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 .…بعد أما أجمعين، وصحبه آله وعلي محمد سيدنا علي والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 إستراتيجية، خطة   إنجازهم على بالقريات، التطبيقية الطبية العلوم كلية في زمالئي، أهنئ أن لي يطيب بداية

 التخطيط لجنة في متمثلة الكلية عكفت فقد .الجوف لجامعة اإلستراتيجية الخطة مع وتوافقية تكاملية رؤية ذات  

 ذو التعليم اعتبرت والتيم 2022-2018 اإلستراتجية خطتها إطالق على األخيرة اآلونة في االستراتيجي

 العلمي البحث أهمية على وأكدت عناصرها، من أساسيا عنصرا العالمية، المعايير مع والمتوافق العالية الجودة

 إن إدراك من التطبيقية الطبية العلوم لكلية اإلستراتيجية الخطة أهمية وتنبع .طموحاته يلبي المجتمع يخدم الذي

 تطوير ويسهل االداء، وتقييم التقدم مراقبة على يساعد فهو والتطور، التميز في يساهم اإلستراتيجي التخطيط

 .الجديدة البرامج

 الخطة وضع في بالقريات التطبيقية الطبية العلوم بكلية االستراتيجي التخطيط لجنة بدأت فقد ذلك على ا   وبناء

 اإلطالع ذلك في ساهم وقد ، تنفيذه وكيفية اإلستراتيجي للتخطيط العام المفهوم إدراك خالل من اإلستراتيجية

 كيفية عن الهامة والمفاهيم األفكار من الكثير حملت والتي نفسها الجوف لجامعة العامة اإلستراتيجية الخطة على

 رؤية علي التوافق تم لقد .الكلية منسوبي جميع ومشاركة العمل ورش حضور إلى إضافة والتطوير، التخطيط

 تطويرية مشروعات خالل من )م2022-2018مقبلة )   سنوات لخمس اإلستراتيجية وأهدافها الكلية ورسالة

 .المرجودة االهداف تحقيق في تناسقها مدي عن وتعبر المجتمع أولويات تحقق

 الطبية العلوم مجال في متميزة مؤسسة كليتنا تصبح حتي أهدافها الخطة هذه تحقق ان أرجو فانني وختاما، 

 السعودية الجامعات ضمن التطبيقية

 في والمسئولين والزميالت الزمالء من ساهم من لكل والعرفان الشكر بجزيل اتقدم أخيرا   و

 .للكلية االستراتيجية الخطة هذه إعداد

 عميد الكلية

 دكتور محمد حسن صائم الدهر

 

 

 
 كلمة  عميد الكلية
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  تمهيد . اوال

العالى، كما تسعى الكلية الى توفير ان هدف الكلية االول  هو العمل وفق معايير الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم 

بيئة اكاديمية متميزة ترقى بها وتضعها فى مصاف المؤسسات التعليمية المتميزة محليا وعالميا لتصبح صرحا 

وهذا  علميا قادر على تخريج كفاءات تناسب سوق العمل وسد حاجة المجتمع المحلى من الخدمات الطبية التطبيقية

ان تحقيق الهدف الذى من اجله انشئت الكلية اليتحقق  .رعاية الصحية المقدمة للمواطنبدوره سيرفع من مستوى ال

المحكم المبنى على رؤية واضحة واهداف سهلة التنفيذ ولذلك اعدت الكلية خطتها اال بالتخطيط االستراتيجى 

ان ادارة الكلية تتطلع الى تفعيل هذة  .م فى ضوء خطة الجامعة االستراتيجية2022-2018االستراتيجية للفترة 

 الخطة من خالل الخطة التنفيذية تحقيقا لرؤية ورسالة واهداف الكلية والجامعة فى خدمة الوطن والمواطنين 

 ثانيا: نشأة الكلية

بناء على التوجيهات السامية بالتوسع فى انشاء الجامعات والكليات فى مختلف مناطق المملكة وضرورة استيعاب   

الطالب مما يخفف الضغط على الجامعات فى المدن الكبيرة ونظرا لزيادة اعداد خريجى الثانوية فى محافظة 

 من العاشر في وذلك 10/50/1429 رقم القرار بموجب  بالقريات – التطبيقية الطبية العلوم كلية أنشئت القريات،

 الجوف لجامعة التابعة البنات وكليات المعلمين كليات هيكلة إعادة  على بالموافقة القاضي هـ،1429 سنة رجب شهر

 الجلسة محضر على - هللا رحمة -العزيز عبد بن هللا عبد الملك الشريفين الحرمين خادم موافقة تمت حيث ،

  . هـ30/12/1429 وتاريخ ب م/10209 رقم  الكريم البرقي بالتوجيه العالي التعليم لمجلس( الخمسين) 

  للكلية  التنظيميالهيكل ثالثا : 

 

 

 ثالثا : الخدمات التى تقدمها الكلية 

 المقدمة.2
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  خدمات التعليمية .أ

 الصحيوالتأهيل  الطبيعيتخصصات ) علوم المختبرات ، العالج  فيتمنح الكلية درجة البكالوريوس   

 والتمريض(.

 : خدمات شئون الطالب .ب

 .واإلضافة والحذفمتابعة تسجل المقررات  .1

   .اإلدارية واإلجراءات األنشطةنشر تقويم وتواريخ  .2

 .المالية المكافآتمتابعة صرف  .3

 استقبال الشكاوى والمقترحات  .4

 خدمات التعليم االلكترونى:  .ت

 (blackboard)لنظام  األمثل ماالستخداعمل محاضرات عن طريقة  .1

 (blackboard)والمراجع للمقررات الدراسية عبر نظام  تقديم المادة العلمية  .2

 (blackboard)عبر نظام  إضافيةتقديم فصول افتراضية ومحاضرات  .3

الطالب عن سير العملية التعليمية والتقييم المستمر  إلعالمكوسيلة  (blackboard)استخدام نظام  .4

 الفصلية. لألعمال

 والدعم االكاديمى: اإلرشادخدمات  .ث

 الجامعية الحياة مع التكيف على وتحفيزهم المستجدين، الطالب تهيئة .1

 مكاناتهمإو قدراتهم واستثمار المتفوقين، الطالب وتكريم تشجيع .2

 األكاديمي مسارهم تصحيح على ومساعدتهم دراسيا،ً المتعثرين الطالب متابعة .3

 ورعايتهم الطالب، من والمبدعين الموهوبين اكتشاف .4

 لالصفيةا األنشطة .ج

 إقامة مناشط رياضية على مستوى األقسام والكلية .1

 إقامة محاضرات تثقيفية عامة و تخصصية  .2

 خدمات مجتمعية  .ح

 زيارات ميدانية للمدارس .1

 تثقيفية محاضرات إقامة .2

   

 

 

 

 :عن الكلية إحصائية وبيانات أعداد
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  عدد طلبة الكلية لثالث سنوات .1

 هـ 1439-1438 هـ 1438-1437 هـ 1437-1436 ةاألعوام الدراسي

 114 85 62 الطالب

 269 331 275 الطالبات

 383 416 337 اإلجمالي

 

 

 

 ( بالمستوياتهـ 1439/  1438) الجامعي للعام الكلية طلبة عدد. 2

 المستوى

 

 الشطر

 اإلجمالي الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 114 1 5 15 11 9 13 17 43 الطالب

 269 4 53 10 21 31 48 36 56 الطالبات

 383 5 58 25 32 40 62 53 99 اإلجمالي

 

    

 

                   

    

 

 

 الكلية لثالث سنواتب أعضاء هيئة التدريسعدد  .3
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 هـ 1439-1438 هـ 1438-1437 هـ 1437-1436 ةاألعوام الدراسي

 18 21 62 الطالب

 19 22 275 الطالبات

 37 43 337 اإلجمالي

 

 

 هـ    1439/    1438هيئة التدريس بالكلية للعام الجامعي     أعضاءعدد . 4

 الفئة

 الشطر
 اإلجمالي معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 18 0 3 13 1 1 الطالب

 19 1 6 10 1 1 الطالبات

 34 1 9 23 2 2 اإلجمالي
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 هـ1439 /   1438بالكلية للعام الجامعي    . نسب أعضاء هيئة التدريس 5

 11: 1 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم : الطلبة

 11:  1 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على رأس العمل : الطلبة

 

 الكلية: بشطري. عدد الفنيين واإلداريين 6

 الفئة       

 

 الشطر

مدير 

 إدارة

مساعد 

 أدارى

اتصاالت 

 إدارية
 اإلجمالي فني اخصائى سكرتير كاتب

 12 3 4 0 2 2 1 0 الطالب

 12 5 2 1 1 1 1 1 الطالبات

 24 8 6 1 3 3 2 1 اإلجمالي

 

 الكلية أقسامتقدمها   التي. عدد البرامج 7

 

 بأقسام الكلية. عدد الطالب والطالبات 6

 

 

قسم التمريض

ة يقدم برنامج التمريض دراس•
ة، مدتها نظرية تطبيقية إكلينيكي

أربع سنوات دراسية بنظام 
ثمان )الفصول الدراسية 

از ، تعقبها سنة امتي(مستويات
دها تدريبية، يُمنح الطالب بع
درجة البكالوريوس في 

التمريض ؛ ليمارس المهنة 
.  بمسمى أخصائي تمريض

قسم العالج الطبيعى 
والتأهيل الصحى

يقدم برنامج العالج الطبيعى•
دراسة نظرية تطبيقية مدتها
أربع سنوات دراسية بنظام 

ثمان )الفصول الدراسية 
از ، تعقبها سنة امتي(مستويات

دها تدريبية، يُمنح الطالب بع
ج درجة البكالوريوس في العال
الطبيعي والتأهيل الصحي؛ 

ي ليمارس المهنة بمسمى أخصائ
عالج طبيعي

قسم علوم المختبرات 
االكلينيكية

يقدم برنامج علوم المختبرات•
طبيقية االكلينيكية دراسة نظرية ت

ظام مدتها أربع سنوات دراسية بن
ثمان )الفصول الدراسية 

از ، تعقبها سنة امتي(مستويات
دها تدريبية، يُمنح الطالب بع

درجة البكالوريوس فى علوم 
يمارس المختبرات االكلينيكية ، ل

ر  المهنة بمسمى اخصائى مختب

 إناث ذكور تاريخ بدء البرنامج القسم م

 56 44 - العام اإلعداد 1

 60 34 هـ1434/1435  الطبيعيالعالج  2

 82 - هـ1434/1435 التمريض 3

 71 36 هـ1434/1435 المختبرات  4

 واألهدافوالقيم  . الرؤية والرسالة 3
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 أوالً: الرؤية 

 

 

 

 

 ثانيا: الرسالة 

 

 

 

    

 : القيمثالثا 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 االستراتيجية والتنفيذية االهداف: رابعا 

 تطبيق معايير الهيئة الوطنية لالعتماد االكاديمى على المستوى المؤسسي والبرامجى 1-هـ

أن تصبح الكلية صرحا علميا متميزا  في مجال العلوم الطبية التطبيقية معتمدا 

 محليا ودوليا  ورائدا في البحث العلمي وخدمة المجتمع 

إعداد كوادر مهنية تتميز ببنية علمية رائدة في مجال العلوم الطبية التطبيقية 

من اجل تلبية متطورة  ذو كفاءة بحثية عملية عالية من خالل مناهج أكاديمية 

    الصحية بالمجتمع تاالحتياجا

 .  ترسيخ مبادئ  القيم اإلسالمية  1

 . األمانة والمهنية 2

 . االنتماء والتطوير المستمر 3

 . اإلبداع واالبتكار 4

 ة.اإلنتاجية و الشراكة المجتمعي5
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     استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسى  1-1هـ

 
     تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية   2-1هـ 

     تطوير وتحسين  العملية االدارية والتعليمية بالكلية  2-هـ

 
     % من العدد الحالى50لاللتحاق ببرامج الكلية بنسبة زيادة عدد الطالب   1-2هـ

 
     تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية   2-2هـ

 
 تحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على مستوى االقسام والكلية  3-2هـ

       تطوير االداء االكاديمى والعلمى بالكلية 3-هـ

 
   تحديث وربط المخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل  1-3هـ

 
     االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب  2-3هـ

 
 استقطاب اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة عالية  3-3هـ

 
     تطوير االداء المهنى العضاء هيئة التدريس   4-3هـ

 
   اكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة البكالوريوس   5-3هـ

 

  6-3هـ

 7-3هـ

 اكمال توصيف المقررات والبرامج 

 المتطلبات الدراسيةتوسيع الفرص التعليمية المتاحة للطالب خارج 

  

  

       تفعيل  البحث العلمى 4-هـ

 
  ISI% من بحوث اعضاء  التدريس فى مجالت مصنفة عالميا 40نشر ما ال يقل عن   1-4هـ

 
 انشاء قاعدة بيانات بحثة على مستوى االقسام والكلية   2-4هـ

 تعزيز الشراكة المجتمعية 5-هـ

 
   اعداد وتقديم برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات المجتمع   1-5هـ

 
   توفير وتفعيل عقد شراكة مجتمعية واحدة على االقل فى السنة   2-5هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةة بين رؤية الكلية مع الجامعئمالموا: خامسا 
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العبارات التى وردت فى رؤية  الكليةالعبارات التى وردت فى رؤية 

 الجامعة

 الموائمة

 ان تصبح جامعة الجوف صرحا علميا مرموقا 

 . محفزا لالبداع فى التعليم والبحث العلمى1

 . تضم كوادرو كفاءات علمية وبحثية عالمية2

 . تمتلك مراكز ابحاث عالية الجودة3

. تسهم فى رفع االنتاجية الزاعية فى منطقة 4

 الجوف

.  للوصول الى منتجات صناعية وغذائية 5

 ودوائية

 لديها برامج نوعية. 6

. تخرج قيادات مجتمعية مؤهلة موائمة  7

 الحتياجات سوق العمل

أن تصبح الكلية صرحا علميا 
متميزا  في مجال العلوم الطبية 
التطبيقية معتمدا محليا ودوليا  

ورائدا في البحث العلمي وخدمة 
 المجتمع 

 

التميز فى المجاالت 
التعليمية والبحثية 
 وخدمة المجتمع

 

 الموائمة بين رسالة الكلية مع الجامعة :  سادسا

 تحققها فى رسالة الكلية العبارات التى  الجامعةالعبارات التى وردت فى رؤية 

  وبحثية متميزة تقديم مخرجات علمية

 

إعداد كوادر مهنية تتميز ببنية علمية رائدة في 

مجال العلوم الطبية التطبيقية ذو كفاءة بحثية 

 عملية عالية من خالل مناهج أكاديمية متطورة  

    الصحية بالمجتمع تمن اجل تلبية االحتياجا لتنمية المجتمع 

 

 الموائمة بين القضايا االستراتيجية للجامعة واالهداف االستراتيجية للكلية  : سابعا 

 ستراتيجية للكليةاالهدافة اال القضايا االستراتيجية للجامعة

  رقم  رقم 

توافق اداء الجامعة مع معايير الهيئة  1-1ق

 الوطنية للجودة واالعتماد االكاديمى

لالعتماد االكاديمى تطبيق معايير الهيئة الوطنية  1-هـ

 على المستوى المؤسسي والبرامجى

 جودة العملية التعليمية بجميع مكوناتها 2-2ق
 تطوير وتحسين  العملية االدارية والتعليمية بالكلية 2-هـ

 تطوير االداء االكاديمى والعلمى بالكلية 3-هـ

المعايير تعزيز الشراكة البحثية وتوافقها مع  2-3ق

 للبحث العلمىالعلمية 

 تفعيل  البحث العلمى 4-هـ

 تعزيز الشراكة املجتمعية 5-هـ تعزيز الشراكة المجتمعية 2-4ق
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انطالق ا من سعي الجامعة علي الحصول علي االعتماد االكاديمي وتطلع الكلية للعمل في إطار منظومي    

المستقبل والسعي لتنفيذ و متابعة االنشطة والعمليات المختلفة في منهجية متطورة تضمن  ءالستقرا

الوصول الي مخرجات ذات جودة عالية تمكن الكلية من تحقيق وضع تنافسي بين نظيرتها في الجامعات 

مية االخري وكذلك التوجه الي تحقيق متطلبات االعتماد االكاديمي والمؤسسي للكلية، كان من االه

القصوي البدء في اعداد خطة استراتيجية تمثل المنهجية المستقبلية للكلية خالل الخمس سنوات المقبل، 

ومن هذا المنطق فقد قامت وحدة الجودة برئاسة سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات بإعداد 

الخطة االستراتيجية بالمراحل ( للكلية، وقد تدرج إعداد 1443 – 1438خطة استراتيجية خماسية )

 االتية:

 

 

المرحلة االولى

ى شطرى الطالب تشكيل لجنة للتخطيط االستراتيجي تم فيها تمثيل كل منسوبى الكلية ف•
والطالبات

اطالع اعضاء اللجنة على خطة الجامعة االستراتيجية•

جمع البيانات واعداد المقدمة •

المرحلة الثانية

اطالع اعضاء اللجنة على رؤية ورسالة الجامعة•

تصميم استبيان لتحديد رؤية ورسالة الكلية وتم توزيعه لكل منسوبى•

عقد ورشة عمل لكل منسوبى الكلية للمشاركة فى تحديد رؤية ورسالة الكلية•

جمع االستبانات وتحليل البيانات•

تحديد رؤية ورسالة واهداف وقيم الكلية•

المرحلة الثالثة

SWOT analysis))تم عقد ورشة عمل للتعريف بالتحليل الرباعى •

تم تصميم استبيان لتحديد نقاط القوة والضعف للبيئة الداخلية للكلية•

يةتمت بعض المقابالت الفردية  وفحص للمستندات لتحديد فرص ومهددات الكل•

اء هيئة تم عقد ندوات ولقاءات نقاشية واستخدام جلسات العصف الذهني مع قيادات واعض•
.التدريس وكذلك بين منسوبي الكلية وذلك لصياغة التحليل الرباعي

اعادة تم عرض التحليل الرباعي علي مختلف االقسام بالكلية وتم اخذ اراء االعضاء و•
.الصياغة النهائية

المرحلة الرابعة

راتيجي بتحديد بناءا على نتيجة التحليل الرباعى لبيئة الكلية قام فريق التخطيط االست•
الفجوة بين الوضع الراهن و المستهدف

تم عرض الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف علي منسوبى االقسام والوحدات•
.المختلفة بالكلية وتم أخذ االراء المختلفة واعادة الصياغة النهائية

ا علي نتائج التحليل الرباعي وتحديد الفجوة تم بنا• يذية ومؤشرات تحديد االهداف التنفء 
قياسها وموائمتها مع االهداف االهداف االستراتيجية للكلية

 منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية. 4
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 رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي بالكلية –عميد الكلية  د. محمد حسن صائم الدهر 1

 نائب رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي بالكلية –وكيل الكلية  د. نايف علي السنيد 2

 وكيلة الكلية العقيلىأ.د. صالحة يحى  3

 االعضاء التنفيذيون

 مشرف وحدة الجودة بالكلية د. النيل عبد هللا محمد حمزة 4

 استاذ مساعد قسم المختبرات بالكلية د. محمد نبيل محمد ابراهيم 5

 االعضاء المشاركون )شطر الطالب(

 المختبرات الطبيةمشرف قسم  -استاذ مساعد  د. وليد محمد عبد الفتاح ابو السعود 6

 قسم المختبرات الطبية -استاذ مساعد  ا.د. وليد سيف الدين محمد 7

 قسم المختبرات الطبية -استاذ مساعد  د. ونيس محمد األمير 8

 قسم المختبرات الطبية -استاذ مساعد  د. عالء حسن سيد 9

 مشرف قسم العالج الطبيعي -استاذ مساعد  د. ونيس محمد األمير 10

 قسم العالج الطبيعي -استاذ مساعد  د. ثامر عبد الكريم التيم 11

 قسم العالج الطبيعي -استاذ مساعد  د. جابر سيد أمين  12

 قسم العالج الطبيعي -استاذ مساعد  د.هشام احمد على 13

 قسم المختبرات الطبية -محاضر  أ. مصطفى محمود  14

 المختبرات الطبيةقسم  -محاضر  أ. احمد ادم بلل محمد 15

 االعضاء المشاركون )شطر الطالبات(

 مشرفة قسم التمريض -استاذ مساعد د. سامية احمد حجازى 16

 منسقة قسم العالج الطبيعي –استاذ مساعد  د. هبة  احمد بهي الدين  17

 قسم التمريض –استاذ مساعد  د. ايات مسعود 18

 منسقة قسم المختبرات الطبية –استاذ مساعد  د. فاطمة احمد محمود 19

 قسم المختبرات الطبية –استاذ مساعد  د. ايمان احمد العزب   20

 قسم التمريض –محاضر  أ. وتين عارف خليوى   21

 قسم التمريض –محاضر  أ. انتصار الشيخ  22
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 من خاللالعداد الخطة مختلف قطاعات الكلية من  تم جمع البيانات الالزمة اوال:  

 
 استبانة الرؤية والرسالة واالهدافتحليل ثانيا: 

 الصيغة م
 درجات التقييم

 ال أوافق أوافق

أن تصبح الكلية صرحا علميا متميزا في مجال العلوم الطبية التطبيقية   الرؤية

 ورائدا في البحث العلمي وخدمة المجتمع.  

79% 21% 

إعداد كوادر مهنية تتميز ببنية علمية رائدة في مجال العلوم الطبية  الرسالة

 التطبيقية وكفاءة بحثية عملية عالية لسد حاجة المجتمع   

79% 21% 

  %100 القيم  القيم 

  %100 األهداف  االهداف

 

 

التقارير 
االحصائية

ةالتقارير السنوية للكلي•

تقارير المقررات •

تقارير البرامج السنوية•

يةتقارير المشاركة المجتمع•

قاعدة بيانات البحوث •
المنشورة العضاء هيئة 

التدريس

تقرير استيفاء معايير •
االعتماد االكاديمى

المراسالت واالفادات

ى االفادات الفردية لمنسوب•
الكلية من اعضاء هيئة 
التدريس واالداريين  

مالحظات الطالب عن جودة •
المقررات وبيئة الكلية

مالحظات المهنيين ذوى •
يةالعالقة  فى تخصص الكل

االستبانات

ة استبانات الرؤية والرسال•
واالهداف والقيم والتى تم 
نى فيها المواصفات التى يب

عليها التقييم

ى   استبانة التحليل البيئ•

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الرؤية الرسالة القيم  االهداف

79% 79%

100% 100%

21% 21%

0% 0%

نسب الموافقة على الروية والرسالة واالهداف أوافق ال أوافق

 ادوات ومصادر جمع البيانات. 6
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 :التحليل البيئى للكلية : منهجيةاوال

يتناول التحليل البيئي دراسة ذاتية لمقومات البيئة الدخلية والخارجية للكلية في ضوء معايير الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف )البيئة الداخلية( والفرص والتهديدات )البيئة الخارجية( 

 .(SWOT analysis)باستخدام طريقة التحليل الرباعبي 

اد منتائج تطبيق متطلبات االعت االعتبار في تأخذ منهجية بإتباع الدراسة هذه تمت فقد بناءا على ذلك و

 البيانات جمع تم كما . المجتمع واحتياجاتتقاري الخطة االستراتيجية للجامعة االكاديمىي 

 وفقا تعددت التي المختلفةالبيانات  جمع أدوات باستخدام )والخارجية الداخلية البيئة حول( والمعلومات

لقاءات  -فردية لقاءات -استبيانات -الذهني العصف جلسات( المطلوبة  والبيانات المعلومات لطبيعة

 وبصورة بحيادية الراهن الوضع عرض يمكن حتي وذلك )ومستندات وثائق فحص -جماعية

 .العمل وجهات الخارجين المستفيدين ونطاق الخارجية البيئة بتحديد أوال العمل فريق قام وقد.علمية

 البرامجي أو المؤسسي اإلطار في سواء والتحديات والفرص القوة والضعف نقاط أهم عرض تم وقد

 ,الراهن الوضع دراسة عنها التي أسفرت النتائج علي بناءا صياغتها تمت مصفوفة خالل من

 ثانيا : مكونات دراسة الوضع الراهن للكلية

 الداخلية للكليةتحليل البيئة  -1

صرحا علميا متميزا  في مجال العلوم الطبية التطبيقية معتمدا محليا ودوليا   الكلية تسعى الن تكونأن بما 

مواجهة تلك التحديات ومواكبة التطورات . كان لزاما عليها ورائدا في البحث العلمي وخدمة المجتمع

الوطنية لالعتماد االكاديمى.  وفى إطار اإللتزام بالمعايير المتالحقة بإستخدام كافة الوسائل العلمية المتقدمة

من هذا المنطلق عمدت الكلية إلى تشخيص وتقييم الوضع الراهن بطرق علميه متعارف عليها تساعد  و

على تحقيق الفهم الصحيح والتحليل الدقيق لواقع الكلية وإمكاناتها وفى هذا الصدد تبنت الكلية 

بدراسة وتحليل بيئة الكلية سواء البيئة الداخلية لتحديد أوجه القصور الذي يقوم  SWOT  أسلوب

ومحاولة معالجتها ونقاط القوة للمحافظة عليها وتعظيمها من ناحية، ودراسة وتحليل البيئة الخارجية 

 الفرص المتاحة إلستثمارها والتهديدات الخارجية لمواجهتها من ناحية أخرى. لتحديد كال  من

تحليل علي نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للكلية للعوامل التي وضعتها الهيئة يتركز هذا ال

الوطنية للتقويم واالعتماد والتي تغطي )القيادة، التعليم والتعلم، األنشطة الطالبية، البحث العلمي، 

 تطوير المستمر(.المشاركة المجتمعية، الموارد البشرية والمادية، البنية األساسية، إدارة الجودة وال

 التحليل الرباعى. 7
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 (نقاط القوة والضعف تحليل البيئة الداخلية ) -2

 الضعف نقاط القوة نقاط

 ةللكلي والقيادية المؤسسية القدرة
 الكلية . تم وضع رؤية ورسالة تعكس رؤية 1

 . مشاركة جميع منسوبى الكلية فى وضع وصياغة األهداف للكلية2

 واالدارات المختلفة. يوجد هيكل تنظيمى معتمد يضم الوحدات 3

 والمسئوليات لالختصاصات وظيفي وصف . يوجد4

 . يوجد نظام تيسير للمتابعة الدورية فى تنفيذ المهام االدارية 5

 . توجد بالكلية وحدة لضمان الجودة واالعتماد االكاديمى6

 . قيام دورات تدريبية  لنشر ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمى7

 برئاسة عميد الكلية لمتابعة أنشطة وحدة الجودة . توجد لجنة للجودة8

 . توجد معايير القبول للكلية والتخصيص لالقسام العلمية 9

 وعادلة  منتظمة بصورة الجميع على القبول معايير تطبيق يتم .10

 تملكه التي بالتجهيزات قوائم الكلية لدى . يتوفر11

 لدينيةا الفروض ألداء مناسبة أماكن بالكلية . تتوافر12

 الوظيفي لألداء مستمرة تقييمات . يوجد13

  المتميز لألداء رسمي تقدير أو . يوجد تشجيع14

 واإلجراءات للسياسات دليل يوجد . ال1

 .واألقسام لإلدارات معتمدة سنوية خطط وجود . عدم2

 .منتظم دوري بشكل التقويم بعمليات القيام يتم . ال3

 لألداء المرجعية المقارنة ونقاط المؤشرات . لتوجد تقارير4

 . لم تتم الدراسة الذاتية للبرامج وفقا لمقاييس االعتماد المؤسسى5

  . عدم قبول اعداد مناسبة على حسب المقاعد المتاحة للقبول6

 

 

 التعلم والتعليم

 للبرامج دراسية معتمدة خطط . وجود1

 والتقويم. وجود توصيف للبرامج على حسب نموذج هيئة االعتماد 2

 . وجود توصيف للمقررات على حسب نموذج هيئة التقويم واالعتماد3

 . توجد ملفات للبرامج والمقررات 4

 . يتسق المحتوى الدراسى مع مفردات توصيف المقرر 5

 . مالئمة اعضاء هيئة التدريس مع المقررات التى يدرسونها  6

 التدريس. تخصيص ساعات ارشاد اكاديمى فى جدول اعضاء هيئة 7

 .وجود فرصة التعليم االلكترونى من خالل البالك بورد8

 . تقييم الطالب يتم بعدالة وموضوعية 9

. يتمكن الطالب من معرفة نتيجة تقييمه من خالل  البوابة 10

 االلكترونية 

 . للطالب الحق فى التظلم واعادة تصحيح المقررات الكترونيا11

المقررات الدراسية الكترونيا من . يتمكن الطالب من تسجيل وحزف 12

  خالل بوابة الطالب على حسب التاريخ المعلن

  الخطط وتطوير تحديث يتم لم. 1

 العلمية األقسام قبل من ومراجعتها للبرامج السنوية التقارير إعداد يتم ال. 2

 مستمرة بصفة المستقلين والمراجعين المسئولين قبل من التقارير مراجعة تتوفر ال .3

 االكاديميين الخبراء راى دراسة بعد للبرامج التعلم مخرجات اتساق تقييم يتم لم. 4

 يدرسونها التى والمقررات البرامج جودة حول الطالبات الطالب آراء استبيان يتم ال .5

 والبرامج الخطط تحسين فى المقررات تقارير االستفادة عدم. 6

 محلية أو دولية مؤسسات مع تعاون اتفاقات أو شراكة أية وجود عدم .7

  التخصصات بعض فى التدريس هيئة اعضاء نقص. 8

  والمعامل المختبرات تجهيزات ضعف. 9

  الطالب شطر فى مكتبة التتوفر. 10

 الدراسية المقررات كتب لتحديث  الية التوجد. 11

 

 والتطوير العلمى البحث

 . يوجد اعضاء هيئة تدريس لديهم  المقدرة على البحث العلمى 1

 .  وجود مجلة  علمية محكمة بالجامعة2

. تشجع الجامعة البحوث العلمية ونشرها من خالل منح جوائز 3

 للبحوث العلمية المتميزة

  مجهزة بحثية معمل وجود عدم. 1

 العلمية لالقسام بحثية خطط وجود عدم. 2

 العلمية البحوث الجراء االولية المواد على الحصول صعوبة. 3

 المجتمع خدمة

  المجتمعية المؤسسات مع االتفاقيات تفعيل عدم -1 يوجد لجنة لالنشطة الطالبية وخدمة المجتمع -1
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 وجود فرص تدريب ميدانية فى المؤسسات الصحية الحكومية -2

 اقامة العديد من الندوات واللقاءات ذات الموضوعات القومية -3

 .الكلية لخريجي المجتمع احتياج الستغالل الية تواجد عدم -2

 

 نتيجة تحليل البيئة الداخلية -3

 نقاط الضعف نقاط القوة المحور  

 البيئة الداخلية

 6 14 للكلية والقيادية المؤسسية القدرة

 11 12  والتعليم التعلم

 3 3   والتطوير العلمى البحث

 2 3 المجتمع وخدمة المجتمعية التنمية

 22 32  المجموع

 

 

 تحليل البيئة الخارجية )الفرص والتهديدات(  -4

 التهديدات  الفرص 

0

5

10

15

القدرة المؤسسية 
والقيادية للكلية

التعلم والتعليم  وير  البحث العلمى والتط التنمية المجتمعية 
وخدمة المجتمع

14

12

3 3

6

11

3
2

نتيجة تحليل البيئة الداخلية  نقاط القوة نقاط الضعف
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 األكاديمي لالعتماد التعليمية والجهات الجامعة توجهة. 1

 المناسبة والميزانيات التعليمية المؤسسات لدور الداعمة القوانين. 2

 والمجتمعي الطبي  المجال لخدمة كلية لوجود الماسة المجتمع حاجة. 3

 المنطقة في

 رائدة تجارب لها المجال نفس في وعالمية وطنية كليات وجود. 4

 ومتميزة

 والتعلم التواصل سبل يوفر الذي للجامعة االلكتروني الموقع  وجود. 5

 والمجتمعية الطبية المشاريع زيادة. 6

 الصحيــة و الطبيــة بالبرامــج االلتحــاق علــى اإلقبــال  زيادة . 7

    المتميزة الصحية للخدمات المجتمع حاجة. 8

   العلمي للبحث العليا والجهات التعليم وزارة دعم. 9

  الصحة وزارة مع تعاون وجود. 10

 الطبي المجال في التكنولوجيا استخدام في الكبيرة التغيرات. 1

 التدريس  طرق و التطبيقي

 المدنى المجتمع ومنظمات مؤسسات مع شراكات وجود عدم. 2

 العمل سوق متطلبات في السريعة لتغيرات. 3

 الخريجين استيعاب محدودية.  4

  الوظائف على للحصول  المنافسة في الخريجين كفاءة عدم. 5

 العلمي البحث لدعم واضحة إستراتيجية وجود عدم .6

 مخرجــات في المجتمعيــة المؤسســات بعــض ثقــة فقــدان .7

  العلمي والبحث التعليــم

 التســويقية العمليــة· في وتفوقهــا  المنافسة الكليــات زيــادة. 8

 لبرامجهــا

 

 مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات -5

 نقاط الضعف نقاط القوة
 . تم وضع رؤية ورسالة تعكس رؤية الكلية 1

 األهداف للكلية. مشاركة جميع منسوبى الكلية فى وضع وصياغة 2

 . يوجد هيكل تنظيمى معتمد يضم الوحدات واالدارات المختلفة3

 والمسئوليات لالختصاصات وظيفي وصف . يوجد4

 . يوجد نظام تيسير للمتابعة الدورية فى تنفيذ المهام االدارية 5

 . توجد بالكلية وحدة لضمان الجودة واالعتماد االكاديمى6

 ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمى . قيام دورات تدريبية  لنشر7

 . توجد لجنة للجودة برئاسة عميد الكلية لمتابعة أنشطة وحدة الجودة8

 . توجد معايير القبول للكلية والتخصيص لالقسام العلمية 9

 وعادلة  منتظمة بصورة الجميع على القبول معايير تطبيق يتم .10

 تملكه التي بالتجهيزات قوائم الكلية لدى . يتوفر11

 الدينية الفروض ألداء مناسبة أماكن بالكلية . تتوافر12

 الوظيفي لألداء مستمرة تقييمات . يوجد13

  المتميز لألداء رسمي تقدير أو . يوجد تشجيع14

 للبرامج دراسية معتمدة خطط . وجود15

 . وجود توصيف للبرامج على حسب نموذج هيئة االعتماد والتقويم16

 للمقررات على حسب نموذج هيئة التقويم واالعتماد. وجود توصيف 17

 . توجد ملفات للبرامج والمقررات 18

 . يتسق المحتوى الدراسى مع مفردات توصيف المقرر 19

 . مالئمة اعضاء هيئة التدريس مع المقررات التى يدرسونها  20

 . تخصيص ساعات ارشاد اكاديمى فى جدول اعضاء هيئة التدريس21

 التعليم االلكترونى من خالل البالك بورد .وجود فرصة22

 واإلجراءات للسياسات دليل يوجد . ال1

 .واألقسام لإلدارات معتمدة سنوية خطط وجود . عدم2

 .منتظم دوري بشكل التقويم بعمليات القيام يتم . ال3

 لألداء المرجعية المقارنة ونقاط المؤشرات . لتوجد تقارير4

 . لم تتم الدراسة الذاتية للبرامج وفقا لمقاييس االعتماد المؤسسى5

  . عدم قبول اعداد مناسبة على حسب المقاعد المتاحة للقبول6

  الخطط وتطوير تحديث يتم لم. 7

 العلمية األقسام قبل من ومراجعتها للبرامج السنوية التقارير إعداد يتم ال. 8

 بصفة المستقلين والمراجعين المسئولين قبل من التقارير مراجعة تتوفر ال .9

 مستمرة

 الخبراء راى دراسة بعد للبرامج التعلم مخرجات اتساق تقييم يتم لم. 10

 االكاديميين

 التى والمقررات البرامج جودة حول الطالبات الطالب آراء استبيان يتم ال .11

 يدرسونها

 والبرامج الخطط تحسين فى المقررات تقارير االستفادة عدم. 12

 محلية أو دولية مؤسسات مع تعاون اتفاقات أو شراكة أية وجود عدم .13

  التخصصات بعض فى التدريس هيئة اعضاء نقص. 14

  والمعامل المختبرات تجهيزات ضعف. 15

  الطالب شطر فى مكتبة التتوفر. 16

 الدراسية المقررات كتب لتحديث  الية التوجد. 17

  مجهزة بحثية معمل وجود عدم. 18

 العلمية لالقسام بحثية خطط وجود عدم. 19
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 . تقييم الطالب يتم بعدالة وموضوعية 23

 . يتمكن الطالب من معرفة نتيجة تقييمه من خالل  البوابة االلكترونية 24

 . للطالب الحق فى التظلم واعادة تصحيح المقررات الكترونيا25

الكترونيا من . يتمكن الطالب من تسجيل وحزف المقررات الدراسية 26

 خالل بوابة الطالب على حسب التاريخ المعلن

 . يوجد اعضاء هيئة تدريس لديهم  المقدرة على البحث العلمى 27

 .  وجود مجلة  علمية محكمة بالجامعة28

. تشجع الجامعة البحوث العلمية ونشرها من خالل منح جوائز للبحوث 29

 العلمية المتميزة

 البية وخدمة المجتمعيوجد لجنة لالنشطة الط. 30

 وجود فرص تدريب ميدانية فى المؤسسات الصحية الحكومية. 31

 اقامة العديد من الندوات واللقاءات ذات الموضوعات القومية. 32

 

 

 العلمية البحوث الجراء االولية المواد على الحصول صعوبة. 20

  المجتمعية المؤسسات مع االتفاقيات تفعيل عدم. 21

 .الكلية لخريجي المجتمع احتياج الستغالل الية تواجد عدم. 22

 

 التهديدات  الفرص 
 األكاديميتوجهة الجامعة والجهات التعليمية لالعتماد . 1

 لقوانين الداعمة لدور المؤسسات التعليمية والميزانيات المناسبةا. 2

حاجة المجتمع الماسة لوجود كلية لخدمة المجال  الطبي والمجتمعي . 3

 في المنطقة

 وجود كليات وطنية وعالمية في نفس المجال لها تجارب رائدة ومتميزة. 4

 الموقع االلكتروني للجامعة الذي يوفر سبل التواصل والتعلم وجود . 5

 زيادة المشاريع الطبية والمجتمعية. 6

 اإلقبــال علــى االلتحــاق بالبرامــج الطبيــة و الصحيــة ادة زي.  7

    مات الصحية المتميزةحاجة المجتمع للخد. 8

   دعم وزارة التعليم والجهات العليا للبحث العلمي. 9

  وجود تعاون مع وزارة الصحة. 10

 المجال الطبي التطبيقي و طرق  التدريس تكنولوجيا التغيرات الكبيرة في. 1

 . عدم وجود شراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى2

 سوق العمل لتغيرات السريعة في متطلبات.ا3

 .  محدودية استيعاب الخريجين4

 . عدم كفاءة الخريجين في المنافسة  للحصول على الوظائف 5

 عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم البحث العلمي .6

 فقــدان ثقــة بعــض المؤسســات المجتمعيــة في مخرجــات التعليــم .7

 والبحث العلمي 

 العمليــة التســويقية لبرامجهــا·وتفوقهــا في  المنافسة زيــادة الكليــات . 8
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 اوال: تمهيد

الطرق الفنية لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية والمقارنة بين  اتبعت لجنة التخطيط االستراتيجى 

وهذا مايسمى بتحليل الفجوة.  في المستقبل لكليةالذي ترغب أن تكون به ا الوضع الراهن للكلية والوضع

الفجوة أو تقليصها من خالل اعتماد استراتيجيات معينة تقودها إلى  سدتسعى إلى وعليه البد للكلية ان 

الفجوة ليست حالة سالبة، بل هي حالة موجبة ألنها تمثل أهداف وبالتالى تصبح  تحقيق األهداف المطلوبة.

  .لكليةاوطموحات تسعى إلى بلوغها 

 ثانيا : نتيجة تحليل الفجوة

   المراد الوصول إليه  الوضع الحالي   

 قوة

توصيف للبرامج  وجود. 1

لمقررات على حسب نموذج وا

 هيئة التقويم واالعتماد

تطبيق معايير االعتماد االكاديمى . 1 الهدف

 المؤسسي والبرامجى

 الفجوة

عدم وجود آلية  لمتابعة . 1

ومراجعة تطبيق معايير االعتماد 

 االكاديمى   

يتم تحديد معايير القبول . 2

للكلية والتخصيص لألقسام 

 العلمية بصورة دورية

عدم استيفاء كل المعايير . 2 استقطاب طالب مميزين أكاديميا .2

 المطلوبة عن طريق الكليات

 مستمرة تقييمات يوجد. 3

االكاديمى والعلمي   لألداء

 واالدارى

تطوير األداء االكاديمى والعلمي . 3

 ألعضاء  هبئة التدريس واإلداريين

عدم وجود آلية لتطوير األداء . 3

 المهني

وجود فرص تدريب .  4

ميدانية في المؤسسات 

 الصحية الحكومية

عقد اتفاقيات قابلة للتنفيذ مع  – 4

 المؤسسات الصحية في المجتمع

عدم وجود اتفاقيات قابلة للتنفيذ   -4

 والمتابعة 

 تحليل الفجوة. 8
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تواجد نخبه من اعضاء  -5

هيئة التدريس المتميزين في 

 المجال االكاديمي والبحثي

زيادة عدد االبحاث المنشورة  -5

 محليا ودوليا 

عدم وجود اليات داخل االقسام  -5

الستغالل دعم الجامعة للبحث 

 العلمي 
نشر الوعي بمعايير الجودة  -6 للجودة بالكليةتواجد وحدة  -6

 وتطوير االداء

 عدم توافر دورات تدريبية   -6

وجود مجلة علمية محكمة  -7

 بالجامعة وجوائز تشجيعية

نشر بحث علي االقل لكل عضو  -7

 هيئة تدريس في المجلة كل عام

عدم  تفعيل الخطط البحثية  -7

 العضاء هيئة التدريس 

 الضعف

تطوير المختبرات و المعامل   -1 ضعف تجهيزات المعامل  -1 -1

 البحثية
عدم توافر الدعم المادي  -1

 المناسب

عدم وجود خطط بحثية  -2

 لالقسام
خطة ال المساهمية فى تنفيذ  -2 

  البحثية للكلية
ومتابعة عدم توافر اليات العداد -2

 بحثية الالخطط 

عدم وجود برامج اكاديمية   -3

 معتمدة 
برامج تعليمية متميزة تحصل  -3 

 علي االعتماد االكاديمي

عدم تطبيق اليات ومعايير -3

 االعتماد

عدم توافر مراجعة للتقاير -4

 من قبل المسئولين

تحسين وتطوير جودة العملية -4 

 التعليمية 

 عدم وجود اليات للمراجعة-4

 

   المستهدف  الوضع الحالي 

 الفرص

القوانين الداعمة لدور -1

المؤسسات التعليمية 

 والميزانيات المناسبة 

تطوير البنية التحتية للكلية من  -1 الهدف

 معامل وقاعات للطالب

 الفجوة

 عدم توافر الميزانيات المناسبة. 1

زيادة االقبال علي االلتحاق -2

 ببرامج التعليم العالى

زيادة عدد المقبولين من الطالب -2

 المتميزين 

 ضعف البنية التحتية . 2

حاجة المجتمع للخدمات -3

 الطبية المتميزة

اعداد خريجين متميزين في -3

 المجال الطبي 

عدم تطوير وتحديث البرامج -3

 والمقررات 

 التهديدات

زيادة الكليات المنافسة -1

 وتفوقها في التسويق لبرامجها

تصبح من الكليات الرائدة في ان -1

 فى مجال التعليم العالى

عدم توافر اليات التحديث -1

 والتطوير

عدم تواجد شراكة مع -2

مؤسسات وشركات المجتمع 

 المدني 

عقد اتفاقيات مع المؤسسات  -2

 المستهدفة

 عدم توافر اليات التنفيذ -2

التغيرات الكبيرة في -3

التكنولوجيا الطبية وطرق 

 التدريس

عمل دورات تدريبية العضاء -3

هيئة التدريس لمواكبة التحديث 

 والتطوير المستمر

عدم تواجد ميزانية او معايير -3

 النشاء الدورات التدريبية
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 التنفيذية األهدافتحديد ا : لثثا

التنفيذية تم تشكليل فريق من شطرى الطالب والطالبات وذلك لمراجعة نتيجة تحليل  األهدافلتحديد 

وتمت موائمتها مع االهداف  تنفيذيهدف  16االهداف التنفيذية لسد الفجوة وقد تم تحديد حديدالفجوة وت

 االستراتيجة على النحو التالى 

 بعد املراجعة االهداف التنفيذية االهداف االستراتيجية األداءنطاق 

البيئة الجامعية 

 الداعمة

تطبيق معايير الهيئة الوطنية لالعتماد 

االكاديمى على املستوى املؤسس ى 

 والبرامجى

 استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسى للجامعة 1-1هـ

 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ 

تطوير وتحسين  العملية االدارية  

 والتعليمية بالكلية

   % 50بنسبة     زيادة عدد الطالب المتميزين لاللتحاق ببرامج الكلية 1-2هـ

 العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  تطبيق معايير الجودة الشاملة فى جميع  2-2هـ

 مستوى االقسام والكليةتحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على  3-2هـ

 تطوير االداء االكاديمى والعلمى بالكلية  التعليم والتعلم

 تحديث وربط المخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل 1-3هـ

 االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب 2-3هـ

 استقطاب اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة عالية  3-3هـ

 تطوير االداء المهنى العضاء هيئة التدريس  4-3هـ

 اكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة البكالوريوس  5-3هـ

 تطوير خطط وبرامج التعليم التفاعلي   6-3هـ

 توسيع الفرص التعليمية المتاحة للطالب خارج المتطلبات الدراسية  7-3هـ

  ISI% من بحوث أعضاء التدريس في مجالت مصنفة عالميا 40نشر ما اليقل  عن  1-4هـ تفعيل  البحث العلمى والتطوير البحوث

 زيادة إنتاج البحوث العلمية  2-4هـ

املجتمعية  املسئولية 

 وخدمة املجتمع
 تعزيز الشراكة املجتمعية

 اعداد وتقديم برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات المجتمع  1-5هـ

 عقد شراكة مجتمعية واحدة على االقل فى السنةتوفير وتفعيل   2-5هـ
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 نسبة االهداف التنفيذية لنطاقات االداء

 النسبة  االهداف التنفيذية  االهداف االستراتيجية نطاق االداء

 البيئة الداعمة
 تطبيق معايير االعتماد  

5 31% 
 تطوير وتحسين  العملية اإلدارية والتعليمية بالكلية 

 %43 7 تطوير االداء االكاديمى والعلمى بالكلية  والتعلمالتعليم 

 %13 2 تفعيل  البحث العلمى  البحث العلمي والتطوير

 %13 2 تعزيز الشراكة المجتمعية  التنمية املجتمعية وخدمة املجتمع

 %100 16 المجموع 

 

 

 

 

 تحديد مؤشرات االداء لقياس االهداف التنفيذية:  رابعا

ببطاقة االداء المتوازن فى لتحديد مؤشرات االداء لقياس مدى تحقيق االهداف التنفيذية ، تمت االستعانة 

 :مؤشر قياس اداء الخطة كالتالى 50التقرير الرابع للخطة االستراتيجية للجامعة وعلى ضوء ذلك تم اختيار 

 النسبة   مؤشرات االداء  االهداف االستراتيجية نطاق االداء

 بيئة الكلية الداعمة
 %22 11 تطبيق معايير االعتماد . 1

 %28 14 تطوير وتحسين  العملية االدارية والتعليمية بالكلية. 2

 %34 17 تطوير االداء االكاديمى والعلمى بالكلية. 3 التعليم والتعلم

 %8 4 تفعيل  البحث العلمى . 4 البحث العلمي والتطوير

وخدمة التنمية املجتمعية 

 املجتمع

 تعزيز الشراكة المجتمعية. 5
4 8% 

 %100 50 المجموع 

 

 والتنفيذية اإلستراتيجية األهدافموائمة مؤشرات االداء مع خامسا: 

 األهداف

 اإلستراتيجية

 األداءمؤشر قياس  األداءمرجعية مؤشر  املحددة األهداف

 الكلية الهيئة الجامعة

. تطبيق معايير 1

الوطنية الهيئة 

لالعتماد االكاديمى 

استيفاء متطلبات االعتماد  1-1هـ

  المؤسسي

 نسبة استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسي 1-1-1  1-1-5

 تم استعماله من مؤشرات الهيئة نسبة ما 1-1-2  1-1-2

 لبرامج الكلية نسبة اكتمال تقرير الدراسية الذاتية  1-1-3  1-1-3
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على املستوى 

 املؤسس ى والبرامجى

 نسبة المشاركين في الدورات التدريبية للعدد الكلى لمنسوبي الكلية 1-1-4  

تحسين وتطوير جودة   2-1هـ 

 األكاديميةالبرامج 

 استيفاء متطلبات االعتماد البرامجى 1-2-1  1-2-1

 تقدير الطالب لجودة المقررات 1-2-2 4-2 1-2-2

 الطالب الذين أكملوا السنة األولى للبرنامج بنجاحنسبة  1-2-3 3-2 1-2-3

نسبة الطالب الداخلين في برنامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد  1-2-4  1-2-4

 األدنى من المدة

 عدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة لعدد الطالب 1-2-5  1-2-5

 االلكترونية نسبة لعدد البرامجعدد االشتراكات في المصادر  1-2-6 6-2 1-2-6

 عدد االشتراكات فى الدوريات نسبة لعدد البرامج املطروحة 1-2-7  1-2-7

 للمكتبة لخدمات تقييم الطالب  1-2-8  1-2-8

االهداف 

 االستراتيجية

 مؤشر قياس االداء مرجعية مؤشر االداء االهداف املحددة

 الكلية الهيئة الجامعة

تطوير وتحسين  . 2

العملية االدارية 

 والتعليمية بالكلية

 طالبزيادة عدد ال 1-2هـ

بنسبة  لاللتحاق ببرامج الكلية

 % من العدد الحالي50

  المعدل االجمالى للقيد 2-1-1  1-3-1

 المعدل الصافي للقيد 2-1-2  1-3-2

تقويم  العمليات االدارية   2-2هـ

 والتعليمية بالكلية

 ى حسب الهيكل التنظيميلع تحديد المهام المسئوليات 2-2-1  1-4-2

 التقييم الكلى للطلبة لجودة خبرات التعلم في الكلية 2-2-2  1-4-4

 نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم  للطالب خالل السنة 2-2-3  1-4-5

تحصيل  نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير ) مستويات( 2-2-4  1-4-6

 الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء من داخل الجامعة

نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل لمعايير ) مستويات( تحصيل  2-2-5  1-4-7

 الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء من خارج الجامعة

نسبة أعضاء هيئة التدريس  الذين غادروا الكلية  فى السنة السابقة  2-2-6  1-4-8

 ألسباب عدا  التعاقد بسبب السن 

 نسبة هيئة التدريس المشتركين في التطوير المهني السنة الماضية 2-2-7  1-4-9

 المعدل االجمالى للطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس 2-2-8  1-4-10

 أعداد الطلبة  ألعضاء هيئة التدريس  حسب التخصصمعدل  2-2-9  1-4-11

تحديث واعداد الخطة  3-2هـ

االستراتيجية  على مستوى 

 االقسام والكلية

فى ضوء خطة  للكلية واألقسام   نسبة تطور الخطط اإلستراتيجية  2-3-1  1-5-1

 الجامعة اإلستراتيجية

 نسبة اعضاء هيئة التدريس الذين على دراية بخطط االقسام ، الكلية  2-3-2  1-5-2

توفر مؤشرات أداء يتم قياسها دوريا للتأكد من تحقيق أهداف الخطة  2-3-3  1-5-3

  اإلستراتيجية
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االهداف 

 االستراتيجية

 مؤشر قياس االداء مرجعية مؤشر االداء االهداف املحددة

 الكلية الهيئة الجامعة

. تطوير االداء 3

االكاديمى والعلمى 

 بالكلية

 

 

تحديث وربط المخرجات  1-3هـ

التعليمية للبرامج بحاجة سوق 

 العمل

 توظيف الخريجين  معدل 3-1-1 4-7 2-1-1

على  نسبة ربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل 3-1-2  2-1-2

 مستوى برامج الكلية
 تمثيل ارباب العمل فى لجان البرنامج 3-1-3  2-1-3

االرتقاء بالمستوى  2-3هـ

 النظري والعملي للطالب

 للتدريب الميداني نسبة تحقيق مخرجات  3-2-1  

 نسبة عدد الطالب المتميزين أكاديميا للعدد الكلى للطالب 3-3-2  

 للطالبنسبة  عدد الطالب المتعثرين أكاديميا للعدد الكلى  3-2-3  

 رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم 3-2-4  2-6-1

استقطاب أعضاء هيئة  3-3هـ

تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة 

 عالية

 نسبة  أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون دكتوراه 3-3-1  2-2-1

نسبة أعضاء هيئة التدريس للمتعاقدين إلى العدد الكلى ألعضاء  3-3-2  2-2-2

 هيئة التدريس 

تطوير األداء المهني  4-3هـ

 العضاء هيئة التدريس

 نسبة اعضاء هيئة التدريس تلقوا دورات تدريبية مهنية 3-4-1  2-7-1

 رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدورات التدريبية 3-4-2  

تجهيزات إكمال  5-3هـ

مختبرات ومعامل مرحلة 

  البكالوريوس

رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات المختبرات  3-5-1  2-8-1

 والمعامل
 معد الطالب الذين تلقوا تدريبا على  احدث التقنيات المعملية 3-5-2  2-8-2

 المعامل تتقدير أعضاء هيئة التدريس لتجهيزا 3-5-3  1-8-5

تطوير خطط وبرامج  6-3هـ

  التعليم التفاعلي

 المناهج الدراسية التي تعتمد على التعليم التفاعلينسبة  3-6-1  2-3-1

الدراسية التي تعتمد على  جمدى رضاء الطالب عن المناه 3-6-2  2-3-2

 أساليب التعليم التفاعلي

توسيع الفرص التعليمية  7-3هـ

المتاحة للطالب  خارج 

 الدراسية تالمتطلبا

رضاء الطلبة عن الخدمات التعليمية الالصفية المقدمة لهم في  3-7-1  2-5-1

 الكلية

  ISIما نشر من ابحاث هيئة التدريس فى مجالت عالميةنسبة  4-1-1  3-2-1
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 تحديد المستهدف السنوي لكل مؤشر سادسا: 

. تفعيل  البحث 4

 العلمي

% 40نشر ما اليقل عن  1-4هـ

 فيالتدريس  أعضاءمن بحوث 

 ISIمجالت مصنفة عالميا 

 معدل االستشهادات المرجعية 4-1-2  3-2-2

زيادة إنتاج البحوث  2-4هـ

 العلمية

الذين لديهم بحث ( بدوام كامل)نسبة اعضاء هيئة التدريس  4-2-1 10-3 3-3-1

 واحد على االقل فى السنة السابقة
عدد اوراق العمل او التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة  4-2-2 4-10 3-3-2

 الماضية لكل من اعضاء هيئة التدريس بدوام كامل او مايعادله

. تعزيز الشراكة 5

 املجتمعية

اعداد وتقديم برامج   1-5هـ

مجتمعية تتوافق مع تطلعات 

 المجتمع

  المقدمة نسبة لعدد األقسام عدد برامج التعليم المجتمعي  5-1-1  4-2-1

مدى رضا أفراد المجتمع المشاركين فى برامج تنمية المهارات  5-1-2  4-2-3

 االجتماعية 

توفير وتفعيل عقد   2-5هـ

شراكة مجتمعية واحدة على 

 االقل فى السنة

  نسبة طالب الكلية المشاركين في األعمال الطوعية  5-2-1  

نسبة  مشاركة اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفينفيما  5-2-2  

 فى خدمة املجتمع  يخص مساهماتهم 

 األهداف املحددة

مرجعية 

مؤشر 

 األداء

 مؤشر األداء
 املستهدف

 النهائي

املؤشر 

 املرجعي 

 املستهدف السنوي 
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41
 

14
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/
14

42
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42

/
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43
 

14
43

/
14

44
 

استيفاء  1-1هـ

متطلبات االعتماد 

 المؤسسي 

نسبة استيفاء متطلبات  1-1-1

 االعتماد المؤسسي
100% 30% 50% 70% 90% 100% 

 

تم استعماله من  نسبة ما 1-1-2

 مؤشرات الهيئة
100% 30% 100%  

   

نسبة اكتمال تقرير الدراسية  1-1-3

 لبرامج الكلية الذاتية 
100% 80% 100%    

 

تحسين   2-1هـ 

وتطوير جودة 

 البرامج األكاديمية

استيفاء متطلبات االعتماد  1-2-1

 البرامجى
100%  50% 70% 80% 90% 100% 

تقدير الطالب لجودة  1-2-2

 المقررات
 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 5من  4

الطالب الذين أكملوا نسبة  1-2-3

 للبرنامج بنجاحالسنة األولى 
90% 63% 70% 75% 80% 85% 90% 

نسبة الطالب الداخلين في  1-2-4

برنامج البكالوريوس الذين 

أكملوا في الحد األدنى من 

 المدة

90% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 
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عدد عناوين الكتب في  1-2-5

 المكتبة نسبة لعدد الطالب
كتاب  15

 لكل طالب

يعني % 5

كتب  5

لكل مائة 

  طالب؟

3  :1 6  :1 9  :1 12  :1 15 :1 

عدد االشتراكات في  1-2-6

المصادر االلكترونية نسبة 

 لعدد البرامج

20% 5% 7% 10% 13% 17% 20% 

عدد االشتراكات فى الدوريات  1-2-7

 نسبة لعدد البرامج املطروحة
200% 50% 75% 100% 150% 175% 200% 

 لخدمات تقييم الطالب  1-2-8

 للمكتبة
 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 5من  4

 األهداف املحددة

مرجعية 

مؤشر 

 األداء

 مؤشر األداء
 املستهدف

 النهائي

املؤشر 

 املرجعي 

 املستهدف السنوي 
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زيادة عدد  1-2هـ

لاللتحاق  طالبال

 ببرامج الكلية

% من 50بنسبة 

 العدد الحالي

 %50 %40 %30 %25 %20 %15 %50 المعدل االجمالى للقيد  2-1-1

 %40 %38 %36 %34 %32 %30 %40 معدل الصافي للقيد  2-1-2

تقويم    2-2هـ

العمليات اإلدارية 

 والتعليمية بالكلية

 تحديد المهام المسئوليات 2-2-1

 ى حسب الهيكل التنظيميلع
     %100 -- جديد

التقييم الكلى للطلبة لجودة  2-2-2

 خبرات التعلم في الكلية
 4 3.8 3.6 3.4 3.2 -- 5من  4

نسبة المقررات التي يجرى  2-2-3

فيها تقويم  للطالب خالل 

 السنة

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

نسبة البرامج التي بها  2-2-4

تصديق مستقل لمعايير ) 

تحصيل الطلبة مستويات( 

خالل السنة بواسطة خبراء 

 من داخل الجامعة

80% 00 10% 20% 40% 60% 80% 
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نسبة البرامج التي بها  2-2-5

تصديق مستقل لمعايير ) 

مستويات( تحصيل الطلبة 

خالل السنة بواسطة خبراء 

 من خارج الجامعة

70% 10% 20% 30% 45% 60% 70% 

نسبة أعضاء هيئة التدريس   2-2-6

الذين غادروا الكلية  في 

السنة السابقة ألسباب عدا  

 التعاقد بسبب السن 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

نسبة هيئة التدريس  2-2-7

المشتركين في التطوير 

 المهني السنة الماضية

35% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 

المعدل االجمالى للطلبة إلى  2-2-8

 التدريس أعضاء هيئة
20 :1 30 :1 28 :1 26 :1 24 :1 22 :1 20 :1 

معدل أعداد الطلبة  ألعضاء  2-2-9

هيئة التدريس  حسب 

 التخصص

 

 

1:10 1:6 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 

 األهداف املحددة

مرجعية 

مؤشر 

 األداء

 مؤشر األداء
 املستهدف

 النهائي

املؤشر 

 املرجعي 

 املستهدف السنوي 
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تحديث  3-2هـ

وإعداد الخطة 

اإلستراتيجية  على 

مستوى األقسام 

 والكلية

نسبة تطور الخطط   2-3-1

للكلية    اإلستراتيجية

في ضوء خطة  واألقسام

 الجامعة اإلستراتيجية

100% -- 20% 40% 60% 80% 100% 

نسبة أعضاء هيئة التدريس  2-3-2

الذين على دراية بخطط 

 األقسام ، الكلية 

80% 20% 30% 40% 50% 65% 80% 

توفر مؤشرات أداء يتم  2-3-3

قياسها دوريا للتأكد من 

تحقيق أهداف الخطة 

  اإلستراتيجية

90% -- 90% 90% 90% 90% 90% 

تحديث وربط  1-3هـ

المخرجات 

التعليمية للبرامج 

 العمل بحاجة سوق

 %80 %70 %60 %50 %45 %40 %80 توظيف الخريجين  معدل 3-1-1

نسبة ربط مخرجات التعلم  3-1-2

 مع احتياجات سوق العمل

 على مستوى برامج الكلية
80% 60% 64% 68% 72% 76% 80% 

لجان  فيالعمل  أربابتمثيل  3-1-3

 البرنامج
35% 5% 10% 15% 20% 25% 35% 
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االرتقاء  2-3هـ

بالمستوى النظري 

 والعملي للطالب

 نسبة تحقيق مخرجات  3-2-1

 للتدريب الميداني
80% 60% 64% 68% 72% 76% 80% 

نسبة عدد الطالب المتميزين  3-3-2

 أكاديميا للعدد الكلى للطالب
90% - 90% 90% 90% 90% 90% 

نسبة  عدد الطالب  3-2-3

المتعثرين أكاديميا للعدد 

 الكلى للطالب

5% - 5% 5% 5% 5% 5% 

رضا أصحاب العمل عن  3-2-4

 الخريجين ومهاراتهم
80% 50% 55% 60% 65% 75% 80% 

استقطاب  3-3هـ

أعضاء هيئة 

تدريس ومعاونيهم 

 ذو كفاءة عالية

نسبة  أعضاء هيئة التدريس  3-3-1

 الذين يحملون دكتوراه
90% 60% 65% 70% 75% 80% 90% 

نسبة أعضاء هيئة التدريس  3-3-2

للمتعاقدين إلى العدد الكلى 

 ألعضاء هيئة التدريس 

35% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 

 األهداف املحددة

مرجعية 

مؤشر 

 األداء

 مؤشر األداء
 املستهدف

 النهائي

املؤشر 

 املرجعي 

 املستهدف السنوي 
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تطوير األداء  4-3هـ

المهني ألعضاء 

 هيئة التدريس

نسبة أعضاء هيئة  3-4-1

التدريس تلقوا دورات 

 تدريبية مهنية
35% 15% 20% 24% 28% 32% 35% 

رضا أعضاء هيئة  3-4-2

التدريس عن الدورات 

 التدريبية
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

إكمال  5-3هـ

تجهيزات مختبرات 

مرحلة  ومعامل

 البكالوريوس

رضا طالب مرحلة  3-5-1

البكالوريوس عن 

تجهيزات المختبرات 

 والمعامل

80% 20% 30% 40% 50% 65% 80% 

الطالب الذين تلقوا  لمعد 3-5-2

تدريبا على  احدث 

 التقنيات المعملية
35% -- 7% 14% 21% 28% 35% 

تقدير أعضاء هيئة  3-5-3

 تالتدريس لتجهيزا

 المعامل
80% -- 35% 50% 60% 70% 80% 

المناهج الدراسية نسبة  3-6-1

التي تعتمد على التعليم 

 التفاعلي
80% 10% 20% 35% 50% 65% 80% 
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تطوير خطط  6-3هـ

وبرامج التعليم 

 التفاعلي

مدى رضاء الطالب عن  3-6-2

الدراسية التي  جالمناه

تعتمد على أساليب التعليم 

 التفاعلي

80% 20% 30% 45% 60% 70% 80% 

توسيع  7-3هـ

الفرص التعليمية 

المتاحة للطالب  

 تخارج المتطلبا

 الدراسية

رضاء الطلبة عن  3-7-1

الخدمات التعليمية 

الالصفية المقدمة لهم في 

 الكلية
50% 2% 10% 20% 30% 40% 50% 

نشر ما  1-4هـ

% 40اليقل عن 

من بحوث أعضاء 

التدريس في 

مجالت مصنفة 

 ISIعالميا 

ما نشر من أبحاث نسبة  4-1-1

هيئة التدريس في مجالت 

  ISIعالمية
40% -- 10% 20% 30% 35% 40% 

معدل االستشهادات  4-1-2

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -- 0.1 المرجعية

زيادة إنتاج  2-4هـ

 البحوث العلمية

نسبة اعضاء هيئة  4-2-1

( بدوام كامل)التدريس 

الذين لديهم بحث واحد 

السنة  في األقلعلى 

 السابقة

 100% 50% 60% 70% 80% 90% 50% 

عدد أوراق العمل أو  4-2-2

التقارير المقدمة 

للمؤتمرات خالل السنة 

الماضية لكل من أعضاء 

هيئة التدريس بدوام كامل 

 مايعادله أو

ورقة  عمل 

لكل عضو 

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

عضو 

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

عضو 

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

 عضو

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

عضو 

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

عضو 

 تدريس

ورقة  

عمل لكل 

عضو 

 تدريس

 األهداف املحددة

مرجعية 

مؤشر 

 األداء

 مؤشر األداء
 املستهدف

 النهائي

املؤشر 

 املرجعي 

 املستهدف السنوي 
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إعداد وتقديم   1-5هـ

برامج مجتمعية 

تتوافق مع تطلعات 

 المجتمع

عدد برامج التعليم  5-1-1

المجتمعي  المقدمة نسبة 

 لعدد األقسام 
1:1 - 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

مدى رضا أفراد المجتمع  5-1-2

المشاركين فى برامج تنمية 

 المهارات االجتماعية 
80% 15% 30% 50% 60% 70% 80% 

توفير   2-5هـ

شراكة وتفعيل عقد 

مجتمعية واحدة 

على األقل في 

 السنة

نسبة طالب الكلية  5-2-1

المشاركين في األعمال 

  الطوعية 
10% 2% 3% 5% 6% 8% 10% 

نسبة  مشاركة أعضاء  5-2-2

هيئة التدريس وغيرهم من 

يخص  االموظفين فيم

في خدمة  مساهماتهم 

 املجتمع 

 %80 %60 %40 %20 __ اليوجد 80%
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 منهجية تحديد اولويات التنفيذ 

 اإلستراتيجيةخطة الجامعة  أهدافتنفيذ  أولوياتتم تحديد معايير تحديد االولية لالهداف التنفيذية بناءا على 

 : في فترة وجيزةالتنفيذ  .1

 استيفاء متطلبات االعتماد المؤسسى  .1

 تحسين وتطوير جودة البرامج األكاديمية  .2

 تقويم العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية .3

 تحديث وإعداد الخطة اإلستراتيجية على مستوى األقسام والكلية .4

 تحديث وربط  المخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل  .5

 االرتقاء بالمستوى النظري  و العملي للطالب  .6

 تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة عالية  استقطاب أعضاء هيئة .7

 تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس .8

 زيادة انتاج البحوث العلمية .9

 تحديد االولويات. 9
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 برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات المجتمع إعداد .10

  : التنفيذ في فترة طويلة .2

 زيادة عدد الطالب طالب المنطقة لاللتحاق ببرامج الكلية  .1

  مرحلة البكالوريوسإكمال تجهيزات مختبرات ومعامل  .2

 تطوير خطط وبرامج التعليم التفاعلي .3

 توسيع الفرص التعليمية المتاحة خارج المتطلبات الدراسية .4

 ISI% من بحوث أعضاء التدريس في مجالت مصنفة عالميا 40نشر ما اليقل عن  .5

 توفير وتفعيل عقد شراكة مجتمعية واحدة على االقل فى السنة .6

 

 

 

 لضمان استمرارية المشروعات وتحقيق اهداف الخطة االستراتيجية تحدد مصادر التمويل وفقا لالتى   

 

 امليزانية السنوية للجامعة .1 مصادر اساسية 

 عقد دورات تدريبية  .2 مصادر احتياطية

 شراكات مجتمعية  .3

 

 

 

 

 

 املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف

. تطبيق معايير 1

الهيئة الوطنية 

لالعتماد االكاديمى 

على المستوى 

المؤسسي 

 والبرامجى

متطلبات استيفاء   1-1هـ 

 االعتماد املؤسس ي 

تهيئة الجامعة لمتطلبات االعتماد 

  المؤسسي 

وجود نظام مؤسسي للجودة وفق نظم وقواعد 

 لالعتمادالهيئة الوطنية 

تحسين    2-1هـ

 وتطوير جودة البرامج

تقديم برامج أكاديمية ومناهج تدريسية متميزة  االعتماد البرامجى

 وفق معايير االعتماد البرامجي

توافر المراجع والكتب والدوريات الحديثة  مصادر التعلم

 ورقيا والكترونيا

 طالب ال  زيادة عدد  1-2هـ 

 ببرامج الكليةلاللتحاق 

% من العدد 50بنسبة 

 الحالي

  تطوير آليات القبول والتسجيل
توافر نظام متكامل ومطبق في القبول 

 والتسجيل بالكلية

 مشاريع ومخرجات الخطة التنفيذية. 11

 التمويلتحديد مصادر . 10
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تطوير وتحسين    .2

العملية اإلدارية 

 والتعليمية بالكلية
قويم العمليات ت 2-2هـ

 والتعليمية اإلدارية

 وتوصيف الهيكل التنظيمي للكلية طويرت
ونظم لتنسيق  وآليات مكتملهيكل تنظيمي 

 بالكلية . العمل بين الوظائف

وفق معايير الهيئة  ضمان الجودة  إدارة

 الوطنية  
 ضمان جودة العمليات االدارية والتعليمية   

 تطوير عمليات التوظيفالمساهمة في 
الكفاءة هيئة تدريس من ذوى   أعضاء توافر

  العاليةفى مجال التخصص

تحديث  3-2هـ 

وإعداد الخطط  

التنفيذية  السنوية 

 لألقسام العلمية 

 ضمان تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية التنفيذ علي المستوي االستراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف

تطوير تحسين و  .3

األداء االكاديمى 

 والعلمي بالكلية

تحديث وربط  .1-3هـ 

المخرجات التعليمية 

للبرامج بحاجة سوق 

 العمل

 موائمة سوق العمل 
توافق  مخرجات تعلم برامج الكلية مع 

 متطلبات سوق العمل. .  

 االرتقاء 2-3هـ 

 والعملي النظري بالمستوى

 الكلية لطالب

 طالب مؤهلين  علميا  وعمليا   تنمية مهارات الطالب

استقطاب أعضاء  3-3هـ

هيئة تدريس ومعاونيهم 

 ذو كفاءة عالية

 أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة عالية استقطاب الكفاءات

تطوير األداء  4-3هـ 

المهني ألعضاء هيئة 

 التدريس

 أعضاء هيئة تدريس أكفاء مهنيا  تطويراداء منسوبي الجامعة
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إكمال تجهيزات   5-3هـ 

مختبرات ومعامل مرحلة 

  البكالوريوس 

 معامل مكتملة األجهزة والمعدات   تجهيزات والمعامل ل  التطوير التقني

تطوير خطط  6-3هـ

 وبرامج التعليم التفاعلي
 التفاعليمتطورة بالتعليم مناهج تعليمية  التعليم التفاعلي

توسيع الفرص  7-3هـ 

للطالب  التعليمية المتاحة 

 تخارج المتطلبا

 الدراسية

 فرص تعليمية إضافية للطالب األنشطة التعليمية الالصفية

. تفعيل  البحث 4

 العلمي

نشر ما اليقل عن  1-4هـ

% من بحوث أعضاء 40

التدريس في مجالت 

 ISIمصنفة عالميا 

  ISIبحوث علمية منشورة فى مجالت مصنفة عامليا  اإلنتاج العلمي

البحوث  إنتاجزيادة . 2-4هـ 

  العلمية
 هيئة التدريس ألعضاءالرتقاء باملستوي العلمي ا اإلنتاج العلمي

. تعزيز الشراكة 5

 املجتمعية

 توافق برامج   تقديم.  1-5هـ 

 تطلعات املجتمع

تفعيل عقد شراكة  .2-5هـ  املساهمة فى التنمية املجتمعية تنمية املهارات املجتمعية

 األقلمجتمعية واحدة علي 

 في السنة

 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات الخطة االستراتيجية. 12



 الخطة التنفيذية

 واإلجراءات األنشطة املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف
 اإلطار الزمني

 ات  األداءمؤشر  مسئولية التنفيذ الميزانية

 نهاية بداية

. تطبيق معايير 1

الهيئة الوطنية 

لالعتماد االكاديمى 

المستوى على 

المؤسسي 

 والبرامجى

استيفاء   1-1هـ 

متطلبات 

االعتماد 

المؤسسي 

 للجامعة

 تهيئة  الجامعة

عتماد لال

 المؤسسي 

وجود نظام مؤسسي 

للجودة وفق نظم 

وقواعد الهيئة 

 الوطنية لالعتماد

ورش عمل للتعريف  4عقد 

 بمعايير االعتماد المؤسسى
 4000 م2022 م2018

عميد الكلية + 

نسبة استيفاء متطلبات االعتماد  1-1-1 الجودةوحدة 

 المؤسسي

تم استعماله من مؤشرات  نسبة ما 1-1-2

 الهيئة

نسبة اكتمال تقارير الدراسة الذاتية  1-1-3

 لبرامج الكلية

تحديد  وتنفيذ مستهدف متطلبات 

للكلية واالقسام   االعتماد المؤسسي

 العلمية

 وحدة الجودة 1000 م2022 م2018

   2-1هـ

حسين ت

وتطوير جودة 

 البرامج

االعتماد 

 البرامجى

تقديم برامج أكاديمية 

ومناهج تدريسية 

متميزة وفق معايير 

 االعتماد البرامجي

 األقسام العلمية 2000 م2022 م2018 إجراء التقويم الذاتي للبرامج

والبرامج  الخطط  مراجعة استيفاء متطلبات االعتماد البرامجى 1-2-1

 األكاديمية  بالكلية
وحدة الجودة +  1000 م2022 م2018

 األقسام العلمية

 األقسام العلمية 1000 م2022 م2018 إجراء تقويم جودة المقررات
 تقدير الطالب العام لجودة المقررات 1-2-2
نسبة الطالب الذين أكملوا السنة األولى  1-2-3

 .بنجاح 
الداخلين في برنامج نسبة الطالب  1-2-4

البكالوريوس الذين أكملوا في الحد األدنى من 
 المدة

 إجراء تقييم المخرجات التعليمية 

 المستهدفة 
 2000 م2022 م2018

وحدة الجودة + 

 األقسام العلمية

توافر المراجع  مصادر التعلم

والكتب والدوريات 

الحديثة ورقيا 

 والكترونيا

الحديثة المطلوبة  إعداد قوائم بالكتب 

 لكل برنامج وفق معايير محددة
عدد عناوين الكتب في المكتبة نسبة  5-2-1 األقسام العلمية  م2022 م2018

 لعدد الطالب 

عدد االشتراكات فى المصادر  1-2-6 −
 االلكترونية نسبة لعدد البرامج

 لخدمات المكتبةتقييم الطالب  1-2-7 −

عدد االشتراكات فى الدوريات  1-2-8 −
 نسبة لعدد البرامج المطروحة 

إعداد  ورشة عمل  للتعريف بالمكتبة 

 الرقمية السعودية وكيفية االستخدام
 1000 م2022 م2018

 األقسام العلمية
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 واإلجراءات األنشطة املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف
 اإلطار الزمني

 ات  األداءمؤشر  مسئولية التنفيذ الميزانية

 نهاية بداية

تطوير وتحسين    .2

العملية اإلدارية 

 والتعليمية بالكلية

 استقطاب  1-2هـ 

متميزين  طالب 

ببرامج لاللتحاق 

 الكلية

تطوير آليات 

 القبول والتسجيل

توافر نظام متكامل 

ومطبق في القبول 

 والتسجيل بالكلية

 - م2022 م2018  وإعداد معايير القبول للكلية مراجعة

األقسام العلمية و 

 شئون الطالب
 المعد االجمالى للقيد  2-1-1

زيارات ميدانية للمدارس الثانوية  المعدل الصافي للقيد  2-1-2

 للتعريف ببرامج الكلية
 2000 م2022 م2018

قويم ت 2-2هـ 

العمليات 

 اإلدارية

 والتعليمية

 تطوير

 وتوصيف

  التنظيمي الهيكل

 مكتملهيكل تنظيمي 

ونظم لتنسيق  وآليات

 العمل بين الوظائف

 بالكلية .

والوصف مراجعة الهيكل التنظيمي 

 الوظيفي وتحديد المهام والمسئوليات
 - م2022 م2018

العميد + وحدة 

 الجودة

عى  تحديد المهام المسئوليات نسبة 2-2-1

إعداد دليل  السياسات واإلجراءات   حسب الهيكل التنظيمى

اإلدارية واللوائح التنفيذية على 

 مستوى األقسام  والوحدات بالكلية

 األقسام العلمية  1000 م2022 م2018

ضمان  إدارة

وفق   الجودة

معايير الهيئة 

 الوطنية  

 

ضمان جودة العمليات  

 االدارية والتعليمية  
التقييم الكلى  للطلبة لجودة خبرات التعلم   2-2-2 العميد  - م2022 م2018 تشكيل واعتماد لجان الجودة بالكلية

 بالكلية

فيها تقويم للطالب نسبة املقررات التي يجرى   2-2-3

 خالل السنة

نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل ملعايير  2-2-4

)مستويات (  تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة 

 خبراء من داخل الجامعة

نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل ملعايير  2-2-5

)مستويات (  تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة 

 خبراء من خارج  الجامعة

الستيفاء  متكاملة خطة  إعداد

متطلبات الجودة على مستوى 

 العمليات التعليمية 

 10000 م2022 م2018

 وحدة الجودة
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 واإلجراءات األنشطة املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف
 اإلطار الزمني

 ات  األداءمؤشر  مسئولية التنفيذ الميزانية

 نهاية بداية

تطوير وتحسين    .2

العملية اإلدارية 

 والتعليمية بالكلية

 

تطوير عمليات 

 التوظيف

هيئة   أعضاء توافر

تدريس من ذوى 

  الكفاءة العالية
تحديد  النقص في أعضاء هيئة 

التدريس على حسب التخصص 

 والدرجة العلمية

 م2022 م2018

العميد + األقسام  -

 العلمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس  2-2-6

الذين غادروا الكلية في السنة السابقة 

 ألسباب عدا التعاقد 

نسبة أعضاء هيئة التدريس  2-2-7

المشتركين في التطوير المهني السنة 

 الماضية
املعدل االجمالى للطلبة ألعضاء  2-2-8

 هيئة التدريس

معدل أعداد الطلبة ألعضاء هيئة   2-2-9

 التخصصالتدريس حسب 

تحديث  3-2هـ 

وإعداد الخطط  

التنفيذية  السنوية 

 لألقسام العلمية 

التنفيذ علي 

المستوي 

 االستراتيجي

ضمان تحقيق أهداف 

 الخطة اإلستراتيجية 

إعداد خطط تنفيذية لألقسام وفقا 

 للخطة االستراتراتيجية
 األقسام العلمية 2000 م2022 م2018

اإلستراتيجية نسبة تطور الخطط  2-3-1

للكلية واألقسام في ضوء خطة الجامعة 

 اإلستراتيجية

نسبة أعضاء هيئة التدريس  2-3-2

 بخطط األقسام والكلية ةالذين على دراي

توفر مؤشرات اداء يتم قياسها  2-3-3

دوريا للتأكد من تحقق اهداف الخطة 

 االستراتيجية

عقد اجتماعات دورية لتقييم منفذ 

 الخطة
 2000 م2022 م2018

العميد+ وحدة 

الجودة + األقسام 

 العلمية
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 واإلجراءات األنشطة املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف
 اإلطار الزمني

 ات  األداءمؤشر  مسئولية التنفيذ الميزانية

 نهاية بداية

تحسين و  .3

تطوير األداء 

االكاديمى 

 والعلمي بالكلية

تحديث  .1-3هـ 

المخرجات وربط 

التعليمية للبرامج 

 بحاجة سوق العمل

موائمة سوق 

العمل مع 

مخرجات التعلم 

 لبرامج الكلية

توافق  مخرجات 

تعلم برامج الكلية 

مع متطلبات سوق 

 العمل. .  

دراسة توافق نواتج تعلم البرامج مع  

 احتياجات سوق العمل
 5000 م2022 م2018

عميد الكلية+ 

 األقسام العلمية

معدل توظيف الخريجين على  3-1-1

 مستوى البرامج

نسبة ربط مخرجات التعلم مع  3-1-2

احتياجات سوق العمل على مستوى 

 برامج الكلية

تمثيل أرباب العمل في لجان  3-1-3

 البرنامج

إشراك  أرباب العمل في اللجان 

 االستشارية للبرامج  
 - م2022 م2018

 االرتقاء. 2-3هـ 

 النظري بالمستوى

 الكلية لطالب والعملي

تنمية مهارات 

 الطالب

 

طالب مؤهلين  

 األقسام العلمية 1000 م2022 م2018 إعداد أدلة لمحتويات للتدريب الميداني علميا  وعمليا  
نسبة تحقق مخرجات التدريب  3-2-1

 امليداني 

 نسبة الطالب املتميزين أكاديميا 3-3-2

 نسبة الطالب املتعثرين أكاديميا  3-2-3

رضا أصحاب العمل عن    3-2-4

 الخريجين ومهاراتهم

 1000 م2022 م2018 إعداد مواصفات أماكن التدريب الميداني
الجودة+ األقسام 

 العلمية

 األقسام العلمية 1000 م2022 م2018 إعداد تقارير عن أداء الطالب ميدانيا

استقطاب  3-3هـ 

أعضاء هيئة  

تدريس ومعاونيهم 

 ذو كفاءة عالية

استقطاب 

 الكفاءات

أعضاء هيئة 

تدريس ومعاونيهم 

 ذو كفاءة عالية

تحديد حاجة البرامج من التخصصات 

 والمؤهالت المطلوبة 
 األقسام العلمية -  

نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين  3-3-1

 يحملون دكتوراه

التدريس نسبة أعضاء هيئة  3-3-2

 املتعاقدين للعدد الكلى

تطوير  4-3هـ 

األداء المهني 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

. رفع كفاءة 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

أعضاء هيئة 

 تدريس أكفاء مهنيا

توفير فرص تدريب مهنية بالتنسيق مع 

 عمادة الجودة بالجامعة
 5000 م2022 م2018

عميد الكلية+ وحدة 

 الجودة

التدريس الذين تلقوا معدل هيئة  3-4-1

تدريبا  على أساليب التدريس الحديثة 

 التي تعزز التعليم والتعلم.

 أعضاء هيئة التدريس رضا 2-4-3 الجودة  2000 م2022 م2018  الدورات التدريبية تقويم إجراء 

 عن الدورات التدريبية
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 واإلجراءات األنشطة املخرجات املشروع الهدف التنفيذي الرئيس ي الهدف
 اإلطار الزمني

 ات  األداءمؤشر  مسئولية التنفيذ الميزانية

 نهاية بداية

تحسين و  .3

تطوير األداء 

االكاديمى 

 والعلمي بالكلية

تحديث   5-3هـ 

وتطوير  تجهيزات 

 المختبرات والمعامل 

إكمال   

تجهيزات 

المختبرات 

 والمعامل 

معامل مكتملة 

األجهزة والمعدات  

لخدمة مرحلة 

  البكالوريوس

 1000 م1/2018 م1/2018 حصر نواقص األجهزة والمعدات  الحديثة 

عميد الكلية+ 

 األقسام العلمية

رضا  طالب  مرحلة  3-5-1

البكالوريوس عن تجهيزات المختبرات 

  لوالمعام

معدل الطالب الذين تلقوا  3-5-2

 تدريبا على احدث التقنيات المعملية

تقدير أعضاء هيئة التدريس  3-5-3

 لتجهيزات المختبرات والمعامل

 1000 م1/2018 م1/2018 والمعداتإعداد  مواصفات  األجهزة 

تطوير   6-3هـ 

خطط وبرامج التعليم 

 التفاعلي

مناهج تعليمية  التعليم التفاعلي

 متطورة 

التفاعلي من  التعليم ألسلوب األساتذة تهيئة

 خالل الدورات التدريبية.
 2000 م2022 م2018

 االقسام العلمية

نسبة المناهج  الدراسية التي   3-6-1

 على التعليم التفاعليتعتمد 

مدى رضا الطالب عن   3-6-2

 مناهج التعليم التفاعلي

 تحويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع
 تفاعلية. مقررات إلى الدراسية مقرراتهم

 - م2022 م2018

توسيع   7-3هـ 

الفرص التعليمية 

المتاحة للطالب 

خارج المتطلبات 

 الدراسية

األنشطة 

التعليمية 

 الالصفية

فرص تعليمية 

 إضافية
 االقسام العلمية 5000 م2022 م2018 تصميم برامج تعليمية إضافية

رضا الطلبة عن الخدمات  3-7-1

التعليمية الالصفية المقدمة لهم فى 

 الكلية

نشر ما اليقل  1-4هـ

% من بحوث 40عن 

أعضاء التدريس في 

مجالت مصنفة 

 ISIعالميا 

 اإلنتاج العلمي

بحوث علمية 

منشورة في مجالت 

 ISIمصنفة عامليا 

 االقسام العلمية 10000 م2022 م2018 مساعدة أعضاء هيئة التدريس فى النشر 

نسبة ما نشر من أبحاث هيئة  4-1-1

  ISIالتدريس فى مجالت عالمية 

 معدل االستشهادات المرجعية  4-1-2
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. تفعيل  البحث 4

 العلمي

 إنتاجزيادة . 2-4هـ 

  البحوث العلمية
 اإلنتاج العلمي

الرتقاء باملستوي ا

هيئة  ألعضاءالعلمي 

 التدريس

  م1/2018 م1/2018 إعداد خطط بحثه لألقسام العلمية بالكلية

 األقسام العلمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس  4-2-1

الذين لديهم بحث واحد ( بدوام كامل)

 على األقل في السنة السابقة

ورش عمل ودورات تدريبية  فى  8عقد  

 مجال البحث العلمى 
عدد اوراق العمل او التقارير  2-2-4 5000 م5/2018 م1/2018

المقدمة للمؤتمرات خالل السنة 

الماضية لكل من اعضاء هيئة 

 التدريس بدوام كامل او مايعادله

 30000 م5/2018 م1/2018 بحوث علمية تخدم قضايا المجتمع  إجراء

. تعزيز الشراكة 5

 املجتمعية

برامج   تقديم.  1-5هـ 

 تطلعات املجتمع توافق 

تنمية املهارات 

 املجتمعية

املساهمة فى التنمية 

 املجتمعية

 أقسام من المجتمع احتياجات وتحديد دراسة

 الكلية وإدارات
 5000 م2/2018 م1/2018

 األقسام العلمية

عدد برامج التعليم المجتمعى  5-1-1

 المقدمة نسبة لعدد االقسام 

مدى رضا افراد المجتمع  5-1-2

المشاركين فى برامج تنمية المهرات 

 االجتماعية 

 م5/2018 م1/2018  المجتمعتلبى احتياجات   برامج وتقديم  إعداد
5000 

تفعيل عقد  .2-5هـ 

شراكة مجتمعية واحدة 

 في السنة األقلعلي 

 
 - م5/2018 م1/2018 عقد شراكة مجتمعية واحدة سنويا

 العميد
طالب الكلية المشاركين نسبة  5-2-1

 .فى االعمال الطوعية

نسبة مشاركة اعضاء هيئة  5-2-2 −

التدريس وغيرهم من الموظفين فيما 

 يخص مساهمتهم فى خدمة المجتمع

إعداد آلية لمتابعة تنفيذ برامج الشراكة 

 المجتمعية
 م5/2018 م1/2018

- 

 وحدة الجودة
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 العلو م الطبية لكلية  السنوية مصفوفة اإلطار الزمني ألنشطة الخطة التنفيذية 

 األنشطة
 الشهر

12 1 2 3 4 5 6 7 8 

          ورش عمل للتعريف بمعايير االعتماد املؤسس ى 4عقد 

            االعتماد املؤسس يتحديد مستهدف متطلبات 

          للبرامج الذاتيالتقويم  إجراء

          بالكلية األكاديمية  املناهج والبرامج مراجعة  

          جودة املقررات إجراء تقويم

          .وتقويم ملف البرنامج والمقررات بصورة متكاملة  مراجعة

          لكل برنامج وفق معايير محددة المطلوبة  إعداد قوائم بالكتب الحديثة

          إعداد ورشة عمل  للتعريف بالمكتبة الرقمية السعودية وكيفية االستخدام

          معايير القبول للكليةواعتماد  مراجعة وإعداد 

          زيارات ميدانية للمدارس الثانوية للتعريف ببرامج الكلية

          والوصف الوظيفي وتحديد المهام والمسئوليات مراجعة الهيكل التنظيمي

          إعداد دليل  السياسات واإلجراءات  اإلدارية واللوائح التنفيذية على مستوى األقسام  والوحدات بالكلية

          تشكيل واعتماد لجان الجودة بالكلية

          .الكليةمنسوبي لنشر ثقافة الجودة بين  وتنفيذ خطة  إعداد 

          تحديد  النقص في أعضاء هيئة التدريس على حسب التخصص والدرجة العلمية



42 
 

 

 

 األنشطة
 الشهر

12 1 2 3 4 5 6 7 8 

          إعداد خطط تنفيذية لألقسام وفقا للخطة االستراتراتيجية

 عقد اجتماعات دورية لتقييم منفذ الخطة
         

          لمحتويات للتدريب الميدانيإعداد أدلة 

          إعداد مواصفات أماكن التدريب الميداني

          إعداد تقارير عن أداء الطالب ميدانيا

          .التفاعلي من خالل الدورات التدريبية. التعليم ألسلوب األساتذة تهيئة

          تفاعلية مقررات إلى الدراسية مقرراتهم تحويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع

          دراسة توافق نواتج تعلم البرامج مع احتياجات سوق العمل 

           في اللجان االستشارية للبرامج العمل  إشراك  أرباب

          توفير فرص تدريب مهنية بالتنسيق مع عمادة الجودة بالجامعة

          التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم إجراء 

          حصر نواقص األجهزة والمعدات  الحديثة 

          إعداد  مواصفات  األجهزة والمعدات

          إعداد المعايير األكاديمية للبرامج .

          لنماذج هيئة التقويمالمقررات والبرامج وفقا  توصيف
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 األنشطة
 الشهر

12 1 2 3 4 5 6 7 8 

          تجهيز ومراجعة ملفات المقررات والبرامج

          إعداد خطط بحثه لألقسام العلمية بالكلية

          ورش عمل ودورات تدريبية  فى مجال البحث العلمى 8عقد 

          بحوث علمية تخدم قضايا المجتمع  إجراء

          والكليةاألقسام مستوى ثية ملتابعة الخطة البح آلية إعداد 

          إعداد تقرير عن  األبحاث املنشورة على مستوى األقسام والكلية

          الكلية وإدارات أقسام من المجتمع حتياجات ا وتحديد دراسة

           المجتمع احتياجات  لتلبية برامج وتقديم  إعداد

          عقد شراكة مجتمعية واحدة سنويا

          آلية لمتابعة تنفيذ برامج الشراكة المجتمعيةإعداد 
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   العلوم الطبيةلكلية  السنوية  منظومة متابعة أنشطة الخطة التنفيذية

توقيت  آلية المتابعة اإلجرائية األنشطة المخرجات

 المتابعة

 مبررات عدم التنفيذ مالم يتم تنفيذه األدلة والشواهد ماتم تنفيذه

مؤسسي وجود نظام 
للجودة وفق نظم 

وقواعد الهيئة الوطنية 
 لالعتماد

      مخاطبات ورش عمل للتعريف بمعايير االعتماد المؤسسى 4عقد 

      تقارير انجاز    االعتماد المؤسسيتحديد  وتنفيذ مستهدف متطلبات 

تقديم برامج أكاديمية 
ومناهج تدريسية متميزة 

وفق معايير االعتماد 
 البرامجي

      تقارير انجاز إجراء التقويم الذاتي للبرامج

      تقارير   مراجعة  المناهج والبرامج األكاديمية  بالكلية 

      تقرير إجراء تقويم جودة المقررات

      انجاز تقرير  والمقررات البرنامج توفير متطلبات ملف 

توافر المراجع والكتب 
والدوريات الحديثة ورقيا 

 والكترونيا

إعداد قوائم بالكتب الحديثة المطلوبة  لكل برنامج وفق 

 معايير محددة

      مخاطبات

إعداد  ورشة عمل  للتعريف بالمكتبة الرقمية السعودية 

 وكيفية االستخدام

      مخاطبات

توافر نظام متكامل ومطبق في 

 القبول والتسجيل بالكلية

      قرارات معايير القبول للكلية  واعتماد  وإعداد

      تقارير  زيارات ميدانية للمدارس الثانوية للتعريف ببرامج الكلية

الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي واعتماد  مراجعة 

 وتحديد المهام والمسئوليات

      قرارات
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 وآليات مكتملهيكل تنظيمي 

ونظم لتنسيق العمل بين 

 بالكلية . الوظائف

إعداد دليل  السياسات واإلجراءات  اإلدارية واللوائح 

 التنفيذية 

      قرارات

توقيت  آلية المتابعة اإلجرائية األنشطة المخرجات

 المتابعة

 مبررات عدم التنفيذ مالم يتم تنفيذه األدلة والشواهد ماتم تنفيذه

ضمان جودة العمليات 

 االدارية والتعليمية  

      قرارات الجودة بالكليةتشكيل واعتماد لجان 

      تقرير انجاز .منسوبي الكليةخطة متكاملة لنشر ثقافة الجودة بين  إعداد 

هيئة   أعضاء توافر

تدريس من ذوى الكفاءة 

  العالية

تحديد  النقص في أعضاء هيئة التدريس على حسب 

 التخصص والدرجة العلمية

      خطابات

ضمان تحقيق أهداف 

 الخطة اإلستراتيجية 

      تقارير  إعداد خطط تنفيذية لألقسام وفقا للخطة االستراتراتيجية

      محاضر  عقد اجتماعات دورية لتقييم منفذ الخطة

طالب مؤهلين  علميا  

 وعمليا  
      مخاطبات إعداد أدلة لمحتويات للتدريب الميداني

      مخاطبات التدريب الميدانيإعداد مواصفات أماكن 

      تقارير إعداد تقارير عن أداء الطالب ميدانيا

 التعلم أساليب تطبيق

 التفاعلي.

 

      مخاطبات التفاعلي من خالل الدورات التدريبية. التعليم ألسلوب األساتذة تهيئة

 إلى الدراسية مقرراتهم تحويل على التدريس هيئة أعضاء تشجيع

 تفاعلية. مقررات
      مخاطبات
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توقيت  آلية المتابعة اإلجرائية األنشطة المخرجات

 المتابعة

 مبررات عدم التنفيذ مالم يتم تنفيذه األدلة والشواهد ماتم تنفيذه

توافق  مخرجات تعلم 

برامج الكلية مع متطلبات 

 سوق العمل. .  

      تقارير دراسة توافق نواتج تعلم البرامج مع احتياجات سوق العمل 

      قرارات إشراك  أرباب العمل في اللجان االستشارية للبرامج  

أعضاء هيئة تدريس أكفاء 

 مهنيا

عمادة الجودة توفير فرص تدريب مهنية بالتنسيق مع 

 بالجامعة

      مخاطبات

      تقارير التدريس  هيئة أعضاء أداء تقويم إجراء 

معامل مكتملة األجهزة 

والمعدات  لخدمة مرحلة 

 البكالوريوس

      مخاطبات حصر نواقص األجهزة والمعدات  الحديثة 

      مخاطبات إعداد  مواصفات  األجهزة والمعدات

مكتملة ملفات مقررات 

وفق معايير االعتماد 

األكاديمي طبقا لقواعد 

 الهيئة الوطنية لالعتماد

      مخاطبات إعداد المعايير األكاديمية للبرامج

      تقارير توصيف المقررات والبرامج وفقا لنماذج هيئة التقويم

      تقارير تجهيز  ومراجعة ملفات البرامج والمقررات

الرتقاء باملستوي العلمي ا

 هيئة التدريس ألعضاء

      تقارير بحثه لألقسام العلمية بالكلية وتنفيذ إعداد خطط

      مخاطبات ومخرجاته العلمي البحث مجال في عمل وورش 8 عقد

 م2018-2022
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      مخاطبات بحوث علمية تخدم قضايا المجتمع  إجراء

علمية متميزة ذات  أبحاث

 تخدم املجتمع جدوى 

      مخاطبات األقسام والكليةمستوى ثية ملتابعة الخطة البح آلية إعداد 

      تقارير إعداد تقرير عن  األبحاث املنشورة على مستوى األقسام والكلية

توقيت  آلية المتابعة اإلجرائية األنشطة المخرجات

 المتابعة

 التنفيذمبررات عدم  مالم يتم تنفيذه األدلة والشواهد ماتم تنفيذه

املساهمة فى التنمية 

 املجتمعية

      تقارير الكلية وإدارات أقسام من المجتمع احتياجاتا وتحديد دراسة

      تقارير  المجتمع لتلبى احتياجات   برامج وتقديم  إعداد

      قرارات عقد شراكة مجتمعية واحدة سنويا

      مخاطبات المجتمعيةإعداد آلية لمتابعة تنفيذ برامج الشراكة 



 بطاقة مؤشرات االداء

عدد مؤشرات االداء  االهداف التنفيذية االهداف االستراتيجية نطاق االداء

 لكل هدف

عدد املؤشرات 

 لكل نطاق

مة
اع

لد
ة ا

عي
ام
لج

ة ا
يئ
الب

 

تطبيق معايير الهيئة 

لالعتماد االكاديمى الوطنية 

على املستوى املؤسس ى 

 والبرامجى

 استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ى للجامعة 1-1هـ
3  

11 
 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ 

8 

بنسبة  زيادة عدد الطالب لاللتحاق ببرامج الكلية 1-2هـ

 2   % من العدد الحالي50

 9 تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ 14

تحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على مستوى  3-2هـ

 3 االقسام والكلية

لم
تع

وال
م 
علي

الت
 

تطوير االداء االكاديمى  

 والعلمى بالكلية

تحديث وربط املخرجات التعليمية للبرامج بحاجة  1-3هـ

 3 سوق العمل

17 

 4 االرتقاء بالمستوى النظري والعملي للطالب 2-3هـ

استقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة  3-3هـ 

 2 عالية 

 2 تطوير األداء املنهي العضاء هيئة التدريس 4-3هـ

اكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة  5-3هـ

 3 البكالوريوس

 2 التفاعليتطوير خطط وبرامج التعليم  6-3هـ

توسيع الفرص التعليمية املتاحة للطالب خارج  7-8هـ 

 1 املتطلبات الدراسية

مي 
عل
 ال
ث

ح
الب

ير
طو

الت
و

 

 تفعيل  البحث العلمى

% من بحوث اعضاء هيئة 40نشر ما اليقل عن  1-4هـ

 ISI 2 التدريس فى مجالت مصنفة عامليا 
 

4 

 زيادة إنتاج البحوث العلمية 1  2-4هـ

2 

ة 
عي

تم
ملج

ة ا
مي

تن
ال

مع
جت

امل
ة 
دم

وخ
 

 ةهتعزيز الشراكة املجتمعي

اعداد وتقديم برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات   1-5هـ

 2 املجتمع
 

4 

توفير وتفعيل عقد شراكة مجتمعية واحدة على   2-5هـ

 2 االقل فى السنة

 50 االجمالي
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 االكاديمياستيفاء متطلبات االعتماد 1-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 5-1-1الجامعة: 

 نسبة استيفاء متطلبات االعتماد املؤسس ى -1
 الهيئة:

  1-1-1 الكلية:

 

 عتماد املؤسس ي لال  تهيئة الجامعة 1-1-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %100 الخطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية 

 

 املستوى املستهدف

 %50 السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة

 

 طريقة حساب املؤشر
 X  100عدد الوثائق واالدلة املتوفرة / عدد االدلة والوثائق املطلوبة

 

  عمادة الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدات الكلية  –االقسام العلمية  املشاركة في تنفيذ املشروعالجهات 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 استيفاء متطلبات االعتماد االكاديمي 1-1هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 2-1-1الجامعة: 

 ما تم استعماله من مؤشرات الهيئة نسبة  -2
 الهيئة:

  2-1- 1الكلية:

 

 عتماد املؤسس يلال  تهيئة الجامعة 1-1-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %70 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %70 السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %70 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %70 السنة الخامسة

 

 X100على العدد الكلى من مؤشرات الهيئة  /  نسبة ما تم استعماله  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدات الكلية – االقسام العلمية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 استيفاء متطلبات االعتماد االكاديمي 1-1هـ  املحدد الهدف

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 3-1-1الجامعة: 

 الهيئة: الكلية جنسبة اكتمال الدراسة الذاتية لبرام

  3-1- 1الكلية:

 

 عتماد املؤسس يلال  تهيئة الجامعة 1-1-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األولى

 السنة الثانية
 

 السنة الثالثة
 

 السنة الرابعة
 

 السنة الخامسة
 

 

  اكتمال بنود الدراسة الذاتية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدات الكلية – االقسام العلمية تنفيذ املشروع الجهات املشاركة في

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-2-1الجامعة: 

 الهيئة: استيفاء متطلبات االعتماد البرامجى

  1-2- 1الكلية:

 

   االعتماد البرامجى 1-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %50 السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة

 

 X100  العدد الكلى لالدلة والوثائق املطلوبة /عدد الوثائق واالدلة املتوفرة   حساب املؤشر طريقة

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدات الكلية – االقسام العلمية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 2-2-1الجامعة: 

 الهيئة: تقدير الطالب لجودة املقررات 

  2-2- 1الكلية:

 

   االعتماد البرامجى 1-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  5من  4   مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 3.2 السنة األولى

 3.4 السنة الثانية

 3.6 السنة الثالثة

 3.8 السنة الرابعة

 4 السنة الخامسة

 

 متوسط تقديرات الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقييم الكلى للمقررات طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية بالكلية عن تحقيق املستهدفاملسئول 
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 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 3-2-1الجامعة: 

 2-4 الهيئة: نسبة الطالب الذين أكملوا  السنة للبرنامج بنجاح

  3-2- 1الكلية:

 

 االعتماد البرامجى 1-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %70 السنة األولى

 %75 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %85 السنة الرابعة

 %90 السنة الخامسة

 

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

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 البرامج االكاديميةتحسين وتطوير جودة   2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-4-5الجامعة: 

 3-2الهيئة: نسبة الطالب الداخلين في برنامج البكالوريوس الذين أكملوا في الحد األدنى من املدة

  4-2- 1الكلية:

 

 االعتماد البرامجى 1-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %70 السنة األولى

 %75 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %85 السنة الرابعة

 %90 السنة الخامسة

 

 X100 نفس الدفعةللطالب من / العدد الكلى  عدد الطالب الذين اكملوا البرنامج فى الحد االدنى طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف



56 
 

 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: عناوين الكتب في املكتبة نسبة لعدد الطالبعدد 

  5-2- 1الكلية:

 

   مصادر التعلم  2-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

 كتاب لكل طالب  15 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 1:3 السنة األولى

 1:6 الثانيةالسنة 

 1:9 السنة الثالثة

 1:12 السنة الرابعة

 1:15 السنة الخامسة

 

 للطالب/  العدد الكلى   عناوين الكتبعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 العلميةاالقسام  املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: عدد االشتراكات في املصادر االلكترونية نسبة لعدد البرامج

  6-2- 1الكلية:

 

   مصادر التعلم 2-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  القياسدورية  %  وحدة القياس

 

 %20 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %7 السنة األولى

 %10 السنة الثانية

 %13 السنة الثالثة

 %17 السنة الرابعة

 %20 السنة الخامسة

 

  X 100عدد البرامج /   االشتراكات فى املصادر االلكترونيةعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-2-5الجامعة: 

 الهيئة: الدوريات نسبة لعدد البرامج املطروحةعدد االشتراكات فى 

  7-2- 1الكلية:

 

   مصادر التعلم 2-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %   وحدة القياس

 

 %200 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %75 السنة األولى

 %100 السنة الثانية

 %150 الثالثةالسنة 

 %175 السنة الرابعة

 %200 السنة الخامسة

 

 X 100عدد البرامجاملتوفرة  /  االشتراكات فى الدوريات عدد ا طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحسين وتطوير جودة البرامج االكاديمية  2-1هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-2-8الجامعة: 

 الهيئة: تقييم الطالب لخدمات  للمكتبة

  8-2- 1الكلية:

 

   مصادر التعلم 2-2-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس   وحدة القياس

 

 5من  4 هذا املؤشر عند نهاية الخطةمقدار املستهدف من 

 

 املستوى املستهدف

 3.2 السنة األولى

 3.4 السنة الثانية

 3.6 السنة الثالثة

 3.8 السنة الرابعة

 4 السنة الخامسة

 

 متوسط تقييم الطالب على مقياس تقديرى من خمس نقاط طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية في تنفيذ املشروع الجهات املشاركة

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 % من العدد الحالى 50زيادة عدد الطالب لاللتحاق ببرامج الكلية بنسبة   1-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-2-6الجامعة: 

 6-2الهيئة: املعدل االجمالى للقيد

  9-2- 1الكلية:

 

   تطوير اليات القبول والتسجيل 1-3-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %20 السنة األولى

 %25 السنة الثانية

 %30 السنة الثالثة

 %40 السنة الرابعة

 %50 الخامسةالسنة 

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 عمادة الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 % من العدد الحالى50زيادة عدد الطالب لاللتحاق ببرامج الكلية بنسبة   1-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: املعدل الصافى للقيد

  1-1- 2الكلية:

 

   تطوير اليات القبول والتسجيل 1-3-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %40 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %32 األولىالسنة 

 %34 السنة الثانية

 %36 السنة الثالثة

 %38 السنة الرابعة

 %40 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: تحديد املهام املسئوليات على حسب الهيكل التنظيمي

  2-1- 2الكلية:

 

     تطوير الهيكل التنظيمى  1-4-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %100 السنة األولى

 السنة الثانية
 

 السنة الثالثة
 

 السنة الرابعة
 

 السنة الخامسة
 

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية  املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 3-2-1الجامعة: 

 4-4الهيئة: التقييم الكلى للطلبة لجودة خبرات التعلم في الكلية

  3-1- 2الكلية:

 

     ادارة ضمان الجودة  3-4-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 5من  4 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 3.2 السنة األولى

 3.4 السنة الثانية

 3.6 السنة الثالثة

 3.8 السنة الرابعة

 4 السنة الخامسة

 

  تقييم الطالب على مستوى تقديرى من خمس نقاطمتوسط  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف



64 
 

 تقويم  العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 4-2-1الجامعة: 

 الهيئة: خالل السنة نسبة املقررات التي يجرى فيها تقويم  للطالب

  1-2- 2الكلية:

 

     ادارة ضمان الجودة  3-4-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستهدفاملستوى 

 %100 السنة األولى

 %100 السنة الثانية

 %100 السنة الثالثة

 %100 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة

 

  X100  للمقررات المطروحة/ العدد الكلى    المقررات التى تم تقويمها عدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 ادارة الكلية –وكالة الكلية  املشروعالجهات املشاركة في تنفيذ 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء من داخل نسبة البرامج التي بها تصديق مستقل ملعايير ) مستويات( تحصيل 

 الجامعة
 الهيئة:

  2-2- 2الكلية:

 

     ادارة ضمان الجودة  3-4-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األولى

 %20 الثانيةالسنة 

 %40 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  X100  للبرامج/ العدد الكلى   البرامج التى بها تصديق مستقل داخلىعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات اإلدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 خارجنسبة البرامج التي بها تصديق مستقل ملعايير ) مستويات( تحصيل الطلبة خالل السنة بواسطة خبراء من 

 الجامعة
 الهيئة:

  3-2- 2الكلية:

 

     ادارة ضمان الجودة  3-4-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %70 الخطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية 

 

 املستوى املستهدف

 %20 السنة األولى

 %30 السنة الثانية

 %45 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة

 %70 السنة الخامسة

 

 X100  للبرامج/ العدد الكلى   البرامج التى بها تصديق مستقل خارجىعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  في تنفيذ املشروعالجهات املشاركة 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: الكلية  في السنة السابقة ألسباب عدا  التعاقد بسبب السن نسبة أعضاء هيئة التدريس  الذين غادروا

  4-2- 2الكلية:

 

     عمليات التوظيف  1-5-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %5   السنة األولى

 %5 الثانيةالسنة 

 %5 السنة الثالثة

 %5 السنة الرابعة

 %5 السنة الخامسة

 

  X100العدد الكلى  / السابقة أعضاء هيئة التدريس  الذين غادروا الكلية  في السنةعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-2-2الجامعة: 

 3-4الهيئة: نسبة هيئة التدريس املشتركين في التطوير املنهي السنة املاضية

  5-2- 2الكلية:

 

     عمليات التوظيف  1-5-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %27 السنة األولى

 %29 السنة الثانية

 %31 السنة الثالثة

 %33 السنة الرابعة

 %35 السنة الخامسة

 

  X100عدد اعضاء هيئة التدريس الذين يحملون دكتوراة  / العدد الكلى العضاء التدريس   طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 الجودة بالكلية وحدة املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: املعدل االجمالى للطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

  6-2- 2الكلية:

 

 عمليات التوظيف 1-5-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

  1:20 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 1:28 السنة األولى

 1:26 السنة الثانية

 1:24 السنة الثالثة

 1:22 السنة الرابعة

 1:20 السنة الخامسة

 

  X100  التدريسالعضاء / العدد الكلى   الطالب االجمالىعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تقويم  العمليات االدارية والتعليمية بالكلية  2-2هـ  الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 10-4-1الجامعة: 

 1-4 الهيئة: معدل أعداد الطلبة  ألعضاء هيئة التدريس  حسب التخصص

  7-2- 2الكلية:

 

 عمليات التوظيف 1-5-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

  1:10 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستهدفاملستوى 

 1:10 السنة األولى

 1:10 السنة الثانية

 1:10 السنة الثالثة

 1:10 السنة الرابعة

 1:10 السنة الخامسة

 

  X100 حسب التخصصالعدد الكلى للطالب  / العدد الكلى العضاء التدريس  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على مستوى االقسام والكلية 3-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: واألقسام في ضوء خطة الجامعة اإلستراتيجيةنسبة تطور الخطط اإلستراتيجية   للكلية 

  1-3- 2الكلية:

 

     مستوى االستراتيجىالالتنفيذ على  1-6-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

 % 100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %20 السنة األولى

 %40 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %80 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة

 

  X100عدد االنشطة التنفيذية التى تم تنفيذها  / العدد الكلى النشطة الخطة المطلوبة   طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على مستوى االقسام والكلية 3-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: الكلية والجامعةنسبة اعضاء هيئة التدريس الذين على دراية بخطط االقسام ، 

  2-3- 2الكلية:

 

   مستوى االستراتيجىالالتنفيذ على  1-6-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

  %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األولى

 %40 السنة الثانية

 %50 الثالثةالسنة 

 %65 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  X100عدد اعضاء هيئة التدريس الذين على دراية بخطط االقسام ، الكلية والجامعة / العدد الكلى  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف



73 
 

 تحديث واعداد الخطة االستراتيجية  على مستوى االقسام والكلية 3-2هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: الخطة اإلستراتيجية توفر مؤشرات أداء يتم قياسها دوريا للتأكد من تحقيق أهداف

  3-3- 2الكلية:

 

   مستوى االستراتيجىالالتنفيذ على  1-6-1ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

  %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %90 السنة األولى

 %90 السنة الثانية

 %90 الثالثةالسنة 

 %90 السنة الرابعة

 %90 السنة الخامسة

 

  X100عدد منفذ المستهدف السنوى / العدد الكلى للمستهدف السنوى  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املستهدفاملسئول عن تحقيق 
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 تحديث وربط املخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل 1-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 4-4-1الجامعة: 

 الهيئة: معدل  توظيف الخريجين

  1-4- 2الكلية:

 

      موائمة سوق العمل 1-1-3ش اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %45 السنة األولى

 %50 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  X 100الكلى للخرجينعدد الخرجين الذين تحصلوا على وظائف / العدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تحديث وربط املخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل 1-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 4-2-1الجامعة: 

 الهيئة: نسبة ربط مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل على مستوى برامج الكلية

  2-4- 2الكلية:

 

        موائمة سوق العمل 1-1-3ش اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس نسبة  وحدة القياس

 

 %80 عند نهاية الخطةمقدار املستهدف من هذا املؤشر 

 

 املستوى املستهدف

 %64 السنة األولى

 %68 السنة الثانية

 %72 السنة الثالثة

 %76 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  X 100للبرامج / العدد الكلى  البرامج التى تم ربط مخرجاتها التعليمية بسو العملعدد   طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية  املسئول عن تحقيق املستهدف



76 
 

 تحديث وربط املخرجات التعليمية للبرامج بحاجة سوق العمل 1-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: تمثيل أرباب العمل في لجان البرنامجنسبة 

  3-4- 2الكلية:

 

           موائمة سوق العمل 1-1-3ش اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس   وحدة القياس

 

 %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األولى

 %15 السنة الثانية

 %20 السنة الثالثة

 %25 السنة الرابعة

 %35 السنة الخامسة

 

 X100عدد ارباب العمل المشتركين فى لجان البرامج / العدد الكلى العضاء لجان البرامج  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب 2-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: نسبة تحقيق مخرجات  للتدريب الميداني

  3-4- 2الكلية:

 

 تنمية مهارات الطالب      1-2-3ش  املشروعاسم 

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %80 السنة األولى

 %80 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %80 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  املؤشرطريقة حساب 

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب 2-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: نسبة عدد الطالب المتميزين أكاديميا للعدد الكلى للطالب

  3-4- 2الكلية:

 

 تنمية مهارات الطالب        1-2-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %80 األولىالسنة 

 %80 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %80 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 بالكليةوحدة الجودة  املسئول عن تحقيق املستهدف
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 االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب 2-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-1-2الجامعة: 

 7-4الهيئة: نسبة  عدد الطالب المتعثرين أكاديميا للعدد الكلى للطالب

  1-1- 3الكلية:

 

 تنمية مهارات الطالب        1-2-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %5 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %5 السنة األولى

 %5 السنة الثانية

 %5 السنة الثالثة

 %5 السنة الرابعة

 %5 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  في تنفيذ املشروعالجهات املشاركة 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 االرتقاء بالمستوى النظرى والعملى للطالب 2-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: ومهاراتهم رضا اصحاب العمل عن الخريجين

  2-1- 3الكلية:

 

   تنمية مهارات الطالب        1-2-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %55 السنة األولى

 %60 السنة الثانية

 %65 السنة الثالثة

 %75 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 كفاءة عاليةاستقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو  3-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: الذين يحملون دكتوراهنسبة اعضاء هيئة التدريس 

  1-2- 3الكلية:

 

      استقطاب الكفاءات  1-3-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %90 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %65 السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %75 السنة الثالثة

 %80 السنة الرابعة

 %90 السنة الخامسة

 

  X100العدد الكلى العضاء التدريس /الذين يحملون دكتوراه اعضاء هيئة التدريس عدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  املشاركة في تنفيذ املشروعالجهات 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 استقطاب أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم ذو كفاءة عالية 3-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: للمتعاقدين إلى العدد الكلى ألعضاء هيئة التدريس نسبة أعضاء هيئة التدريس

  2-2- 3الكلية:

 

      استقطاب الكفاءات  1-3-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

  %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %75 السنة األولى

 %65 الثانيةالسنة 

 %55 السنة الثالثة

 %45 السنة الرابعة

 %35 السنة الخامسة

 

  X100 العضاء التدريسالعدد الكلى   / عدد أعضاء هيئة التدريس للمتعاقدين طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 عمادة الكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تطوير األداء املنهي ألعضاء هيئة التدريس 4-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 1-8-2الجامعة: 

 الهيئة: نسبة أعضاء هيئة التدريس تلقوا دورات تدريبية مهنية

  1-3- 3الكلية:

 

 تطوير اداء منسوبى الكلية 1-4-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %20 السنة األولى

 %24 السنة الثانية

 %28 السنة الثالثة

 %32 السنة الرابعة

 %35 السنة الخامسة

 

 X100/ العدد الكلى العضاء هيئة التدريس عدد أعضاء هيئة التدريس تلقوا دورات تدريبية مهنية حساب املؤشرطريقة 

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تطوير األداء املنهي ألعضاء هيئة التدريس 4-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 5-8-1الجامعة: 

 الهيئة: رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدورات التدريبية

  2-3- 3الكلية:

 

 تطوير اداء منسوبى الكلية 1-4-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %80 السنة األولى

 %80 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %80 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

 X100للطالب المشتركين فى التقييم للعدد الكلى  /عدد اعضاء هيئة التدريس الذين كانت اجابتهم مرضية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 إكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة البكالوريوس 5-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: رضا طالب مرحلة البكالوريوس عن تجهيزات المختبرات والمعامل

  3-3- 3الكلية:

 

 التطوير التقنى لتجهيزات المختبرات والمعامل  1-5-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 املؤشر عند نهاية الخطةمقدار املستهدف من هذا 

 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األولى

 %40 السنة الثانية

 %50 السنة الثالثة

 %65 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

 X100للطالب المشتركين فى التقييم للعدد الكلى  /عدد الطالب الذين كانت اجابتهم مرضية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية التابع لهاالجهة 

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 إكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة البكالوريوس 5-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: معدل الطالب الذين تلقوا تدريبا على  احدث التقنيات المعملية

  1-4- 3الكلية:

 

 التطوير التقنى لتجهيزات المختبرات والمعامل 1-5-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %35 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %7 السنة األولى

 %14 السنة الثانية

 %21 السنة الثالثة

 %28 السنة الرابعة

 %35 السنة الخامسة

 

 X100للطالب لعدد الكلى ا /الطالب الذين تلقوا دورات تدريبيةعدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 إكمال تجهيزات مختبرات ومعامل مرحلة البكالوريوس 5-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: المعامل تتقدير أعضاء هيئة التدريس لتجهيزا

  2-4- 3الكلية:

 

 التطوير التقنى لتجهيزات المختبرات والمعامل 1-5-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %35 السنة األولى

 %50 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %80 الخامسةالسنة 

 

 X100للطالب المشتركين فى التقييم للعدد الكلى  /عدد اعضاء هيئة التدريس الذين كانت اجابتهم مرضية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املستهدفاملسئول عن تحقيق 
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 تطوير خطط وبرامج التعليم التفاعلي 6-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 3-10الهيئة: نسبة المناهج الدراسية التي تعتمد على التعليم التفاعلي

  1-1- 4الكلية:

 

 التعليم التفاعلى 1-6-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %20 السنة األولى

 %35 السنة الثانية

 %50 السنة الثالثة

 %65 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

 X100/ للعدد الكلى   مناهج التعليم التفاعلى عدد  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 تطوير خطط وبرامج التعليم التفاعلي 6-3هـ الهدف املحدد

 

 األداءمؤشر  مرجعية مؤشر األداء

 2-3-3الجامعة: 

 4-10الهيئة: الدراسية التي تعتمد على أساليب التعليم التفاعلي جمدى رضاء الطالب عن المناه

  2-1- 4الكلية:

 

 التعليم التفاعلى 1-6-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األولى

 %45 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

 X100للطالب المشتركين فى التقييم للعدد الكلى  /عدد الطالب الذين كانت اجابتهم مرضية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  املشاركة في تنفيذ املشروعالجهات 

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 الدراسية تتوسيع الفرص التعليمية املتاحة للطالب  خارج املتطلبا 7-3هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: عن الخدمات التعليمية الالصفية المقدمة لهم في الكلية رضاء الطلبة

  4-1- 4الكلية:

 

 االنشطة التعليمية الالصفية 1-7-3ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %50 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األولى

 %20 السنة الثانية

 %30 السنة الثالثة

 %40 السنة الرابعة

 %50 السنة الخامسة

 

 X100للطالب المشتركين فى التقييم للعدد الكلى  /عدد الطالب الذين كانت اجابتهم مرضية  طريقة حساب املؤشر

 

 الكليةعمادة  الجهة التابع لها

 

 وحدة الجودة بالكلية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 االقسام العلمية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 ISI% من بحوث أعضاء التدريس في مجالت مصنفة عامليا 40نشر ما اليقل عن  1-4هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 3-2-1الجامعة: 

 الهيئة: ISIنسبة ما نشر من ابحاث العضاء هيئة تدريس فى مجالت مصنفة 

  4-1- 4الكلية:

 

 االنتاج العلمى 1-1-4ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %40 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %10 السنة األولى

 %20 الثانيةالسنة 

 %30 السنة الثالثة

 %35 السنة الرابعة

 %40 السنة الخامسة

 

 X 100/ العدد الكلى للبحوث  ISIالعدد الذى تم نشره فى مجالت مصنفة عالميا  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 ISI% من بحوث أعضاء التدريس في مجالت مصنفة عامليا 40نشر ما اليقل عن  1-4هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: معدل االستشهادات المرجعية

  1-2- 4الكلية:

 

 االنتاج العلمى 1-1-4ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس معدل  وحدة القياس

 

 0.1 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 0.1 السنة األولى

 0.1 السنة الثانية

 0.1 السنة الثالثة

 0.1 السنة الرابعة

 0.1 السنة الخامسة

 

  حساب املؤشرطريقة 

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف
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 زيادة إنتاج البحوث العلمية 2-4هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: نسبة اعضاء هيئة التدريس )بدوام كامل( الذين لديهم بحث واحد على األقل في السنة السابقة

  2-2- 4الكلية:

 

 االنتاج العلمى 1-1-4ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %100 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستهدفاملستوى 

 %60 السنة األولى

 %70 السنة الثانية

 %80 السنة الثالثة

 %90 السنة الرابعة

 %100 السنة الخامسة
 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع
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 وحدة الجودة بالكلية املستهدفاملسئول عن تحقيق 

 

 زيادة إنتاج البحوث العلمية 2-4هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

عدد أوراق العمل أو التقارير المقدمة للمؤتمرات خالل السنة الماضية لكل من أعضاء هيئة التدريس 

 بدوام كامل أو مايعادله
 الهيئة:

  1-1- 5الكلية:

 

 االنتاج العلمى 1-1-4ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 1:1 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 1:1 السنة األولى

 1:1 السنة الثانية

 1:1 السنة الثالثة

 1:1 السنة الرابعة

 1:1 السنة الخامسة

 

  املؤشرطريقة حساب 

 

 الكلية الجهة التابع لها
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 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف

 

 اعداد وتقديم برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات المجتمع  1-5هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 3-2-4الجامعة: 

 الهيئة: عدد برامج التعليم المجتمعي  المقدمة نسبة لعدد األقسام

  2-1- 5الكلية:

 

 تنمية المهارات المجتمعية 1-1-5ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس   وحدة القياس

 

 1:1 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستهدفاملستوى 

 1:1 السنة األولى

 1:1 السنة الثانية

 1:1 السنة الثالثة

 1:1 السنة الرابعة

 1:1 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر
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 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف

 اعداد وتقديم برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات المجتمع  1-5هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: مدى رضا أفراد المجتمع المشاركين فى برامج تنمية المهارات االجتماعية

  1-2- 5الكلية:

 

 تنمية المهارات المجتمعية 1-1-5ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس %  وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %30 السنة األولى

 %50 السنة الثانية

 %60 السنة الثالثة

 %70 السنة الرابعة

 %80 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر
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 الكلية التابع لهاالجهة 

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف

 

 توفير وتفعيل عقد شراكة مجتمعية واحدة على االقل فى السنة  2-5هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة:   نسبة طالب الكلية المشاركين في األعمال الطوعية

  2-2- 5الكلية:

 

 تنمية المهارات المجتمعية 1-1-5ش  اسم املشروع

 

 سنوي  دورية القياس   وحدة القياس

 

 %10 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 %3 السنة األولى

 %5 السنة الثانية

 %6 السنة الثالثة

 %8 السنة الرابعة

 %10 السنة الخامسة
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 تقييم تقديرى من خمس نقاط طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 الجودة بالكليةوحدة  املسئول عن تحقيق املستهدف

 

 توفير وتفعيل عقد شراكة مجتمعية واحدة على االقل فى السنة  2-5هـ الهدف املحدد

 

 مؤشر األداء مرجعية مؤشر األداء

 الجامعة: 

 الهيئة: يخص مساهماتهم  في خدمة المجتمع انسبة  مشاركة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين فيم

  2-2- 5الكلية:

 

 تنمية المهارات المجتمعية 1-1-5ش  املشروع اسم

 

 سنوي  دورية القياس   وحدة القياس

 

 %80 مقدار املستهدف من هذا املؤشر عند نهاية الخطة

 

 املستوى املستهدف

 السنة األولى
 

 %20 السنة الثانية

 %40 السنة الثالثة

 %60 السنة الرابعة
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 %80 السنة الخامسة

 

  طريقة حساب املؤشر

 

 الكلية الجهة التابع لها

 

 االقسام العلمية -ادارة الكلية –وكالة الكلية  الجهات املشاركة في تنفيذ املشروع

 وحدة الجودة بالكلية املسئول عن تحقيق املستهدف

 

 خطة المخاطر

 من اعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية، وتتمثل في مجموعة من  اإلجراءات التي تتبعها االدارة بشكل منظم ملو   
ً
عد إدارة املخاطر جزءا

ٌ
اجهة ت

 املخاطر املصاحبة ألنشطتها من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة في ظل وجود املخاطر بما يضمن تحقيق األهداف .

 للتواصل ملنع الخطر أو التقليل منه، ومن حجم الخسائر عند حدوثها، والعمل على عدم تكرارها م 
ً
ن وتوفر إستراتيجية إدارة املخاطر مجاال

. للوقاية من حدوثهخالل دراسة أسباب حدوث كل خطر 
ً
 مستقبال

 انخفاض ميزانية الجامعة اسم الخطر مالي  نوع الخطر

  وصف الخطر المحتمل
 الكلية ميزانيةانخفاض 

جهة وموقع حدوث 
 القريات -كلية املجتمع  الخطر

الجهة المسؤولة عن 
 ورؤساء االقسام عمادة الكلية معالجة وإنهاء الخطر

 عناصر الوقاية من الخطر:

البحث عن مصادر تمويل غير حكومية من ذلك برامج 

 أكاديمية أو تدريبة مدفوعة برسوم.

 الخطورة:درجة ومستوى 
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 الجهة المسؤولة عن إجراءات منع الخطر:
 .عمادة الكلية    

 تأثير الخطر حال وقوعه:
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    
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 انخفاض ميزانية الجامعة اسم الخطر مالي  نوع الخطر

  وصف الخطر المحتمل
 الحديثة باملعامل واملختبراتعدم توافر االجهزة 

جهة وموقع حدوث 

 الخطر
 القريات -كلية املجتمع 

الجهة المسؤولة عن 

 معالجة وإنهاء الخطر
 وحدة الجودة ورؤساء االقسام

 عناصر الوقاية من الخطر:

 مطالبة الجامعة بزيادة الدعم املادي للمعامل واملختبرات
 :درجة ومستوى الخطورة

 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 الجهة المسؤولة عن إجراءات منع الخطر:
 ادارة الكلية.    

 تأثير الخطر حال وقوعه:
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

 √    

 عدم تنفيذ املستهدف  اسم الخطر  ادارى  نوع الخطر

  وصف الخطر المحتمل
في اجراءات اعداد التقارير  و مخرجات الدراسة  التاخير

 الذتية للبرامج

جهة وموقع حدوث 

 الخطر
 القريات -كلية املجتمع 

الجهة المسؤولة عن 

 معالجة وإنهاء الخطر
 ورؤساء االقسام عمادة الكلية

 عناصر الوقاية من الخطر:

 مطالبة الجامعة بزيادة الدعم املادي للمعامل واملختبرات
 :ومستوى الخطورةدرجة 

 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 الجهة المسؤولة عن إجراءات منع الخطر:
 .عمادة الكلية    

 تأثير الخطر حال وقوعه:
 نادر منخفض متوسط عال عال جدا

  √   

 

 


