التعميمية  .4
– آالت تصوير– طابعات)واإلدارية من 
. (أجهزة عرض- أدوات كتابية

عدم مالءمة البنية التحتية لمكمية في  .5
المبنى الحالي لشطر الطالب، وضعف 

. إجراءات الصيانة في الشطرين
ضعف البرامج اإلعالمية الموجهة  .6

 .لممجتمع لمتعريف بدور الكمية وأنشطتها
عدم وجود لجان طالبية مسؤولة عن  .7

 .النشاطات الالمنهجية
وجود أعضاء هيئة التدريس من عدم  .7

ذوي الكفاءة العممية في مختمف 
.  خاصين لكمية المجتمعالتخصصات

8.  
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: الفرص
زيادة الوعي واالهتمام المحمي بأهمية  .1

. االعتماد األكاديمي والجودة
وجود شراكات بين الجامعة ومراكز تطويرية  .2

لتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في 
. االرتقاء بالمجتمع

توافر فرص ابتعاث لمكادر األكاديمي  .3
. واإلدراي في الجامعات العالمية بشكل كبير

وجود مؤسسات تنموية تسعى إلى إقامة  .4
. شراكات مع الجامعة

حاجة السوق المحمي لفتح برامج أكاديمية  .5
. جديدة تفي بمتطمبات المجتمع

حاجة المجتمع المحمي لفتح برامج دراسات  .6
 .عميا تنفيذية

7.  

 :التهديدات
ضيق فرص العمل المتوافرة  .1

لمخريجين نتيجة تكرار بعض التخصصات 
. مع كميات أخرى داخل الجامعة

االحتفاظ بالكوادر المؤهمة في ظل  .2
تنامي منافسة الجهات المماثمة الستقطاب 
تمك الكوادر، وخاصة في ظل نظام التعاقد 

. السنوي المعمول به حاليا
ضعف الوعي لدى بعض الطالب  .3

بخصوص التفاعل مع نظم التعميم والتعمم 
. التقني في الجامعة

عدم وجود خطة زمنية لتطوير  .4
وتدريب الموارد البشرية عمى مستوى الكمية 

بهدف رفع مهاراتهم وتأصيل قيم العمل 
. لديهم وتنمية روح العمل الجماعي بينهم
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بٍُ انىضع انحبنٍ واألهذاف االستزاتُجُت فٍ ضىء يعبَُز )تحهُم انفجىة  .8

 (االعتًبد
 انفدٕح انٓذف انًشاد انٕطٕل ئنّٛ انسبنٙ انُٕع

ٕح
ـــ

لــ
 

رطٕٚش األداء األكبدًٚٙ ٔانؼهًٙ  .رُٕع انجشايح األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ

 .ثًب ُٚغدى يغ عٕق انؼًم
نى ٚزى اػزًبد أ٘ يٍ ثشايح  -

. انكهٛخ

يغبَذح انمٛبداد ثبندبيؼخ ٔانكهٛخ نالسرمبء 

 .ثًغزٕٖ انجٛئخ اندبيؼٛخ

. َمض انًٕاسد انالصيخ -.  رؼهًٛٛخثُٛخ رٕفٛش 

انًؼٙ لذيبً َسٕ رسمٛك يؼبٚٛش اندٕدح 

ٔاالػزًبد األكبدًٚٙ فٙ يخزهف انجشايح 

 .األكبدًٚٛخ

رطجٛك يؼبٚٛش االػزًبد  -

. األكبدًٚٙ

ػذو ٔخٕد اػزًبد يإعغٙ  -

. نهكهٛخ

رمٕٚخ انٕػٙ انًدزًؼٙ ثذٔس انكهٛخ  .رفؼٛم ثشايح خذيخ انًدزًغ

. فٙ خذيخ انًدزًغ
. ػذو ٔخٕد اٜنٛبد -

ٔخٕد يؼبيم زذٚثخ رخذو انجشايح 

. األكبدًٚٛخ

رسغٍٛ ٔرطٕٚش انخذيبد 

. األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ
. َمض ئخشاءاد انظٛبَخ -

ف
ـــ

ـؼ
ػــ

 

انُمض فٙ انكبدس اإلداس٘، ٔثخبطخ 

 .األلغبو األكبدًٚٛخ

انغؼٙ العزٛفبء انكٕادس فٙ 

. انٕظبئف اإلداسٚخ انشبغشح
ػذد انٕظبئف انًطشٔزخ يٍ  -

. اندبيؼخ غٛش كبف

ػذو شًٕل انجشايح انزذسٚجٛخ  -. سفغ كفبءح انكبدس اإلداس٘ ثبنكهٛخ .ٔخٕد ػؼف فٙ رطٕٚش انكبدس اإلداس٘

. نكبفخ ػُبطش انزذسٚت

ػؼف انٕػٙ نذٖ ثؼغ انطالة فٙ 

اعزخذاو انخذيبد اإلنكزشَٔٛخ انًمذيخ يٍ 

 .اندبيؼخ

ثُبء اعزشارٛدٛبد نمٛبط أعجبة 

. ػؼف انٕػٙ نذٖ ثؼغ انطالة
َمض فٙ انذساعبد انًؼُٛخ  -

. ثمٛبط انٕػٙ

َمض فٙ يغزهضيبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

– آالد رظٕٚش– ؽبثؼبد)ٔاإلداسٚخ يٍ 

 (أخٓضح ػشع- أدٔاد كزبثٛخ

رسمٛك االكزفبء انكبيم يٍ 

يغزهضيبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

. ٔاإلداسٚخ

ػذو رٕافش ْزِ انًغزهضيبد   -

. فٙ يغزٕدػبد اندبيؼخ

ػؼف انجشايح اإلػاليٛخ انًٕخٓخ 

. نهًدزًغ نهزؼشٚف ثذٔس انكهٛخ ٔأَشطزٓب

رفؼٛم يٓبو انهدُخ األػاليٛخ نشفغ 

دسخخ انٕػٙ انًدزًؼٙ ثذٔس 

. انكهٛخ ٔأَشطزٓب

ػذو ٔخٕد خطخ رفظٛهٛخ  -

راد يٓبو ٔاػسخ نهدُخ 

. اإلػاليٛخ

ػذو ٔخٕد ندبٌ ؽالثٛخ يغإٔنخ ػٍ 

 .انُشبؽبد اناليُٓدٛخ

رفؼٛم انُشبؽبد اناليُٓدٛخ 

. ٚخانطالة
ػذو ٔخٕد آنٛبد رفؼٛم فٙ  -

. فشٔع اندبيؼخ

ـخ
طـ

ش
ف

 

صٚبدح انٕػٙ ٔاالْزًبو انًسهٙ ثأًْٛخ 

. االػزًبد األكبدًٚٙ ٔاندٕدح

رمٕٚخ انٕػٙ انًدزًؼٙ ثذٔس انكهٛخ 

.  فٙ خذيخ انًدزًغ
ػذو ٔخٕد خطخ شبيهخ  -

. نهزٕاطم يغ انًدزًغ انًسهٙ

ٔخٕد ششاكبد ثٍٛ اندبيؼخ ٔيشاكض 

رطٕٚشٚخ نزمذٚى ثشايح رذسٚجٛخ يزخظظخ 

. رغٓى فٙ االسرمبء ثبنًدزًغ

ٔػغ خطخ شبيهخ نالعزفبدح يٍ 

انششاكبد انمبئًخ ثٍٛ اندبيؼخ 

. ٔرهك انًشاكض انزطٕٚشٚخ

 .ػذو ٔخٕد خطخ شبيهخ -

 

رٕافش فشص اثزؼبس نهكبدس األكبدًٚٙ 

ٔاإلدسا٘ فٙ اندبيؼبد انؼبنًٛخ ثشكم 

. كجٛش

رسمٛك االكزفبء انزارٙ يٍ انكٕادس 

. انٕؽُٛخ انًإْهخ
َمض فٙ أػذاد انٕظبئف  -

األكبدًٚٛخ ٔاإلداسٚخ 

. انًطشٔزخ
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ٔخٕد يإعغبد رًُٕٚخ رغؼٗ ئنٗ ئلبيخ 

. ششاكبد يغ اندبيؼخ

ػمذ ششاكبد ثبعى اندبيؼخ يغ رهك 

. انًإعغبد
َمض ٔعبئم ٔآنٛبد انزٕاطم  -

. يغ انًإعغبد انزًُٕٚخ

زبخخ انغٕق انًسهٙ نفزر ثشايح أكبدًٚٛخ 

. خذٚذح رفٙ ثًزطهجبد انًدزًغ

الزشاذ فزر ثشايح أكبدًٚٛخ خذٚذح 

. رفٙ ثًزطهجبد انًدزًغ انًسهٙ
ػذو ٔخٕد يٕافمخ خٓبد  -

. االخزظبص

ٚذ
ـذ

ـــ
رٓ

 

ػٛك فشص انؼًم انًزٕافشح نهخشٚدٍٛ 

َزٛدخ ركشاس ثؼغ انزخظظبد يغ 

. كهٛبد أخشٖ داخم اندبيؼخ

الزشاذ فزر يغبساد خذٚذح غٛش 

. يكشسح ثبندبيؼخ
 ػذو ٔخٕد دساعبد رٕػر  -

االززٛبج انفؼهٙ نٓزِ 

. انًغبساد

ػذو ٔخٕد خطخ صيُٛخ نزطٕٚش ٔرذسٚت 

انًٕاسد انجششٚخ ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ ثٓذف 

سفغ يٓبسارٓى ٔرأطٛم لٛى انؼًم نذٚٓى 

. ٔرًُٛخ سٔذ انؼًم اندًبػٙ ثُٛٓى

ٔػغ خطخ صيُٛخ نشفغ انكفبءح 

انزطٕٚشٚخ نهًٕاسد انجششٚخ ػهٗ 

. يغزٕٖ انكهٛخ

ػذو ٔخٕد دساعبد عبثمخ  -

نمٛبط خٕاَت انؼؼف انًُٓٙ 

ٔانفُٙ ٔاإلداس٘ فٙ أداء 

انًٕاسد انجششٚخ انسبنٛخ داخم 

. انكهٛخ

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

 التعــــــليم وزارة
 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

  هـ1443 – 1438 المجتمع بطبرجلالخطة االستراتيجية لكلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 20)

 (فٍ ضىء انتحهُم انزببعٍ واإليكبَبث انًتبحت)تحذَذ األونىَبث  .9
 .رطجٛك يؼبٚٛش االػزًبد األكبدًٚٙ .1

 . ٔانؼهًٙ ثًب ُٚغدى يغ عٕق انؼًماألكبدًٚٙرطٕٚش األداء  .2

 . رؼهًٛٛخثُٛخ رٕفٛش  .3

 .رمٕٚخ انٕػٙ انًدزًؼٙ ثذٔس انكهٛخ فٙ خذيخ انًدزًغ .4

 .ٚخرفؼٛم انُشبؽبد اناليُٓدٛخ انطالة .5

 .ٔػغ خطخ نهٕطٕل ئنٗ يظبدس رًٕٚم يغبَذح ركفٙ نغذ اززٛبخبد انكهٛخ نزُفٛز أَشطزٓب .6

، ٔانًسبفظخ ػهٗ  انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ثزذسٚظ يمشساد انجشايح انًزًٛضٍٚ ادػى أػؼبء ْٛئخ انزذس٘ .7

 .رطٕٚشْى ٔاعزًشاسٚزٓى

 

 يت يع خطت انجبيعت االستزاتُجُتءانًىا .10
 :يىاءيت انزؤَت وانزسبنت -1

 الكمية الجامعة العنصر
أن تصبح جامعة  الرؤية

الجوف صرحًا 
 : مميًا مرموواً 

محفزًا لإلبداع في  -
التعميم والبحث 

 العممي
تضم كوادر  -

وكفاءات  ممية 
 وبحثية  المية

تمتمك مراكز أبحاث  -
  الية الجودة

تسيم في رفع  -

بما يساىم في  كالبحث الريادة كالتميز في مجاالت التعليم كالتعلم  -
  كالتنمية المحليةخدمة المجتمع
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اإلنتاجية الزرا ية 
 في منطقة الجوف

لموصول الى  -
منتجات صنا ية 
 وغذائية وطبية

 لدييا برامج نو ية -
تخرج ويادات  -

 مجتمعية مؤىمة
موائمة الحتياجات  -

 سوق العمل
تقديم مخرجات  ممية  الرسالة

وبحثية متميزة لتنمية 
 المجتمع

من خالؿ تطبيق معايير الجودة في  حاجات المجتمع التعليمية كالتنموية  تلبية
 عبر برامج تخصصية للحصوؿ كبحثيان لخدمة المجتمعتأىيل الطالب علميا 

  .على الفرص الوظيفية المناسبة بما يلبي احتياجات سوؽ العمل
 

 :يىاءيت  األهذاف وانًؤشزاث -2

 أىداف الكمية أىداف الجامعة  النطاق
مة
دا 

ة ال
معي
لجا
ة ا
لبيئ
ا

 

 اليدف
معايير اال تماد األكاديمي  تطبيق -

البرامجي في جميع برامج الجامعة 
 .األكاديمية

 . اال تماد األكاديميتطبيق معايير -

 المؤشرات

 تقدير الطالب العام لجودة المقررات -

نسبة الطالب الداخمين في برامج  -
الدبموم الذين أكمموا في الحد األدنى 

 من المدة

ورارات تشكيل معتمدة لجميع الوحدات  -
 .والمجان بالكمية مضمنا بيا الميام

خطط تنفيذية لكل وحدات ولجان الكمية  -
 .مطبو ة ومعتمدة

 .محاضر المجالس المختصة معتمدة -
تقارير دورية معتمدة  ن مستوى  -

 .اإلنجاز
تقرير نيائي معتمد بنسة إنجاز تتجاوز  -

 . مما خطط لو% 80
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 البرامج تقدير الطالب العام لجودة -
 %.20 المقرراتو

دبموم نسبة الطالب الداخمين في برامج ال -
 الذين أكمموا في الحد األدنى من المدة

30.% 

 اليدف
 تطوير األداء االكاديمي والعممي بما -

وتمبية  ينسجم مع سوق العمل
حاجات المجتمع 

األداء األكاديمي والعممي بما تطوير  -
 .ينسجم مع سوق العمل

 المؤشرات

 .التوظيفمعدل  -
النسبة المئوية لمبرامج التي تربط  -

مخرجات التعمم مع احتياجات سوق  
 .العمل

النسبة المئوية لمبرامج التي تم  -
الحتياجات  ىا تمبيةؤتطويرىا أو إنشا

 .( سنوات5مراجعة كل )لعمل اسوق 
نسبة الكميات التي لدييا ممثمين من  -

أرباب العمل في لجنة واحدة  مى 
 .األول

 .التوظيفمعدل  -
النسبة المئوية لمبرامج التي تربط  -

مخرجات التعمم مع احتياجات سوق  
 .العمل

النسبة المئوية لمبرامج التي تم تطويرىا  -
لعمل االحتياجات سوق  ىا تمبيةؤأو إنشا

 .( سنوات5مراجعة كل )
ممثمين من أرباب العمل في لجنة وجود  -

 .واحدة  مى األول

 اليدف
اكتمال تجييزات مختبرات ومعامل  -

 مرحمة البكالوريوس
 .ةمي تعميبنيةتوفير  -

 المؤشرات

رضا طالب مرحمة البكالوريوس  ن  -
 %(.50)تجييزات المختبرات والمعامل 

معدل الطالب الذين تمقوا تدريبا  مى  -
 .أحدث التقينات المعممية

وا ة حاسب آلي مزودة بأجيزة حاسب  -
 .وممحقاتيا

مكتبة مزودة بمصادر ومراجع  ممية  -
 .حديثة

 رضا الطالب  ن الخدمات التعميمية -
  المقدمة ليم في الكميةالالمنيجية

20.% 
رضا الطالب  ن تجييزات المختبرات  -

 %80 والمعامل الدراسية
. تفعيل النشاطات الالمنيجية الطالبية - توفر السكن والخدمات الصحية - اليدف
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والترفييية المالئمة  والرياضية
التدريس وطالب  أل ضاء ىيئة

وطالبات الجامعة 

 المؤشرات
نسبة أ ضاء ىيئة التدريس والطالب 

والطالبات المشاركين في أنشطة الجامعة 
 .الالصفية

الطالب والطالبات المشاركين في  نسبة -
 .%(1)المجان الطالبية المشكمة بالكمية 

وياس رضا الطالب والطالبات  ن  -
 %(.30)األنشطة الالمنيجية 

 دد األنشطة الالمنيجية التي تم  -
مما % 60. تنفيذىا خالل العام الدراسي

 .خطط لو

 اليدف
 ردم الفجوة بين اال تمادات المالية -

واحتياجات ومتطمبات الجامعة 
وضع خطة لموصول إلى مصادر تمويل  -

مساندة تكفي لسد احتياجات الكمية 
. لتنفيذ أنشطتيا ومشاريعيا

 المؤشرات
نسبة العائد المالي من البرامج  -

المقدمة لتنفيذ المشرو ات مقارنة 
 .بالموازنة الكمية لمجامعة

من % 10تبني ر اة خارجيين لتمويل  -
 .أنشطة الكمية ومشاريعيا

عمم
والت
يم 
تعم
ال

 
 اليدف

 تدريس استقطاب أ ضاء ىيئة -
 .ومعاونييم ذو الكفاءة العالية

-  

 .إنشاء لجنة الستقطاب الكفاءات -
 

 المؤشرات

معدل أ ضاء ىيئة التدريس الذين  -
 .يحممون درجة الدكتوراه

معدل أ ضاء ىيئة التدريس  -
النسبة المئوية لعدد  )المتعاودين

أ ضاء ىيئة التدريس المتعاودين في 
الجامعة إلى العدد الكمي لييئة 

 .(التدريس

معدل أ ضاء ىيئة التدريس الذين  -
 .يحممون درجة الدكتوراه

 معدل أ ضاء ىيئة التدريس المتعاودين -
النسبة المئوية لعدد أ ضاء ىيئة )

التدريس المتعاودين في الكمية إلى 
. (العدد الكمي لييئة التدريس
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مع
مجت

ة ال
خدم

ة و
معي
مجت

ة ال
ولي
سؤ
الم

 

 اليدف
 ازدياد ونا ة المجتمع بدور الجامعة -

ورسالتيا في خدمة المجتمع بنسبة 
 ن الوضع الراىن % 200

تقوية الو ي المجتمعي بدور الكمية في  -
. خدمة المجتمع

 المؤشرات

 دد البرامج النو ية المجتمعية التي  -
تقدميا الجامعة لجميع شرائح 

  .المجتمع
 دد اإلشارات اإليجابية  ن الجامعة  -

. من خالل وسائل اإل الم المختمفة

 دد البرامج النو ية المجتمعية التي  -
 تقدميا الكمية لجميع شرائح المجتمع

 .(مما خطط لو% 70)
 دد الفعاليات الخارجية التي شاركت  -

 .فييا الكمية
 دد األخبار التي نشرت  ن الكمية في  -

المواوع اإل المية ومواوع التواصل 
 %.50االجتما ي 

 دد اإلشارات اإليجابية  ن الكمية من  -
 .%30 خالل وسائل اإل الم المختمفة

 اليدف

 وتفعيل  قد شراكة مجتمعية توويع -
فصل دراسي واحد  مى األول في كل 

رؤية ورسالة الجامعة  بما يحقق
وبما يخدم المجتمع 

وضع خطة شاممة لالستفادة من  -
الشراكات القائمة بين الجامعة والمراكز 

 .التطويرية
 قد شراكات باسم الجامعة مع تمك  -

. المؤسسات

 المؤشرات

 دد  قود الشراكة بين الجامعة  -
 ومؤسسات المجتمع سنويا

نسبة االنتياء من إ داد آليات  -
. الشراكة المجتمعية

 دد  قود الشراكة بين الجامعة  -
 ومؤسسات المجتمع سنويا

نسبة االنتياء من إ داد آليات الشراكة  -
. المجتمعية

  ىدفا9  ىدفا9 مجموع األىداف
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 :يىاءيت انًشبرَع -3

 مشاريع الكمية مشاريع الجامعة م

. وحدة الجودة بالكمية مكتممة البنية والييكمة إدارة ضًبٌ انجىدة   .1

 .متطمبات اال تماد المؤسسيتييئة الكمية ل NCAAAتهُئت انجبيعت نًتطهببث االعتًبد انًؤسسٍ  .2

 .مواءمة سوق العمل .يت سىق انعًمءواو  .3

 .يت يُسىبٍ انجبيعتدانتحتُت نخ انبُُت تىظُف  .4

 
. تعميميةبنية توفير 

 .جسىر انتىاصم  .5

 
. جسور التواصل مع المجتمع

 الالمنيجيةالتوسع في النشاطات  االَشطت انتعهًُُت انالصفُت  .6

. تنمية الموارد المالية .تًُُت انًىارد انًبنُت يٍ تًُُت انًجتًع  .7

 تطىَز أداء يُسىبٍ انجبيعت  .8
 

في تنمية ودرات أ ضاء ىيئة التدريس وكفاءتيم 
 <استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 

 

 (أسبسُت واحتُبطُت)تحذَذ يصبدر انتًىَم  .11
 :مصادر التمويل األساسية

 تمويل حكومي ضمن موازنة الجامعة. 

 :(المساندة)مصادر التمويل االحتياطية 

 تبني رعاة خارجيين لتمويل بعض أنشطة الكلية كمشاريعها. 

 

 :خطت إدارة انًخبطز .12
 نموذج لبطاقة إدارة أحد المخاطر  -1

 إداري: نوع الخطر
 عدم استجابة الكادر: اسم الخطر
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 : كصف الخطر المحتمل
عذو استجببت انكبدر األكبدًٍَ واإلدارٌ نهتطىر وانتغُز 

 .انًُشىد

 

 الهيكل الوظيفي للكلية : جهة كموقع حدكث الخطر

 عمادة الكليةنهاء الخطر إالجهة المسؤكلة عن معالجة ك

 التحويلة 
 :عناصر الوقاية من الخطر

  الشرح الكافي لمزايا النظاـ المراد تطبيقو من خالؿ
التواصل الفعاؿ في جميع المجاالت كمن خالؿ كرش 

 .العمل كالندكات
  استحداث عدد من الجوائز  لتحفيز منسوبي الكلية على

 .تطبيق األنطمة الجديدة

: درجة كمستول الخطورة
عالي جدا 

 √عالي 
متوسط 

 منخفض 
 نادر 

 :جراءات منع الخطرإالجهة المسؤكلة عن 
 اللجنة اإلعالمية, كحدة الجودة, عمادة الكلية

: تأ ير الخطر حاؿ كقوعو
               √         عالي جدا

عالي  
متوسط 

 منخفض 
 نادر 

 
 نموذج لبطاقة إدارة أحد المخاطر  -2

 مايل واستثماري: نوع الخطر
 (كليةانخفاض ميزانية اؿ) جامعةاؿمن نقص الدعم : اسم الخطر

 : كصف الخطر المحتمل
 .َمص فٍ يىارد انتًىَم انحكىيٍ ألسببة التصبدَت

 الجامعةإدارة : جهة كموقع حدكث الخطر
 عمادة الكليةنهاء الخطر إالجهة المسؤكلة عن معالجة ك

 التحويلة 
 :عناصر الوقاية من الخطر

  انبحث عٍ رعبة خبرجٍُُ نتًىَم بعض أَشطت انكهُت

 .ويشبرَعهب
  تاجيل البرامج التي تحتمل التأجيل كتعزيز الجوانب

 .المعنوية مثل تحسين األداء

: درجة كمستول الخطورة
عالي جدا 

عالي  
متوسط 

  √ منخفض
 نادر 

 :جراءات منع الخطرإالجهة المسؤكلة عن 
 .عمادة الكلية بالتعاكف مع إدارة الجامعة

: تأ ير الخطر حاؿ كقوعو
                        √عالي جدا

عالي  
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متوسط 
 منخفض 

  نادر 
 نموذج لبطاقة إدارة أحد المخاطر  -3

 .خماطر طبيعية: نوع الخطر
 .تعرض أحد مباين الكلية حلريق: اسم الخطر

 : كصف الخطر المحتمل
ولىع حزَك فٍ أحذ يببٍَ انكهُت شطز انطالة 

أو انطبنببث، ويب لذ َؤدٌ إنُه يٍ خسبئز فبدحت 

 .فٍ األرواح وانبُُت انتحتُت

 مباني الكلية: جهة كموقع حدكث الخطر

 إدارة الكليةنهاء الخطر إالجهة المسؤكلة عن معالجة ك
 الدفاع املدين

 التحويلة 
 :عناصر الوقاية من الخطر

  توفير كسائل أماف ضد الحرائق في جميع مباني الكلية
 .كمرافقها

  توعية منسوبي الكلية بمخاطر الحريق ككيفية التصرؼ
 .في حاؿ الطوارئ

 كضع لوحات إرشادية للتعامل مع خطر الحريق. 
 تدريب منسوبي الكلية على خطة إلخالء الطوارئ 
 توفير عيادة لتقديم إسعافات أكلية في مباني الكلية. 
 إجراء صيانة دكرية لمصادر الكهرباء بالكلية. 

: درجة كمستول الخطورة
عالي جدا 

عالي  
متوسط 

 منخفض 
 √ نادر

 :الجهة المسؤكلة عن اجراءات منع الخطر
 .إدارة الكلية: إدارة الكلية

: تأ ير الخطر حاؿ كقوعو
                    √                 عالي جدا

عالي  
متوسط 

 منخفض 
  نادر 

 نموذج لبطاقة إدارة أحد المخاطر  -4
 تعليمي: نوع الخطر
 ضعف مستوى الطالب امللتحقني بالكلية: اسم الخطر

 : كصف الخطر المحتمل
انتذهىر فٍ يستىي انطالة انمبديٍُ يٍ انتعهُى 

 .انثبَىٌ

 الكلية/ التعليم الثانوم: جهة كموقع حدكث الخطر

الجهة المسؤكلة عن معالجة 
نهاء الخطر إك

عمادة / عمادة الكلية 
 التسجيل والقبول باجلامعة

 التحويلة 
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 :عناصر الوقاية من الخطر
 تطبيق ضوابط مناسبة للقبوؿ. 
  تواصل الكلية مع المجتمع المحلي للتوعية بخطورة

 .التساىل في مستول الطالب في التعليم قبل الجامعي
  تضافر جهود الكلية مع التعليم قبل الجامعي لبحث سبل

 .االرتقاء بمستول الطالب

: درجة كمستول الخطورة
عالي جدا 

عالي  
        √                         متوسط

 منخفض 
 نادر 

 :جراءات منع الخطرإالجهة المسؤكلة عن 
 .عمادة التسجيل كالقبوؿ بالجامعة/ عمادة الكلية

: تأ ير الخطر حاؿ كقوعو
عالي جدا 

  √عالي 
متوسط 

 منخفض 
  نادر 

 

 

 هـ1439 نكهُت انًجتًع بطبزجمانخطت انتُفُذَت  .13

انًسئىل  انًُزاَُت اإلطبر انزيٍُ األَشطت واإلجزاءاث انًخزجبث انًشزوع انهذف

عٍ 

 انتُفُذ

 انًؤشزاث

َهبَت بذاَت 

تطبُك  .1

يعبَُز 

االعتًبد 

. األكبدًٍَ

 ٔزذح 1-1-1

اندٕدح ثبنكهٛخ 

يكزًهخ انجُٛخ 

 .ٔانٓٛكهخ

رطجٛك  - أ

يؼبٚٛش اندٕدح 

ٔاالػزًبد 

األكبدًٚٙ 

 . ثبنكهٛخ

رشكٛم خًٛغ  .1

انٕزذاد ٔانهدبٌ 

 .ثبنكهٛخ ٔرسذٚذ يٓبيٓب

انًسشو 

 ْـ1439

طفش 

 ْـ1439
يدهظ  20000

 انكهٛخ 

 لشاساد رشكٛم 1-1-1

يؼزًذح ندًٛغ انٕزذاد 

ٔانهدبٌ ثبنكهٛخ يؼًُب 

 %60. ثٓب انًٓبو

 رٓٛئخ 2-1-1

يزطهجبد انكهٛخل

االػزًبد 

 .انًإعغٙ

رسمٛك  - ة

يزطهجبد 

االػزًبد 

انًإعغٙ 

 .انخبطخ ثبنكهٛخ

اػزًبد انخطؾ  .2

انزُفٛزٚخ ندًٛغ ٔزذاد 

 .انكهٛخ ٔندبَٓب

انًسشو 

 ْـ1439

سخت 

 ْـ1439
ٔزذح  20000

اندٕدح 

ثًشبسكخ 

األلغبو 

األكبدًٚٛخ 

ٔندبٌ 

انكهٛخ 

 ٔٔزذارٓب

خطؾ رُفٛزٚخ نكم 2-1-1

ٔزذاد ٔندبٌ انكهٛخ 

. يطجٕػخ ٔيؼزًذح

(20)% 

 يسبػش انًدبنظ 3-1-1

. انًخزظخ يؼزًذح

(20)% 

 رمبسٚش دٔسٚخ 4-1-1

يؼزًذح ػٍ يغزٕٖ 

 %(20). اإلَدبص

 رمشٚش َٓبئٙ 5-1-1

يؼزًذ ثُغخ ئَدبص رزدبٔص 

. يًب خطؾ نّ% 80

(20)% 

رمذٚش انطالة  6-1-1

 انجشايح انؼبو ندٕدح

%. 20 انًمشسادٔ

رسمٛك   - د

يؼبٚٛش االػزًبد 

انجشايدٙ فٙ 

. ثشايح انكهٛخ

ثًب ٚخذو 

اعزٛفبء 

يزطهجبد 

االػزًبد 

 انًإعغٙ

ئدساج يزطهجبد  .3

االػزًبد انًإعغٙ 

ٔانجشايدٙ فٙ يسبػش 

اخزًبػبد انًدبنظ 

انًخزظخ ثبنكهٛخ، زغت 

انخطؾ انضيُٛخ 

 .انًؼزًذح

رٕطٛفبد  - س

ٔرمبسٚش ثشايح 

يغزٕفبح 

سفغ رمبسٚش دٔسٚخ  .4

ثًب رى ئَدبصِ، يزؼًُب 

انًؼٕلبد ٔيمزشزبد 
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ٔيؼزًذح نكم 

 .ثشايح انكهٛخ

 %(20) .انزسغٍٛ

َغجخ انطالة  7-1-1

انذاخهٍٛ فٙ ثشايح 

انزٍٚ أكًهٕا فٙ دثهٕو ال

 انسذ األدَٗ يٍ انًذح

30( .%20)% 

رٕطٛفبد  - ج

ٔرمبسٚش 

يمشساد 

يغزٕفبح 

ٔيؼزًذح نكم 

 .يمشساد انكهٛخ

ئلبيخ دٔساد  .5

ٔٔسػ ػًم ألػؼبء 

ْٛئخ انزذسٚظ نهزٕػٛخ 

ٔانزذسٚت ػهٗ أداء 

 .يزطهجبد اندٕدح

تطىَز  .2

األداء 

األكبدًٍَ 

وانعهًٍ بًب 

َُسجى يع 

سىق 

 .انعًم

1-2-1 

يٕاءيخ عٕق 

 انؼًم

خشٚح يإْم  - أ

نغذ اززٛبخبد 

 .عٕق انؼًم

اػزًبد انخطخ  .1

انزُفٛزٚخ نٕزذح 

 .انخشٚدٍٛ

انًسشو 

 ْـ1439

سخت 

 ْـ1439
ندُخ -  10000

انخطؾ 

انذساعٛخ 

 . ٔانجشايح

ٔزذح - 

 .انخشٚدٍٛ

ػًبدح - 

 .انكهٛخ

. انزٕظٛف يؼذل 1-2-1

(25)% 

انُغجخ انًئٕٚخ  2-2-1

نهجشايح انزٙ رشثؾ 

يخشخبد انزؼهى يغ 

. اززٛبخبد عٕق  انؼًم

(25(% 

انُغجخ انًئٕٚخ  3-2-1

نهجشايح انزٙ رى رطٕٚشْب 

 ْب رهجٛخؤأٔ ئَشب

نؼًم االززٛبخبد عٕق 

 ( عُٕاد5يشاخؼخ كم )

(25(% 

يًثهٍٛ يٍ  ٔخٕد 4-2-1

أسثبة انؼًم فٙ ندُخ 

 ٔازذح ػهٗ األلم

(25)% 

اػزًبد انخطخ  .2

انزُفٛزٚخ نهدُخ انخطؾ 

 .انذساعٛخ ٔانجشايح

رشكٛم انهدبٌ  .3

االعزشبسٚخ نجشايح 

 . انكهٛخ

سفغ رمشٚش عُٕ٘  .4

يٍ ندُخ انخطؾ 

انذساعٛخ ٔانجشايح ئنٗ 

 .يدهظ انكهٛخ

تىفُز  .3

 بُُت 

 .تعهًُُت

1-3-1 

اعزكًبل انجُٛخ 

انزسزٛخ 

ٔيظبدس 

 .انزؼهى ثبنكهٛخ

لبػبد  - أ

زبعت آنٙ 

نهطالة يضٔدح 

ثأخٓضح زبعت 

 .ٔيهسمبرٓب

زظش ٔسفغ اززٛبج  .1

 األلغبو انؼهًٛخ ثبنكهٛخ

 يسشو

1439 

 سخت

1439 
ػًٛذ  150000

 انكهٛخ

ٔيششف 

انشإٌٔ 

 األكبدًٚٛخ

ٔيذٚش 

ئداسح 

 .انكهٛخ

 لبػخ زبعت آنٙ 1-3-1

يضٔدح ثأخٓضح زبعت 

 %(30). ٔيهسمبرٓب

 يكزجخ يضٔدح 2-3-1

ثًظبدس ٔيشاخغ ػهًٛخ 

 %(30). زذٚثخ

سػب انطالة  3-3-1

 ػٍ انخذيبد انزؼهًٛٛخ

 انًمذيخ نٓى اناليُٓدٛخ

 %(20 ).%20 فٙ انكهٛخ

سػب انطالة  4-3-1

ػٍ ردٓٛضاد انًخزجشاد 

 ٔانًؼبيم انذساعٛخ

80%.( 20)% 

رضٔٚذ يكزجخ  - ة

انكهٛخ ثأزذس 

انًظبدس 

ٔانًشاخغ فٙ 

كبفخ 

 .انزخظظبد

رؼجئخ اعزًبسح  .2

زبخبد األلغبو يٍ 

انكزت ٔانًشاخغ 

انسذٚثخ، ٔسفؼٓب ئنٗ 

 .اندبيؼخ

اعزجبَخ فظهٛخ  .3

نمٛبط سػب انطالة 

ػٍ انخذيبد انزؼهًٛٛخ 

اناليُٓدٛخ انًمذيخ نٓى 

 .فٙ انكهٛخ

اعزجبَخ عُٕٚخ  .4

نمٛبط سػب انطالة 

ػٍ ردٓٛضاد 

انًخزجشاد ٔانًؼبيم 

 .انذساعٛخ

تمىَت  .4

انىعٍ 

انًجتًعٍ 

بذور انكهُت 

فٍ خذيت 

. انًجتًع

 خغٕس 1-5-1

انزٕاطم يغ 

 .انًدزًغ

رُْٛخ طٕسح - 

ثٛخ نذٔس ئٚدب

انكهٛخ 

 .ٔأَشطزٓب

ثشايح َٕػٛخ ػمذ  .1

نزٕػٛخ انًدزًغ انًسهٙ 

 .ثذٔس انكهٛخ

انًشبسكخ فٙ رُظٛى  .2

فؼبنٛبد خبسخٛخ رُظًٓب 

يإعغبد ٔلطبػبد 

انًدزًغ انًذَٙ انخبطخ 

 .ٔانؼبيخ

َشش أخجبس انكهٛخ  .3

انًسشو 

 ْـ1439

َٓبٚخ 

انؼبو 

 اندبيؼٙ

ػًبدح  20000

انكهٛخ 

ٔندُخ 

خذيخ 

انًدزًغ 

ثًشبسكخ 

انهدُخ 

اإلػاليٛخ 

 ثبنكهٛخ

ػذد انجشايح  1-5-1

انُٕػٛخ انًدزًؼٛخ انزٙ 

رمذيٓب انكهٛخ ندًٛغ 

% 70 )ششائر انًدزًغ

 %(25. )(يًب خطؾ نّ

 ػذد انفؼبنٛبد 2-5-1

انخبسخٛخ انزٙ شبسكذ 

 %(25). فٛٓب انكهٛخ

 ػذد األخجبس انزٙ 3-5-1



 السعوديت العربيت اململكت

 التعــــــليم وزارة
 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت
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ٔفؼبنٛبرٓب ػهٗ يٕالغ 

اإلػالو ٔانزٕاطم 

 .االخزًبػٙ انًخزهفخ

َششد ػٍ انكهٛخ فٙ  

انًٕالغ اإلػاليٛخ ٔيٕالغ 

انزٕاطم االخزًبػٙ 

50( .%25)% 

ػذد اإلشبساد  4-5-1

اإلٚدبثٛخ ػٍ انكهٛخ يٍ 

خالل ٔعبئم اإلػالو 

 %(25 ).%30 انًخزهفخ

تفعُم  .5

انُشبطبث 

اناليُهجُت 

 .َتانطالة

1-6-1 

انزٕعغ فٙ 

انُشبؽبد 

 اناليُٓدٛخ

انُشبؽبد -

 .اناليُٓدٛخ

رشكٛم ندبٌ ؽالثٛخ  .1

يغإٔنخ ػٍ انُشبؽبد 

 .اناليُٓدٛخ

ػمذ َذٔاد رثمٛفٛخ  .2

رشدغ انطالة ػهٗ 

انًشبسكخ فٙ انُشبؽبد 

 .اناليُٓدٛخ

ٔػغ خطخ  .3

 .يُٓدٛخنهُشبؽبد انال

انًسشو 

 ْـ1439

َٓبٚخ 

انؼبو 

 اندبيؼٙ

ندُخ  20000

انُشبؽ  

انطالثٙ 

ثبنزؼبٌٔ 

يغ ػًبدح 

شإٌٔ 

 انطالة

ٔندُخ 

انزمٕٚى 

ٔاإلزظبء 

ٔخًغ 

 األدنخ

َغجخانطالة  1-6-1

ٔانطبنجبد انًشبسكٍٛ فٙ 

انهدبٌ انطالثٛخ انًشكهخ 

 %(30 ).%(1)ثبنكهٛخ 

 لٛبط سػب 2-6-1

انطالة ٔانطبنجبد ػٍ 

األَشطخ اناليُٓدٛخ 

(30( .)%30)% 

 ػذد األَشطخ 3-6-1

اناليُٓدٛخ انزٙ رى رُفٛزْب 

. خالل انؼبو انذساعٙ

. يًب خطؾ نّ% 60

(40)% 

وضع  .6

خطت 

نهىصىل 

إنً يصبدر 

تًىَم 

يسبَذة 

تكفٍ نسذ 

احتُبجبث 

انكهُت نتُفُذ 

أَشطتهب 

. ويشبرَعهب

 رًُٛخ 1-7-1

 انًٕاسد انًبنٛخ

سدو انفدٕح - 

ثٍٛ اززٛبخبد 

انكهٛخ ٔيظبدس 

انزًٕٚم 

انسكٕيٙ 

 .انًزبزخ

يٍ % 10رُفٛز  .1

أَشطخ انكهٛخ 

ٔيشبسٚؼٓب  خبسج 

 انزًٕٚم انسكٕيٙ

انًسشو 

 ْـ1439

َٓبٚخ 

انؼبو 

 اندبيؼٙ

ػًبدح  5000

انكهٛخ 

ٔندُخ 

خذيخ 

 .انًدزًغ

 رجُٙ سػبح 1-7-1

% 10خبسخٍٛٛ نزًٕٚم 

يٍ أَشطخ انكهٛخ 

 %(100). ٔيشبسٚؼٓب

 

 :آنُبث انتمُُى ويتببعت انتُفُذ واالستًزارَت .14
 :آليات متابعة التنفيذ: أكال

 :تتم متابعة تنفيذ تطبيق أنشطة الخطة طواؿ العاـ الجامعي، عبر عدة آليات؛ أىمها
 .مناقشة إجراءات الخطة في مجالس الكلية كاألقساـ العلمية -1
 .اطالع عمادة الكلية على التقارير الدكرية التي ترفعها أقساـ الكلية كلجانها ككحداتها -2

 .كضع نموذج تقييم دكرم لما يتم إنجازه -3

 :آليات تقييم نتائج الخطة كمخرجاتها:  انيا
تتم المراجعة كالتحديث لسياسات الكلية مرة في العاـ، كتكرر بصفة دكرية بمعرفة لجنة المراجعة الداخلية، كذلك لمراجعة  .1

 .بنود خطة الكلية، كتنفيذ آلياتها، كتحقيق مخرجاتها المرجوة، كفقان للنماذج المعتمدة بهذا الخصوص



 السعوديت العربيت اململكت

 التعــــــليم وزارة
 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت
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 .اعتماد تقييم نتائج الخطة كمخرجاتها بمجلس الكلية قبل رفعها إلى الجهات المختصة .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


