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  كلمة عمیدة الكلیة 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  نحمد هللا ونثني علیھ ونصلي ونسلم على رسولھ المصطفى وعلى آلة وصحبھ وسلم  

م وأن ، والفنون التصامیم لكلیةِ  كعمیدة يبرسالت أقومَ   أن یُشرفني ً  اتمتمیز طالبات لتخریجِ  تھدفُ تعلیمیة أكادیمیة  كمؤسسةٍ  بدوِرھا ِلتقومَ  ؛ الكلیةِ  لتطویرِ  بوسعي ما أُقّدِ ً  علمیا  وبحثیا

ً   ٢٠٣٠  المملكة رؤیةة لموائم  العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة رفعو وتنمیتھ المجتمع بناء في یقمن بدورھن التخصص مجاالت في  األكادیمي االعتماد في الوصول الي ، طموحا

 إلعداد،  المختلفةالعلمیة   أقسامھا في  عالیة جودة ذات متمیزة برامج میوتُقد ، المحلي واالقلیمي مستوى علىالمستجدة  التطورات مواكبةو،  الجامعة كلیات بین الریادة تحقیق  و ،

وذلك ضمن خطة استراتیجیة ھادفة ومواكبة   وفاعلة إیجابیة بطرق الجامعة والوطن تقدم في یسھمن،  التخصص مجاالت في واإلبداع بالعطاء تمیزةمفنیة و مھاریة   كفاءات

   الذیابي  مفّرح بن هللا عبد الدكتور الجامعة مدیر المعالي لصاحب والتقدیر بالشكر أتوجھ أن ھنا یفوتني وال ،  السعودیة العربیة المملكة في التعلیم قطاع یشھدھا التي التنمیة لمتطلبات

  . وتطویرھا وتنمیتھاودعمھا  الكلیة مسیرة دفع شأنھ من ما كل تقدیم في وسعا یدخر لم الذي، 

.الكریم لوجھھ خالصة أعمالنا یجعل وأن ووطننا جامعتنا وبناء لخدمة یوفقنا أن وجل عز هللا نسأل  

  والفنونعمیدة كلیة التصامیم                                                                                        

د / فاطمة سالمة البلوي                                                                                                                                                                                   



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٨الصفحة 

 

  الملخص التنفیذي
  

ؤسسات التعلیمیة نتیجة التطورات المتسارعة والتحدیات الكبیرة التي یشھدھا التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة ، والمنافسة الشدیدة بین الم        

یام بدورھا ككلیة نسائیة في الجامعة ووفاًء بالتزامھا في تقدیم خدمات تعلیمیة عالیة الجودة على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي حرصت الكلیة على الق

رتكز على منھج علمي یعتمد على تعلى الحقائق و تستند، لھا فریق عمل إلعداد الخطة االستراتیجیة، ووضع تصوراً  لذا تم تشكیلالئم احتیاجات سوق العمل ت

ً لداخلیة والخارجیة تحقیقواقع فعلي للكلیة و بیئتھا ا   .  ٢٠٣٠رؤیة المملكة  ومواكبةّ خطة الجامعة االستراتیجیة ل ا

  شراكات مع الجامعة والمجتمع المحلي .بعقد التمیز  كما تم التأكید على التزام الكلیة بتطویر التعلیم وضمان جودتھ ، و         

متمیزة تعلیماّ تسعي الي تطبیقیة  نسائیة  كلیةك، الكلیة  ورسالة مبنیة على رؤیةوستراتیجیة الثانیة انطلقت الخطة استناداً على خطة الجامعة االوقد         

 .رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العملوم برامج اكادیمیة متطورة بما یساھم في خدمة المجتمع وتنمیتھ یتقد
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  والفنوننبذة عن كلیة التصامیم 
یھ تم رفع مقترح بإعادة ھیكلة كلیة االقتصاد المنزلي و تحویلھا إلى كلیة التصامیم و رامج خالصة في الفنون، و بناء علداث بحثت وزارة التعلیم على استح

صدرت موافقة اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعلیم العالي ( الملغي) في اجتماعھا ( التاسع عشر) المعقود بتاریخ  الفنون، وعلیھ
القاضي بالموافقة على ھیكلة و إعادة تسمیة "كلیة االقتصاد المنزلي" إلى كلیة "التصامیم والفنون"  (1440 /11/19) ھـ بموجب قرارھا رقم٧/٣/١٤٤٠

ة لمسایرة التطور العلمي الھتمام بالدراسات النظریابل التعلیم المھاري التطبیقي صر اھتماماتھا على ت، وألن كلیة التصامیم والفنون لم یق  لتضم أربعة اقسام
عداد خریجات على مستوى عالي من الكفاءة یستطعن التعامل مع إلوالتكنولوجي ومد جسور التواصل بین المناھج الدراسیة و احتیاجات المجتمع والبیئة 

 متطلبات العصر.

        أكادیمیة وتقدم الكلیة اربعة برامج:  

  قسم التصمیم الداخلي اوالً:

  تصمیم االزیاء والمنسوجاتقسم  ثانیاً:

  قسم تصمیم الجرافیك :ثالثا ً

  قسم المونتاج الرقمي رابعاً:
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  في كلیة التصامیم والفنون تكنولوجیا المعلومات والحدیثة  وسائل االتصاالت
  

-https://www.ut.edu.sa/ar/web/college-of-home   النجلیزیةاباللغة ولعربیة لغة ابال الشبكة العنكبوتیة علىموقع للكلیة یوجد  .١

economics/home. 

 ومعاونیھم.قاعدة بیانات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس  توجد .٢

  .)Black Board - Moduleمثل (  عن بعد والتعلیم االلكتروني الحدیثة كالتعلیمالتعلیم  استخدام نظم .٣

  المجتمعالسمات الممیزة للكلیة وخصائصھا ودورھا في 
  ھذا التخصصبیة الوحیدة في المنطقة الكل التصامیم والفنونكلیة. 

  بھا.تتمیز الكلیة بتكامل العلوم األساسیة 

 االتصاالت السریعةالمعلومات واألمثل عناصر بشریة تسمح باالستخدام بھا  لكلیةا.  
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  األولىمراحل اعداد ومتابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة 
  

 بشكل الخطة تنفیذ مراقبة في والشفافیة بالحذر یتسم جدي بشكل التصامیم والفنونكلیة  سوف تعملو تنفیذھا، دقة في تكمن االستراتیجیة الخطة أھمیة إن

 التقدم مدى قیاس خاللھا من یتم أداء مؤشرات تحدید سیتم حیث .التنفیذ نجاح لضمان االنحرافات تصحیح على والعمل اإلنجاز، تقاریر طریق عن وذلك .مباشر

 .االستراتیجیة الخطة تنفیذ عملیة خالل دوري بشكل المؤشرات ھذه وتقییم للخطة ةاالستراتیجی األھداف لتحقیق

 ھذه نتائج على وبناء،  المحددة الفترات حسب منتظم بشكل المسؤولین بالجامعة إلى الخطة إنجاز في التقدم مدى عن تقاریر برفع المعنیة الجھات وستقوم

  . الخطة مراحل من مرحلة لكل اإلنجاز أوقات الصحیح ، وتحدید المسار إلى الخطة تنفیذ عملیة توجیھ و النتائج اعتماد یتم التقاریر،

 ھذه وترتبط وتقویمھا، االستراتیجیة الخطة تنفیذ لمراقبة"  االستراتیجي التخطیط الكلیة "وحدة أنشأت وشفاف، يمعل بأسلوب العملیة بھذه للقیامو         

  .لجودةوا للتطویر بوكیلة الكلیة الوحدة
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  ولىمراحل اعداد الخطة االستراتیجیة األشكل توضیحي ل

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مراحل اإلعداد
 

 

 التھیئة

 التحلیل البیئي 

 صیاغة الخطة

 المتابعة والتقویم 

 المراجعة

 إعداد الخطة
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    الخطة االستراتیجیة  إلعداد االولى: التھیئةالمرحلة 
  

 االستراتیجیة.تنفیذ الخطة  إلعداد ومتابعةتشكیل وحدة التخطیط االستراتیجي بالكلیة  .١

 للجامعة.ع الخطة االستراتیجیة الثانیة تحدید مصادر ومنھجیة الخطة وموائمتھا م .٢

 .٢٠٣٠الموائمة مع رؤیة المملكة  .٣

 افاق.الموائمة مع خطة  .٤

 المنطقة.الموائمة مع متطلبات المشاریع التنمویة في  .٥

 األكادیمي.مع معاییر المركز الوطني للتقویم واالعتماد  الموائمة .٦
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  البیئي  الثانیة: التحلیلالمرحلة 
للكلیة لكافة اصحاب العالقة وتم عقد ورش عمل الستطالع الرأي لتحدید رؤیة ورسالة  ولىاركة في اعداد الخطة االستراتیجیة األتم تطبیق مبدأ المش

  الكلیة والقیم والقضایا واالھداف والمبادرات المتعلقة بھا ، كما ھو موضح ادناه .
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  خالل:قامت اللجنة بعمل التحلیل البیئي من 

  والضعف)الداخلیة (نقاط القوة تقییم بیئة العمل. 

  والتحدیات.لفرص اتقییم بیئة العمل الخارجیة 

  العالقة.عقد ورش عمل مع اصحاب 

  الكلیة.توزیع استبانات على منسوبي  

  الخطة االستراتیجیة  الثالثة: صیاغةالمرحلة 
  الكلیة.صیاغة رؤیة ورسالة 

  ومبادئھا.تحدید قیم الكلیة 

 للكلیة.جیة المھمة تحدید القضایا االستراتی 

  والفرعیة.رسم وصیاغة االھداف االستراتیجیة 

  االستراتیجیة.تحدید مؤشرات االداء 

  التشغیلیة.تحدید المبادرات واھدافھا 

  التشغیلیة.تحدید مؤشرات االداء 
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  اعداد الخطة التنفیذیة  الرابعة:المرحلة 
  والمبادرات.المشاریع 

 .الخطة الزمنیة للتنفیذ 

  سؤولة.المالجھة 

 والمتابعة.لیات التقییم آ  

  المرحلة الخامسة   : المراجعة والتحكیم واالعتماد 

  اعتماد الخطة االستراتیجیة وخطة التنفیذ بصورتیھما النھائیة تمھیداً للبدء في التنفیذ.

  المتابعة والتقویم المستمر للخطة  السادسة:المرحلة 

 وكلیاتھا.قسامھا بأالجامعة ممثلة  )١

  .بھدف ضمان المتابعة المستمرة خطة تشغیلیةنة متخصصة لمتابعة تنفیذ الخطة على فترات زمنیة منتظمة من خالل تشكیل لج )٢

الخطة االستراتیجیة على فترات زمنیة منتظمة وفق المتغیرات الداخلیة والخارجیة مع  تنفیذ وصالحیةالعمل حسب ما ھو مخطط لھ،  اتماممن  التأكد )٣
  .اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لضمان نجاح تنفیذ الخطةالتوصیة باالنتھاء من 

  في بعض المبادرات وتطویرھا بما یضمن االستجابة للمتغیرات. وإعادة النظرإجراء التعدیالت المنا سبة على الخطة  )٤   
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  الخطة:أصحاب العالقة في 

  : على النحو التاليوھم ة االستراتیجیة، ، یعد تحدید أصحاب العالقة من العوامل المھمة التي تضمن فاعلیة تحقیق الخط

   أولیاء األمور - قطاعات األعمال المختلفة بسوق العمل ، المنظمات والھیئات العامة والخاصة، (طالبات الكلیة .(  

  التعلیم وزارة- األكادیميالمركز الوطني للتقویم واالعتماد.  

  لموظفات.ا-ھیئة التدریس أعضاء-إدارة الكلیة والمراكز والوحدات 

  الكلیةالیة بناء الخطة االستراتیجیة في 

 .المستمرة والمراجعة التحدیث الخطة في الكلیة إلجراءات وثیقة تخضع

 :ذلك ویتطلب للجامعة،النوعیة وفق االھداف االستراتیجیة  ومبادراتھا االستراتیجیة وأھدافھا ورسالتھا، الكلیة رؤیة تحقیق وتدعم وتتوافق بحیث تتكامل

 المستفیدین جمیع قبل من والتعاون شاركةالم. 

 الطموحات تعكس أن. 

 للتنفیذ وقابلة واقعیة تكون أن. 

 لألداء مالئمة مؤشرات على وتشتمل للقیاس، قابلة استراتیجیة أھداف على تُبنى أن. 

 المتاحة الموارد االعتبار في األخذ. 

 والتقویم المتابعة على أن تشتمل. 
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  ة االستراتیجیةمنھجیة إعداد وتنفیذ الخط

  ) للكلیة.٢٠٢٢-٢٠١٨بإعداد خطة استراتیجیة خماسیة ( التصامیم والفنون بكلیة العملقام فریق 

  التالیة:الستراتیجیة بالمراحل لخطة اوقد تدرج إعداد ا 

ً  الكلیة، ومنضمن كافة أقسام ووحدات تتشكیل فریق الخطة بشكل ی -١  تلك الخطة. يحددة فللمنھجیة الم ثم تم توزیع اعضاء الفریق وفقا

الالزمة لمختلف القطاعات بالكلیة عن طریق االستبانات والمقابالت والمالحظة وفحص المستندات لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف  البیاناتجمع  -٢

 .والتھدیداتوالفرص المتاحة 

 رق التحلیل للبیئة الداخلیة والخارجیةعقد ورش عمل لفریق لجنة التخطیط االستراتیجي للتوعیة بأھمیة التخطیط االستراتیجي وط -٣

 .الرباعيالتحلیل  وذلك لصیاغة يواستخدام جلسات العصف الذھن للمناقشةحلقات  تفعیل -٤

 المردود.عادة الصیاغة النھائیة بناًء على إو األكادیمیةقسام على األي الرباع التحلیلعرض  -٥

 .واالداء المستھدفراھن التخطیط االستراتیجي بتحدید الفجوة بین الوضع ال فریققام  -٦

 .دالمردودالصیاغة النھائیة بناًء على  واالداریة واعادةاالقسام االكادیمیة  مع واالداء المستھدفالفجوة بین الوضع الراھن  مناقشة -٧

 صیاغة الرؤیة والرسالة للكلیة. -٨

 التشغیلیة.ومؤشرات االداء  لصیاغة االھداف االستراتیجیة والمبادرات حلقات النقاشو ياستخدام جلسات العصف الذھن -٩

 االكادیمیة.على األقسام  ألھداف االستراتیجیة والمبادرات ومؤشرات االداء التشغیلیةلالنھائیة الصیاغة  -١٠
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والفنون تصامیماالستراتیجیة كلیة ال الخطة وتنفیذ إعداد منھجیة  
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  الخطةمصادر 

  :منھاعلى عدة مصادر  ولىاعداد الخطة االستراتیجیة األ الكلیة فياعتمدت             

  للكلیة. تیجیة السابقةمراجعة وتقییم الخطة االسترا  -

  للجامعة.الخطة االستراتیجیة الثانیة  -

  .٢٠٣٠رؤیة المملكة  - 

  .٢٠٢٠برنامج التحول الوطني  - 

   آفاق.الخطة المستقبلیة للتعلیم الجامعي  -

 دور كل مصدر من مصادر بناء الخطة االستراتیجیة

  ألولىاوتقییم نسب انجاز الكلیة في الخطة االستراتیجیة  مراجعة-١ 

تم إعداد التصور  الجدیدة.تعد نتائج المراجعة لمحاور وأھداف وبرامج ومبادرات ومؤشرات أداء الخطة االستراتیجیة االولى من المدخالت الھامة للخطة 

میع المبادرات التي اتفقت اللجنة للكلیة، وتج ولىالنھائي حول المحاور واألھداف والمبادرات ومؤشرات األداء التي یجب أن تتضمنھا الخطة االستراتیجیة األ

  .األولىعلى أھمیة تضمینھا في الخطة االستراتیجیة 
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 للجامعةاالستراتیجیة الثانیة  الخطة- ٢
جیة الخطة االستراتی مدخالت منومبادرات ومؤشرات أداء الخطة االستراتیجیة الثانیة لجامعة تبوك مدخالً مھما  وأھداف وبرامجتعد نتائج المراجعة لمحاور 

   المتضمنة.لمحاور واألھداف والمبادرات ومؤشرات األداء لفي إعداد التصور النھائي لكلیة الفنون والتصامیم  ولىاأل

   م ٢٠٣٠المملكة  رؤیة- ٣
لبشري من أھم الموارد على ترسیخ القیم اإلسالمیة والقیم العربیة األصیلة في نفوس األفراد كقیم مجتمعیة، حیث اعتبرت المورد ا ٢٠٣٠تركز رؤیة المملكة 

ضمان استمرار دعم المجتمع المحلي بالموارد البشریة النسائیة المؤھلة معرفیاً  الكلیة فيالتي تحقق التنمیة المستدامة في كافة المجاالت؛ ومن ھنا یأتي دور 

  رؤیة على ثالثة محاور رئیسة، ھي: وقد احتوت ال، برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل  ٢٠٣٠المملكة وتطبیقیاً، و تحقیق رؤیة 

إال من خالل تزویده بالمعارف العلمیة والعملیة التي تكسب أفراده  أتيیال  الذي یتضمن ھذا المحور: تمكین المجتمع مجتمع حیوي: /المحور األول *

  ھو مجال الكلیة. تمام باألسرة بشكل عام وھذاالمھارات المعرفیة والسلوكیة، ، وزیادة االھتمام بممارسة الریاضة، وزیادة الوعي الصحي واالھ

كز على استغالٍل أمثٍل للفرص المتاحة للمملكة في كافة المجاالت االقتصادیة، والبشریة، والمادیة، والمالیة، وما حباھا تیر مزدھر: / اقتصادالمحور الثاني *

  محلیة واألجنبیة المباشرة وغیر المباشرة.هللا من ثروات طبیعیة، ویتأتى ذلك من خالل تشجیع وجذب االستثمارات ال
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تنامى دور الحكومة منذ تأسیس المملكة العربیة السعودیة بشكل كبیر جّداً، مما یتطلّب تطویراً مستمّراً ألدائھا؛ لیكون  لقد طموح: / وطنالمحور الثالث 

  مواكباً للتطلّعات واآلمال، وقادرا على مواجھة التحّدیات.

  ٢٠٢٠الوطني التحول  برنامج- ٤
" خالل السنوات الخمس القادمة.، ویھدف "برنامج التحول الوطني ٢٠٣٠ھو خطة لتحقیق وتنفیذ "رؤیة المملكة  ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني 

ألف  ٤٥٠میة بـ " إلى: تحدید أھداف استراتیجیة للجھات المشاركة وترجمتھا إلى مبادرات وتنفیذھا، وزیادة فرص العمل في القطاعات غیر الحكو٢٠٢٠"

% من اإلنفاق الحكومي على المبادرات، والمساھمة في تعظیم المحتوى المحلي عبر توطین أكثر  ٤٠وظیفة، وتعزیز الشراكة مع القطاع الخاص؛ مما یوفر 

ل الرقمي عبر تحدید خمس منصات ملیار لایر في المحتوى المحلي، بما یعزز قیمتھ المضافة، ویخفف االعتماد على الواردات، ویساھم في التحو ٢٧٠من 

  مبادرة رقمیة جوھریة. ٢٩و،  رقمیة مشتركة بین الجھات العامة

  مستقبلیة للتعلیم الجامعي (آفاق)الخطة ال   - ٥
حتى  ھي عبارة عن خطة تتضمن الرؤیة المستقبلیة للتعلیم الجامعي في المملكة بما تتضمنھ من أھداف استراتیجیة طویلة المدى، تمتد بتحقیقھا

) تاریخ ٣٥٦٢ھــ) اعتبارا من اعتمادھا والبدء بعملیة تنفیذھا بموجب الموافقة السامیة باعتماد خطة آفاق بالتوجیھ البرقي رقم (ب م/١٤٥٠(

 ھــ)، والموافقة على أبعاد توجھاتھا االستراتیجیة.٠٤/٠٦/١٤٣٢(
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حدیات القائمة التي تواجھ التعلیم الجامعي، وھي: النمو السكاني والطلب االجتماعي، وعند إعداد خطة آفاق تم األخذ بعین االعتبار االستجابة ألھم الت

مة مع سوق العمل، وثورة االتصاالت وتقنیة المعلومات، واألنماط الحدیثة ئوالتعلیم من أجل التنمیة، واألعباء المالیة، وتأھیل ھیئة التدریس والطلبة، والموا

  اءة، والعولمة والتوجھات العالمیة.للتعلیم العالي، والجودة، والكف

  والفنونالتصامیم لكلیة  ولىالخطة االستراتیجیة األ والموائمة بین رؤیة المملكة 
  

إطاراً للتحول والتغیر إلى مجتمع قائم على المعرفة، حیث ارتكزت على استكمال بناء منظومة تعلیمیة مرتبطة باحتیاجات  ٢٠٣٠ رؤیة المملكةتمثل          

، وتطویر  ٢٠٣٠رؤیة المملكة توائم   أولىستراتیجیة  ا وضعت خطة،  بناء على ذلك،  التصامیم والفنونق العمل والتركیز على المجاالت التي تخدم سو

قدیم برامج أكادیمیة المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، حیث تمیزت ھذه الخطة بت التنمیةما یلزم من الخطط التشغیلیة لتحقیق تلك المواءمة والمساھمة في 

  سوق العمل بالكوادر المؤھلة.  متمیزة تلبي حاجة
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  المرجعیةالكلیات 
 

ویمنح األداة التي یمكن استخدامھا بشكل مستمر؛  المسار ، ، ومؤشرات توضح االداءاختیار كلیات متمیزة، من شأنھ أن یوفر فرصاً لقیاس  

مدركة أن مسؤولیتھا  المتمیزة،معاییر قابلة للقیاس. وقد بدأت الكلیة عملیة تحدید الجامعات والكلیات لتقییم التقدم نحو تحقیق األھداف باستخدام 

إثراء التجربة التعلیمیة لدى الطالبات وتزوید الكلیة بوسائل مبتكرة تساعدھا على خدمة  من شأنھ،  األساسیة ھي تقدیم تعلیم عالي الجودة لطالباتھا

سعي الكلیة نحو  معتتفق  واالقلیمي،المحلي تمیز.  وفي ھذا المجال قامت الكلیة بتحدید جامعات متمیزة على المستوى المجتمع  المحلي بشكل م

  :وھي التعلیم،التمیز في 

  الحكمة.كلیة التصامیم والفنون جامعة دار 

  نورةكلیة التصامیم والفنون جامعة االمیرة. 

  حلوان.كلیة الفنون التطبیقیة جامعة 

 الشارقة.فنون الجمیلة والتصمیم جامعة كلیة ال 
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  للكلیةقضایا استراتیجیة 

  

صلت الكلیة إلى عدد من تووقد  ،المستقبلبین ما ھو علیھ الوضع القائم وما ینبغي أن یكون علیھ في  الفجوةتقلیل إلى  االستراتیجیة تھدف القضایا          

  :یلي فیماالقضایا والمحاور االستراتیجیة تتمثل 

  السمعة الجیدة لمخرجات الكلیة ، وربط الخریجات بسوق العمل. تحقیق :العملالكلیة لموائمتھا مع متطلبات سوق  دة مخرجاتجو .١

  تلبي احتیاجات المجتمع المحلي وتساھم في بناء اقتصاد المعرفة. االبحاث التي عدد من المحلي: اجراءبحوث الكلیة التي تخدم المجتمع  .٢

  .وتحسین الخدمات المقدمة لھ المحلي،تطوعیة بالشراكة مع المجتمع  تنفیذ برامج المحلي:المجتمع  معالفاعلة الشراكات  .٣

  الكلیة.باالستفادة من الفراغات الموجودة في توفیر دخل اضافي للكلیة  للكلیة:مصادر دخل اضافیة  .٤

  .والموظفات والطالباتیئة التدریس ھ والتأھیلیة ألعضاءزیادة عدد البرامج التدریبة  الكلیة:منسوبات تطویر مھارات  .٥
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القیّم الرسالة،الرؤیة، 
 



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٢٧الصفحة 

  
 الرؤیة، الرسالة، القیّم

اعات عن رؤیة عقدت لجنة اعداد الخطة االستراتیجیة عدداً من ورش العمل للوصول الى رؤیة ورسالة تحققان االھداف والقیم واسفرت نتائج الورش واالجتم

   وقیم الكلیة.ورسالة 

  الكلیةرؤیـة 

  متمیزة تعلیمیاً. تطبیقیة نسائیةة كلی

 بیان توضیحي لرؤیة الكلیة

 من  لتستطیعالجـودة  معاییرتتناسـب مـع  وا أكدت رؤیة الكلیة على التمیز في التعلیم من خالل تقدیم برامج أكادیمیة تعلیمیة تطبیقیة لتأھیل طالباتھا

 احتیاجاتھثقافـة اإلبـداع واالبتكـار واالنفتـاح علـى متطلبـات المجتمع المحلى لسـد  تعمیق باإلضـافة إلـى األكادیميالوفاء بمتطلبات االعتماد  اخاللھ

 وحاجة سوق العمل.

 الكلیةرسالة 

  .برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ٢٠٣٠المملكة  وتحقیق رؤیةتأھیل كوادر نسائیة متمیزة علمیاً وبحثیاً بما یساھم في خدمة المجتمع وتنمیتھ 
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 بیان توضیحي لرسالة الكلیة  

  وقــادرة  والمھارات وتطبیقاتھافي بیئة تعلیمیة محفزة؛ لتخریج كوادر مؤھلة بالمعارف  القیاسیة المعاییرجامعیة وفــق  تعلیمیة وتقدیم بــرامجإعــداد

  .العمــلعلــى المنافســة فــي ســوق 

  متطلبات النھوض بالمجتمع وخدمتھ الستیفاءالمتطـورة  تالتقنیامتجددة باستخدام  علمیةإجراء بحوث ودراسات. 

  الكلیةقیم 

   یلي:االصیلة لدیننا الحنیف مع مراعاة االلتزام بما  الثقافة االسالمیة قیم

o  والثقافیة.القیم الدینیة 

o  المھنة.اخالقیات  

o .العمل بروح الفریق الواحد 

o المجتمعیة. ةالمسؤولی 

o  واالبتكاریة.االبداع 

o تحمل المسؤولیة.القیادة و 
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 تعریف القیم

  
o  وثقافتھا.القیم الدینیة والثقافیة النابعة من دیننا الحنیف وتاریخ المملكة 

o نأو المستفیدیمن زمالء العمل سواًء كانوا في أداء العمل وااللتزام بأخالقیات العمل المھنیة واحترام الجمیع  المھنیة: اإلخالصات اخالقی.  

o  ترسیخ ثقافة العمل الجامعي لدى الھیئة التعلیمیة واالداریة بالكلیة.  احد:الوالعمل بروح الفریق 

o  ترسیخ ثقافة خدمة المجتمع والعمل التطوعي واالنفتاح على المجتمع والتفاعل مع احتیاجاتھ ومتطلباتھ.  المجتمعیة:المسؤولیة  

o االبتكاریة ودعمھا.اإلبداع واالبتكار: إیجاد المناخ التنظیمي المحفز لألفكار اإلبداعیة و  

o .القیادة وتحمل المسؤولیة: تنمیة المھارات القیادیة وتحمل المسؤولیة لدى الھیئة التعلیمیة واالداریة بالكلیة  
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 والفنون كلیة التصامیماالھداف االستراتیجیة ل
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 االھداف االستراتیجیة لكلیة التصامیم والفنون  
    

  ق العمل .متمیز یلبي حاجة سو جامعيتقدیم تعلیم     :  األول الھدف       

  المساھمة في تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات األولویة للمجتمع المحلي.   :   الثانيالھدف        

  عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي .     :الثالث الھدف       

  استحداث مصادر تمویل لتحسین الكفاءة المالیة للكلیة.  الھدف الرابع :          

  توفیر بیئة أكادیمیة  واداریة فعالة في الكلیة. خامس :   الھدف ال      
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  كلیة التصامیم والفنون األھداف االستراتیجیة والفرعیة والمبادراتجدول یوضح 

  المبادرات  الھدف الفرعي  األھداف االستراتیجیة

  الھدف األول

   متمیز یلبي حاجة جامعيتعلیم تقدیم 

  سوق العمل 

  
١-١  

  
  ١-١-١  والخطط الدراسیة تطویر البرامج

  
إعادة ھیكلة البرامج األكادیمیة بما یتناسب مع 

  ٢٠٣٠رؤیة المملكة 

التدریبیة زیادة عدد البرامج   ٢-١
  ١-٢-١ للطالبات

  
ربط التعلیم بالتدریب من خالل عقد دورات 

  للطالبات.تدریبیة 

  الھدف الثاني

المساھمة في تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات 
  ة للمجتمع المحلياألولوی

١-٢ 

  

تعزیز البحوث التي تخدم احتیاجات 
    ١-١-٢  المحليالمجتمع 

  المجتمع.تنفیذ أبحاث تلبي احتیاجات 

تطویر مھارات البحث العلمي لدى   ٢-٢
  ١-٢-٢  اعضاء ھیئة التدریس

  تقدیم برامج لتنمیة المھارات البحثیة لدى
  التدریس.أعضاء ھیئة 
  

ث العلمي لدى تطویر مھارات البح  ٣-٢
  عقد لقاءات علمیة بشكل دوري في الكلیة. ٢-٢-٢  الطالبات
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  المبادرات  الھدف الفرعي  األھداف االستراتیجیة
  

  الھدف الثالث

 عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي

  

  

  

١-٣  

زیادة عدد البرامج التي تخدم 
  المختلفةالمجتمع بشرائحھ 

١-١-٣  
  

یة للطالبات ذوي االحتیاجات تقدیم برامج تدریبیة مھار
  المحلي.الخاصة في مؤسسات المجتمع 

  المساھمة في دعم ریادة األعمال للنساء ٢-١-٣

  إقامة أیام مفتوحة تخدم المجتمع المحلي  ٣-١-٣

  
٢-٣  

تطویر المبادرات وشراكات العمل مع 
  مؤسسات

  المجتمع المحلي

١-٢-٣  
لخلق فرص بناء روابط قویة مع خریجات الكلیة 

لالستفادة بقدرات واھتمامات الخریجات في خدمة 
 المجتمع المحلي

تنفیذ برامج تطوعیة بالشراكة مع أفراد ومؤسسات   ٢-٢-٣
  المجتمع المحلي

  زیادة عدد البرامج التدریبیة  ٣-٣
  تطویر برامج التدریب والتعلیم للمجتمع المحلي  ١-٣-٣  للمجتمع المحلي

  الھدف الرابع
  اث مصادر تمویل لتحسین الكفاءة استحد

  المالیة للكلیة
االستفادة من فراغات الكلیة لتأجیرھا لجھات خاصة   ١-١-٤  للكلیةاستحداث مصادر دخل   ١-٤

  یتناسب مجال عملھا مع احتیاجات طالبات الكلیة
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  المبادرات  الھدف الفرعي  األھداف االستراتیجیة

  الھدف الخامس

  اریة فعالة في الكلیةتوفیر بیئة أكادیمیة واد

  

١-٥  

  

  

  تطویر مھارات طالبات الكلیة

  تقدیم برامج عالجیة للطالبات المتعثرات دراسیا  ١-١-٥
  

 المتفوقات للطالبات برامج إثرائیةتقدیم  ٢-١-٥
  

  اكتشاف المواھب لدى طالبات الكلیة وتنمیتھا  ٣-١-٥
  

التعلیمیة  مھارات الھیئةتطویر   ٢-٥
  ١-٢-٥  بالكلیةواالداریة 

  التعلیمیة  تدریبیة الھیئةتقدیم برامج 

  واالداریة بالكلیة

  تطویر القواعد التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة  ١-٣-٥  تطویر البیئة االداریة في الكلیة  ٣-٥
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 كلیة التصامیم والفنون بطاقات المبادرات والمؤشرات
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 الھدف االستراتیجي األول
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  .العمل وقس احتیاجات یلبي متمیز جامعي تعلیم تقدیم: االستراتیجي الھدف

  .الدراسیة والخطط البرامج تطویر: الفرعي الھدف

  .٢٠٣٠ المملكة رؤیة مع یتناسب بما األكادیمیة البرامج ھیكلة إعادة: المبادرة

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

راجعة ھیكلة البرامج األكادیمیة ، تھدف ھذه المبادرة إلى قیام الكلیة بم٢٠٣٠رغبةً من الكلیة بالمساھمة في تحقیق رؤیة المملكة 
  ٢٠٣٠ومواءمتھا مع رؤیة المملكة 

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 
  إعادة ھیكلة البرامج األكادیمیة   
  

  عدد البرامج التي تمت مواءمتھا في
  ٢٠٣٠ضوء رؤیة المملكة 

  الفئات المستفیدة من المبادرة  رئیسیة للمبادرة المخرجات ال  الوضع الحالي 

  سوق العمل*      الطالبات*  ومتطلبات سوق العمل ٢٠٣٠المملكة  توائم رؤیةبرامج  ھناك مراجعة للخطط في االقسام إلجراء مقترحات التعدیل 

   ة الخطط والمناھج وحد –الشؤون االكادیمیة  وحدة- االقسام العلمیة بالكلیة   عن التنفیذ  الجھة المسؤولة

   مشرفة وحدة الخطط والمناھج  –مشرفات االقسام   مدیر المبادرة 

  بیوت الخبرة  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  مبادرات اخرى تتزامن مع  العالقة مع مبادرات 

  قلة الدعم المالي   المخاطر المتوقعة 

  ت خمس سنوا الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  ٢٠٣٠إعادة ھیكلة البرامج األكادیمیة بما یتناسب مع رؤیة المملكة   اسم المبادرة:
  إعادة ھیكلة البرامج األكادیمیة الھدف التشغیلي:

 ٢٠٣٠عدد البرامج التي تمت مواءمتھا في ضوء رؤیة المملكة   مؤشر األداء التشغیلي

 ٢٠٣٠م مع تحقیق رؤیة المملكة ئیعكس ھذا المؤشر عدد البرامج التي تخدم سوق العمل بما یتوا غیلي:وصف مؤشر األداء التش
  + قطبیة المؤشر

  عدد البرامج  طریقة حساب المؤشر 
  برنامج  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة  ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

١ ١ - ١ ١  ٢ 
مصدر بیانات خط األساس (مع 

  ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 ١ ١ --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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  الھدف االستراتیجي: تقدیم تعلیم جامعي متمیز یلبي حاجة سوق العمل

  التدریبیة للطالباتعدد البرامج  زیادةلھدف الفرعي: ا

  المبادرة: ربط التعلیم بالتدریب من خالل توفیر شھادات للطالبات

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

  مالیة:الرأس  تتناسب مع متطلبات التخصصتنمیة مھارات الطالبات وذلك من خالل ربط التعلیم بالتدریب وتقدیم دورات للطالبات 
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 
  من خالل التدریب المستمر للطالباتاألكادیمي .  تحسین المستوى 

  .  تدریب الطالبات على مھارات سوق العمل 
   

 دریبیة للطالبات الت دوراتعدد ال 
  دوراتعقد اتفاقات مع جھات تدریبیة تقدم 

  ي مجال التخصصللطالبات ف
  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

تم عقد مجموعة من الدورات التأھیلیة للطالبات بالشراكة مع 
 طاقات ومركز ریادة 

  جامعة تبوك * الطالبات   توفیر برامج تدریبیة للطالبات 

  وحدة االرشاد المھني  –االقسام العلمیة بالكلیة  –وحدة الشؤون االكادیمیة  –والجودة وكالة التطویر   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 
  وحدة االرشاد المھنيمشرفة  –مشرفات االقسام  –لشؤون االكادیمیة ا مشرفة –وكیلة التطویر والجودة   مدیر المبادرة 

  ة تدریس لدیھن شھادة مدرب معتمد.أعضاء ھیئ –مراكز تدریب معتمدة   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى   العالقة مع مبادرات 

  عدم توفر الدعم المالي وقلة الشراكات   المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات  الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٤٠الصفحة 

  
  

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  الل عقد دورات تدریبیة للطالباتربط التعلیم بالتدریب من خ  اسم المبادرة:
  تحسین المستوى األكادیمي للطالبات من خالل التدریب المستمر الھدف التشغیلي:

 تدریبیة للطالباتالدورات العدد   مؤشر األداء التشغیلي
 ھنیساعد الطالبات على تنمیة قدرات تيال ةالتدریبعدد الدورات صف ھذا المؤشر ی وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  + قطبیة المؤشر
  تدریبیة للطالباتال عدد الدورات  طریقة حساب المؤشر 

   عدد  وحدة القیاس
  سنوي ربع  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة  .  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

٢٠  

  

٤ ٤ ٤ ٤ ١ 

مصدر بیانات خط األساس 
  (مع ارفاق اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨ع السنوي من العام الرب
 ١ ١ - --  --  المستھدف

      المتحقق
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 ٤١الصفحة 

  
  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  ربط التعلیم بالتدریب من خالل عقد دورات تدریبیة معتمدة للطالبات  اسم المبادرة:
  على مھارات سوق العمل تدریب الطالبات الھدف التشغیلي:

 للطالبات في مجال التخصص دورات تدریبیةعقد اتفاقات مع جھات تدریبیة تقدم   مؤشر األداء التشغیلي
 للكلیة األكادیمي للطالبات في مجال التخصص دوراتیصف ھذا المؤشر عدد االتفاقات مع الجھات التدریبیة التي تقدم  وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  +  لمؤشرقطبیة ا
  توفر دورات تدریبیة للطالبات في مجال التخصص االتفاقات التيعدد   طریقة حساب المؤشر 

  عدد  وحدة القیاس
  سنوي ربع  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة   خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

٤  
  

مصدر بیانات خط األساس  ١ ١  ١ ١ -
  جھة)(مع ارفاق اثبات ال

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

  ١ ١ --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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 ٤٢الصفحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 الھدف االستراتیجي الثاني
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٤٣الصفحة 

  

    الھدف االستراتیجي: المساھمة في تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات األولویة للمجتمع المحلي.

    المحلي.تعزیز البحوث التي تخدم احتیاجات المجتمع الفرعي:  الھدف

    المحلي.المجتمع  احتیاجات تلبي أبحاث المبادرة: تنفیذ

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

ھذه المبادرة من  من خالل تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات األولویة للمجتمع وتنبع اھمیة خدمة المجتمع الكلیة فيھذه المبادرة تصف دور 
  أھمیة الدور المجتمعي للكلیة ودورھا في المساھمة في التنمیة المحلیة وحل المشاكل المجتمعیة 

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 المحلي.جیھ البحوث لخدمة المجتمع تشجیع أعضاء ھیئة التدریس للقیام بدورھم البحثي في خدمة المجتمع من خالل تو
  

  عدد األبحاث المنفذة التي تخدم
 المجتمع وتلبي احتیاجاتھ

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

  المجتمع المحلي   ابحاث تدرس احتیاجات المجتمع  ال یوجد

  وحدة الشؤون االكادیمیة  - االقسام العلمیة بالكلیة –المجتمع لجنة خدمة  – العلیا والبحث العلمي وكالة الدراسات  عن التنفیذ لة ؤوالمس الجھة 

مشرفات    -لجنة خدمة المجتمع   منسقة  -منسقة البحث العلمي   - العلمي وكیلة الكلیة للدراسات العلیا والبحث   مدیر المبادرة 
   لشؤون االكادیمیة امشرفة وحدة   - االقسام

  باحثات مساعدات  –أعضاء ھیئة تدریس مؤھالت   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى   العالقة مع مبادرات 

  قلة الدعم المالي   المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات  الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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 ٤٤الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  المحلي.نفیذ أبحاث تلبي احتیاجات المجتمع ت  اسم المبادرة:

  من خالل توجیھ البحوث لخدمة المجتمع المحلي تشجیع أعضاء ھیئة التدریس للقیام بدورھم البحثي في خدمة المجتمع الھدف التشغیلي:

  عدد االبحاث المنفذة التي تخدم المجتمع المحلي وتلبي احتیاجاتھ  مؤشر األداء التشغیلي

 یظھر المؤشر مساھمة الكلیة في البحوث التي تخدم المجتمع المحلي ألداء التشغیلي:وصف مؤشر ا
  + قطبیة المؤشر

  عدد البحوث المنفذة  طریقة حساب المؤشر 
  بحث  وحدة القیاس
  سنوي  تكرار القیاس
 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة   خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

٥  
ر بیانات خط األساس مصد ١ ١ ١  ١  ١

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 ١ ١ -- --  --  المستھدف

      المتحقق
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 ٤٥الصفحة 

    لي.الھدف االستراتیجي: المساھمة في تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات األولویة للمجتمع المح
    عضاء ھیئة التدریسالھدف الفرعي: تطویر مھارات البحث العلمي لدى ا

    .التدریس ھیئة أعضاء لدى المھارات البحثیة تنمیةالمبادرة: تقدیم برامج 

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

ضاء ھیئة التدریس والمتعلقة بطرق ومنھجیات تصف ھذه المبادرة دور الكلیة واھتمامھا في تنمیة معرفة ومھارات البحث العلمي لدى أع
  البحث والتفكیر النقدي والقدرة على إتمام البحث بصورة علمیة من خالل البرامج التدریبیة المتخصصة في ھذا المجال.

  وھذه المبادرة تستجیب لتلبیة طموح الكلیة في التمیز في البحث العلمي والمساھمة في اقتصاد المعرفة

  الرأسمالیة:
  لتشغیلیة:ا

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 
 تدریب أعضاء ھیئة التدریس على مھارات البحث العلمي  

  
  عدد أعضاء ھیئة التدریس

الحاصلین على برامج تطویریة في 
 مجال البحث العلمي

  رةالفئات المستفیدة من المباد  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

معتمد فقط على البرامج المقدمة من عمادة الدراسات العلیا 
 والبحث العلمي 

 أعضاء ھیئة التدریس    التنمیة المھارات البحثیة لدى أعضاء ھیئة التدریس عدد برامجزیادة 
 الطالبات  
 الكلیة  
 الجامعة  

  لعلمیة بالكلیةاالقسام ا–وكالة الدراسات العلیا والبحث العلمي   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 
  االقسام مشرفات –لبحث العلمي ا منسقة-  وكیلة الكلیة للدراسات العلیا والبحث العلمي  مدیر المبادرة 

  مدربین   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات وقع لتنفیذ المبادرةالفترة الزمنیة المت
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 ٤٦الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تقدیم برامج لتنمیة المھارات البحثیة لدى أعضاء ھیئة التدریس  اسم المبادرة:

  مھارات البحث العلمي التدریس علىتدریب أعضاء ھیئة  الھدف التشغیلي:

 ى برامج تطویریة في مجال البحث العلميعدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین عل  مؤشر األداء التشغیلي

 یعكس المؤشر حرص الكلیة على تنمیة المھارات البحثیة وثقافة البحث العلمي لدى أعضاء ھیئة التدریس وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  +  قطبیة المؤشر

  العلمي عدد أعضاء ھیئة التدریس الحاصلین على برامج تطویریة في مجال البحث  طریقة حساب المؤشر 
  عضو ھیئة تدریس  وحدة القیاس

  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة   خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
٢٠  

٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

مصدر بیانات خط األساس (مع ارفاق 
  اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الثالثالربع   الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 ٤ ٤  --  ---  --  المستھدف

      المتحقق
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 ٤٧الصفحة 

    الھدف االستراتیجي: المساھمة في تلبیة االحتیاجات البحثیة ذات األولویة للمجتمع المحلي.

     عضاء ھیئة التدریسالھدف الفرعي: تطویر مھارات البحث العلمي لدى ا

    .بالكلیة يدور بشكل علمیة لقاءات المبادرة: عقد

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

وتعكس المبادرة قدرة  التدریس،تصف ھذه المبادرة جھود الكلیة في عقد اللقاءات العلمیة في رحاب الكلیة والتي تشارك فیھا أعضاء ھیئة 
       الكلیة على االنخراط في إقامة النشاطات العلمیة والمتمثلة في اللقاءات العلمیة المختلفة

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  الداخلیة في الكلیة والندوات واللقاءات العلمیةالورش عدد زیادة    عدد اللقاءات العلمیة المختلفة التي
 تعقدھا الكلیة 

  من المبادرةالفئات المستفیدة   المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

  الباحثات   عقد اللقاءات العلمیة بشكل سنوي داخل الكلیة ال یوجد
  أعضاء ھیئة التدریس  
 الطالبات  

  االقسام العلمیة بالكلیة–وكالة الدراسات العلیا والبحث العلمي   لة عن التنفیذ ؤوالجھة المس
  االقسام مشرفات –البحث العلمي  منسقة- وكیلة الكلیة للدراسات العلیا والبحث العلمي   مدیر المبادرة 

  أعضاء ھیئة التدریس  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٤٨الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  عقد لقاءات علمیة بشكل سنوي بالكلیة.  ادرة:اسم المب
  الداخلیة في الكلیة والندوات واللقاءات العلمیةرش الو ددزیادة ع الھدف التشغیلي:

 الداخلیة في الكلیة والندوات واللقاءات العلمیةالورش عدد   مؤشر األداء التشغیلي
  ھیئة التدریس الكلیة ألعضاءالتي تدعم تنمیة مھارات البحث  الداخلیة في الكلیة والندوات واللقاءات العلمیةش الوریظھر اھتمام الكلیة بتنظیم  وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  + قطبیة المؤشر
  (عدد المؤتمرات والندوات)  طریقة حساب المؤشر 

  عدد  وحدة القیاس
  سنوي  تكرار القیاس

  خط األساس
  

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠

  المستھدف ٢٠١٧  ساسسنة خط األ

١  ١  ١  ١  --   ٤  
مصدر بیانات خط األساس (مع 

  ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 ١ ١ --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٤٩الصفحة 

  

    . المحلي للمجتمع األولویة ذات البحثیة اتاالحتیاج تلبیة في الھدف االستراتیجي: المساھمة

    الطالبات لدى العلمي البحث مھارات الھدف الفرعي: تطویر

    .المبادرة: تشجیع الطالبات على المشاركة في البحث العلمي

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

بحث العملي من خالل التعلیم والتدریب والتأھیل الموجھ للطالبات في تصف ھذه المبادرة اھتمام الكلیة في تشجیع الطالبات على المشاركة في ال
أسالیب ومنھجیات البحث العلمي في الحقول العلمیة المختلفة وصوال للمشاركة في إجراء البحوث. وتعكس المبادرة إیمان الكلیة في تعلیم 

  التخصص. المعرفي في مجال وتدریب الطالبات على مھارات البحث وإعدادھم كباحثات إلى جانب إعدادھن 

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 .اشتراك الطالبات كمساعد باحث في البحوث الممولة    عدد الطالبات المشاركات في
 األبحاث الممولة من الجامعة

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

طالبات الكلیة في مختلف    مشاركة الطالبات في البحث العملي من خالل التعلیم والتدریب والتأھیل ال یوجد
  التخصصات 

 لدراسات العلیا والبحث العلميالكلیة لوكالة   عن التنفیذ لة ؤوالمس الجھة 

 منسقة البحث العلمي  -  لبحث العلميالعلیا واوكیلة الكلیة للدراسات   مدیر المبادرة 
  طالبات  –مساعد باحث  –أعضاء ھیئة التدریس   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 
 قلة الدعم المالي  المخاطر المتوقعة 

  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  األداء التشغیلي بطاقة مؤشر

  تشجیع الطالبات على المشاركة في البحث العلمي  اسم المبادرة:

 اشتراك الطالبات كمساعد باحث في البحوث الممولة. الھدف التشغیلي:

 عدد الطالبات المشاركات في األبحاث الممولة من الجامعة  مؤشر األداء التشغیلي

 توى اھتمام وحرص الكلیة على تشجیع الطالبات على المشاركة في البحث العلميیظھر المؤشر مس وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر

  عدد الطالبات المشاركات في األبحاث  طریقة حساب المؤشر 

  طالبة  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

مصدر بیانات خط األساس   ٢  ٢  ١  ١  -  ٦
  (مع ارفاق اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

  --   --  --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥١الصفحة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
 

 

تراتیجي الثالثالھدف االس



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     
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Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٢الصفحة 

    المحلي شراكات مع مؤسسات المجتمعالھدف االستراتیجي: عقد 

    المختلفة بشرائحھ المجتمع تخدم التي البرامج عدد الھدف الفرعي: زیادة

      في مؤسسات المجتمع المحليذوي االحتیاجات الخاصة  مھاریة للطالبات تدریبیة برامج تقدیمالمبادرة: 

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 
  الرأسمالیة:  صة مھارات عملیة تتناسب مع قدراتھن  ذوي االحتیاجات الخا إلكسابتقدیم برامج تدریبیة 

  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 االحتیاجات الخاصة في المجتمع دمج ذوي 
  اكساب مھارات عملیة لذوي االحتیاجات الخاصة  

  عدد الطالبات من ذوي
تم االحتیاجات الخاصة الالتي 

  ت الكلیةمع طالبا دمجھن
  لذوي عدد البرامج المھاریة المقدمة

  الخاصة في المجتمع االحتیاجات
  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

 زیادة عدد البرامج التدریبیة المھاریة للطالبات ذوي االحتیاجات الخاصة في بدأ برنامج باالتفاق مع المدارس الفكریة 
  مؤسسات المجتمع المحلي.

 المجتمع 
  الخاصة  االجتیاحاتذوي  

  وحدة خدمة المجتمع والتدریب  – االقسام العلمیة بالكلیة –وحدة الشؤون االكادیمیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

  یبوحدة خدمة المجتمع والتدرمشرفة  – مشرفات االقسام –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 
  اخصائیات- اعضاء ھیئة التدریس   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي وقلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 

  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٣الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  المحلي.تقدیم برامج تدریبیة مھاریة للطالبات ذوي االحتیاجات الخاصة في مؤسسات المجتمع   مبادرة:اسم ال
  االحتیاجات الخاصة في المجتمع دمج ذوي الھدف التشغیلي:

  مع طالبات الكلیة تم دمجھنعدد الطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة الالتي   مؤشر األداء التشغیلي

عن طریق یعكس المؤشر حرص الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس على زیادة عدد البرامج التدریبیة المھاریة للطالبات ذوي االحتیاجات الخاصة والتي تتم  التشغیلي:وصف مؤشر األداء 
 دمجھن مع طالبات الكلیة

  + قطبیة المؤشر
  مع طالبات الكلیةمن ذوي االحتیاجات الخاصة الالتي تم دمجھن  عدد للطالبات  طریقة حساب المؤشر 

  طالبة من ذوي االحتیاجات الخاصة  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

٥ ٥ ٥ ٥ ٥  ٢٥ 
مصدر بیانات خط األساس 

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  األول الربع  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

  ٥ ٥ --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٤الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  المحلي.تقدیم برامج تدریبیة مھاریة للطالبات ذوي االحتیاجات الخاصة في مؤسسات المجتمع   اسم المبادرة

  تیاجات الخاصةاالح مھارات لذوياكساب  الھدف التشغیلي:

  الخاصة في المجتمع لذوي االحتیاجاتعدد البرامج المھاریة المقدمة   مؤشر األداء التشغیلي

 الخاصة لذوي االحتیاجاتیظھر المؤشر مستوى اھتمام وحرص الكلیة على زیادة عدد البرامج المھاریة المقدمة  وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر
  عدد البرامج المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة لتحسین قدراتھن المھاریة  ؤشر طریقة حساب الم
  برنامج  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
١ ١ ١ ١ ١  ٥ 

مصدر بیانات خط األساس (مع 
  ارفاق اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨ربع السنوي من العام ال
 ١ ١ --  --  --  المستھدف

      المتحقق



 

 جامعة تبوك
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٥الصفحة 

    

    

    

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

مل على الى تعزیز وتنویع االقتصاد المحلي تقدیم انشطة تساھم في دعم األعمال الریادیة التي تساھم في تنمیة قدرات أفراد المجتمع والتي تع
  بما یعود بالفائدة على افراد المجتمع ومؤسساتھ.

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  لتنسیق مع الجھات المعنیة.باتوفیر برامج تدریبیة للنساء في المجتمع المحلي  
  

 بیة واالستشاریةعدد البرامج التدری  

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

 أفراد المجتمع    زیادة المساھمات في دعم ریادة األعمال للنساء ال یوجد 
 الطالبات  

 الرشاد المھنيوحدة ا  - االقسام العلمیة بالكلیة –وحدة خدمة المجتمع والتدریب   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 مشرفة وحدة االرشاد المھني  -  مشرفات االقسام –الشؤون األكادیمیة مشرفة –مشرفة وحدة خدمة المجتمع والتدریب   مدیر المبادرة 

  مدربات معتمدات  –مستشارات مؤھالت   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي والبشري  ر المتوقعة المخاط
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة



 

 جامعة تبوك
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٦الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  المساھمة في دعم ریادة األعمال للنساء  اسم المبادرة:

  ة.مع الجھات المعنی المحلي بالتنسیقتوفیر برامج تدریبیة للنساء في المجتمع  الھدف التشغیلي:

 عدد البرامج التدریبیة واالستشاریة  مؤشر األداء التشغیلي
ألفراد المجتمع عن طریق یعكس ھذا المؤشر مساھمة الكلیة في دعم األعمال الریادیة التي تساھم في تنمیة قدرات االفراد ومساھمتھم على انشاء المشاریع الصغیرة  وصف مؤشر األداء التشغیلي:

 استشاریة وتقدیم برامجنیة الشراكة مع الجھات المع
  + قطبیة المؤشر

  من الكلیة واالستشاریة المقدمةعدد البرامج التدریبیة   طریقة حساب المؤشر 

  برنامج  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
١ ١ ١ ١ --   ٤ 

خط األساس مصدر بیانات 
  (مع ارفاق اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 --  --  --  --  --  المستھدف

      المتحقق
  



 

 جامعة تبوك
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٧الصفحة 

  المحليشراكات مع مؤسسات المجتمع الھدف االستراتیجي: عقد 

  المختلفة بشرائحھالتي تخدم المجتمع زیادة عدد البرامج الھدف الفرعي: 

  .المبادرة: إقامة األیام المفتوحة ألفراد المجتمع المحلي

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

  الرأسمالیة:  ومنسوبیھا. تخصیص أیام من السنة بالكلیة الستضافة افراد المجتمع المحلي والمؤسسات العامة والخاصة للتعرف على برامج الكلیة 
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  وبرامجھازیادة عدد األیام المفتوحة للتعریف بالكلیة  
  

  عدد األیام المفتوحة التي تنظمھا
  الكلیة لمجتمعھا المحلي.

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

  تطویر وزیادة األیام المفتوحة ألفراد المجتمع المحلي ال یوجد
 المجتمع 
 الكلیة 
 الجامعة  

 وحدة خدمة المجتمع والتدریب  - االقسام العلمیة بالكلیة –وحدة الشؤون االكادیمیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 ة خدمة المجتمع والتدریبمشرفة وحد  -  مشرفات االقسام –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 

  أعضاء ھیئة تدریس  –مدربات  –متطوعات   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة



 

 جامعة تبوك
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٨الصفحة 

  يبطاقة مؤشر األداء التشغیل

  إقامة األیام المفتوحة ألفراد المجتمع المحلي  اسم المبادرة:

  وبرامجھازیادة عدد األیام المفتوحة للتعریف بالكلیة                                                           الھدف التشغیلي:

 المحليعدد األیام المفتوحة التي تنظمھا الكلیة لمجتمعھا   مؤشر األداء التشغیلي

 والتعریف بالكلیةیعكس ھذا المؤشر اھتمام الكلیة في التواصل مع المجتمع المحلي  وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  + قطبیة المؤشر

  تقدمھا الكلیة المفتوحة التيعدد األیام المخصصة سنویاً لألیام   طریقة حساب المؤشر 

  یوم  وحدة القیاس

  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  سخط األسا

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
٤  
  

مصدر بیانات خط األساس  ١ ١ ١ ١ -- 
  (مع ارفاق اثبات الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 --  --  --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٥٩الصفحة 

المحليشراكات مع مؤسسات المجتمع الھدف االستراتیجي: عقد   

مؤسسات المجتمع المحلي مع العمل وشراكات المبادرات الھدف الفرعي: تطویر  

  في خدمة المجتمع المحلي الخریجات واھتمامات بقدرات لالستفادة فرص لتوفیر الكلیة خریجات مع قویة روابط المبادرة: بناء

  المیزانیة المتوقعة   وصف المبادرة

  الرأسمالیة:  التواصل مع خریجات الكلیة لالستفادة من خبراتھن في مجال تنفیذ االعمال التي تخدم المجتمع 
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  تي انضممن للنادي الخریجات الال عدد  الروابط مع خریجات الكلیة  للخریجات لتوثیقتكوین نادي  

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

 المجتمع   تفعیل التواصل مع خریجات الكلیة لالستفادة من خبراتھن. ال یوجد 
 الجامعة  

  وحدة االرشاد المھني  -الخریجات  وحدة- سام العلمیة بالكلیة االق –خدمة المجتمع والتدریب  وحدة –وحدة الشؤون االكادیمیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

  -الخریجات  وحدة مشرفة –مشرفات االقسام  –مشرفة وحدة خدمة المجتمع والتدریب    –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 
  مشرفة وحدة االرشاد المھني

  االداریات  –تدریس أعضاء ھیئة ال  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي وقلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٦٠الصفحة 

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  لالستفادة بقدرات واھتمامات الخریجات. بناء روابط قویة مع خریجي الكلیة لخلق فرص  اسم المبادرة:

  الروابط مع خریجات الكلیة للخریجات لتوثیقتكوین نادي  الھدف التشغیلي:

 عدد الخریجات الالتي انضممن للنادي وتفاعلن  مؤشر األداء التشغیلي

وصف مؤشر األداء 
 للكلیة.یعكس ھذا المؤشر اھتمام الخریجات وانتمائھن  التشغیلي:

  + لمؤشرقطبیة ا
  (عدد الخریجات االتي التحقن بالنادي  طریقة حساب المؤشر 

  عدد  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
١٨٠  

مصدر بیانات خط  ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ -- 
األساس (مع ارفاق اثبات 

  الجھة)

 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨لسنوي من العام الربع ا
 ---  ---  ---  --  --  المستھدف

      المتحقق
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  المحليشراكات مع مؤسسات المجتمع الھدف االستراتیجي: عقد 

  مؤسسات المجتمع المحلي مع العمل وشراكات المبادرات الھدف الفرعي: تطویر
  المحلي. المجتمع ومؤسسات األفراد مع بالشراكة تطوعیة برامج ة: تنفیذالمبادر

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 
  الرأسمالیة:  المستدامة  سبیل التنمیةتنفیذ برامج تطوعیة بالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع في 

  التشغیلیة:

   مؤشرات األداء التشغیلیة  األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي عن طریق تعریف المجتمع المحلي بخدمات الكلیة    عدد البرامج التطوعیة المقدمة
بمشاركة اصحاب االعمال في البرامج 

التطوعیة التي تقدمھا الكلیة مع 
  مؤسسات المجتمع المحلي 

  من المبادرةالفئات المستفیدة   المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

یوجد تعاون مع المدارس والجامعات الخاصة 
 بالمنطقة 

 المجتمع   السمعة الجیدة للكلیة 
 الكلیة  

  االرشاد المھني وحدة-بالكلیةاالقسام العلمیة  –وحدة خدمة المجتمع والتدریب   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 
  مشرفة وحدة االرشاد المھني  - ت االقساممشرفا –مشرفة وحدة خدمة المجتمع والتدریب   مدیر المبادرة 

  اداریات  –متطوعات   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الدعم المالي وقلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  شر األداء التشغیليبطاقة مؤ

  المحليالمجتمع  ومؤسسات األفراد مع بالشراكة تطوعیة برامج تنفیذ  اسم المبادرة:

  تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي عن طریق تعریف المجتمع المحلي بخدمات الكلیة الھدف التشغیلي:

 عمال في البرامج التطوعیة التي تقدمھا الكلیة مع مؤسسات المجتمع المحليعدد البرامج التطوعیة المقدمة بمشاركة اصحاب اال  مؤشر األداء التشغیلي

 یعكس ھذا المؤشر نوعیة العالقة بین الكلیة ومؤسسات المجتمع المحلي عن طریق قیاس عدد البرامج المشتركة المقدمة وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر

  ركةعدد البرامج المشت  طریقة حساب المؤشر 
  برنامج  وحدة القیاس
  ربع سنوي  تكرار القیاس

  خط األساس
  

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  ١ ١ ١ ١ ١  ٥

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  ع الرابعالرب  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 ١ --  ١ --  --  المستھدف
      المتحقق
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المستدامة وخدمة المجتمع في التنمیة الفعالة الھدف االستراتیجي: المساھمة  

المحلي التدریبیة للمجتمع البرامج عدد الھدف الفرعي: زیادة  

المحلي للمجتمع والتعلیم التدریب برامج المبادرة: تطویر  

  لمیزانیة المتوقعةا  وصف المبادرة 

  الرأسمالیة:  إلى إثراء امكانات وقدرات افراد المجتمع بما یعود بالفائدة علیھم وعلى مجتمعھم ومؤسساتھ وتعلیمیة تھدفتقدیم برامج تدریبیة 
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 اثراء إمكانیات وقدرات افراد المجتمع    البرامج التدریبیة والتعلیمیة عدد
  التي تنفذھا الكلیة ألفراد المجتمع

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

 أفراد المجتمع   إلى إثراء امكانات وقدرات افراد المجتمع وتعلیمیة تھدفبرامج تدریبیة  ال یوجد
 المؤسسات الخاصة والعامة  

 وحدة خدمة المجتمع والتدریب  - االقسام العلمیة بالكلیة  عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 مشرفة وحدة خدمة المجتمع والتدریب  -  مشرفات االقسام  مدیر المبادرة 
  االداریات  –أعضاء ھیئة تدریس   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 
 قلة الدعم المالي   مخاطر المتوقعة ال

  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تطویر برامج التدریب للمجتمع المحلي  اسم المبادرة:

  اثراء إمكانیات وقدرات افراد المجتمع الھدف التشغیلي:

 یبیة التي تنفذھا الكلیة ألفراد المجتمععدد البرامج التدر  مؤشر األداء التشغیلي

  المحلي امجتمعھ تدریبیة لخدمةیعكس ھذا المؤشر جھود الكلیة في تقدیم برامج  وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  + قطبیة المؤشر

  مجموع البرامج التدریبیة والتعلیمیة التي تقدمھا الكلیة لمجتمعھا  طریقة حساب المؤشر 

  برنامج  وحدة القیاس

  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  ١ ١ ١ ١ ١  ٥

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 ١ - ١  - - دفالمستھ

      المتحقق
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 الرابع الھدف االستراتیجي
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  الھدف االستراتیجي: استحداث مصادر تمویل لتحسین الكفاءة المالیة للكلیة

استحداث مصادر دخل للكلیة الھدف الفرعي:   

  لكلیةا طالبات احتیاجات مع عملھا مجال یتناسب خاصة جھات اليلتأجیرھا  الكلیة فراغات من االستفادة. المبادرة

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

  تھدف ھذه المبادرة لالستفادة من المساحات الفارغة في الكلیة لتأجیرھا على جھات یتناسب مجال عملھا مع احتیاجات منسوبات
  الكلیة لتوفیر خدمات للطالبات ، وتوفیر مصدر دخل اضافي للكلیة 

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   ة للمبادرة األھداف التشغیلی

 زیادة التمویل الذاتي 
 توفیر فرص وظیفیة للخریجات  

 حجم الدخل الذي تحصل علیھ الكلیة 
 عدد فرص العمل التي تتوافر للخریجات  

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 

 الكلیة   ءة المالیة للكلیة واستحداث فرص وظیفیة جدیدة.زیادة تحسین الكفا تم رفع مقترح 
 الجامعة 
 الخریجات  

  الخریجات وحدة –االقسام العلمیة بالكلیة  – عمیدة الكلیة  عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

  وحدة الخریجات مشرفة –االقسام  مشرفات –عمیدة الكلیة   مدیر المبادرة 
  عامالت  ––دربین مؤھلین م  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 
 قلة الدعم المالي وقلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 

  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٦٧الصفحة 

  

  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  جھات خاصة یتناسب مجال عملھا مع احتیاجات طالبات الكلیة ىعل لتأجیرھااالستفادة من فراغات الكلیة   اسم المبادرة:

  زیادة التمویل الذاتي الھدف التشغیلي:

 حجم الدخل الذي تحصل علیھ الكلیة  مؤشر األداء التشغیلي

وصف مؤشر األداء 
 التشغیلي:

  انتاجیة.انشاء وحدة عن طریق  یعكس ھذا المؤشر فاعلیة الكلیة في الحصول على تمویل ذاتي وحجم ھذا الدخل

  + قطبیة المؤشر
  الجامعةمن  المعتمدةمیزانیة الكلیة  نم لذي تحصل علیھ الكلیةااالضافي  الدخل نسبة  طریقة حساب المؤشر 

 نسبة  وحدة القیاس

  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  %٣ --  --   - - --   %٣

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
      المستھدف
      المتحقق
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  رھا لجھات خاصة یتناسب مجال عملھا مع احتیاجات طالبات الكلیةاالستفادة من فراغات الكلیة لتأجی  اسم المبادرة:

  توفیر فرص وظیفیة للخریجات الھدف التشغیلي:

 عدد فرص العمل التي تتوافر للخریجات  مؤشر األداء التشغیلي

  الدقیقة.تخصصاتھن على فرص وظیفیة تتفق مع  یعكس ھذا المؤشر فاعلیة الكلیة في حصول خریجاتھا وصف مؤشر األداء التشغیلي:

  + قطبیة المؤشر

  عدد الخریجات الالتي حصلن على فرص توظیف  طریقة حساب المؤشر 

 خریجة  وحدة القیاس

  ربع سنوي  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس

١٠  
مصدر بیانات خط األساس (مع  ١٠ -- --  --  --

  اق اثبات الجھة)ارف
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 

 -- -- -- -- -- المستھدف

      المتحقق
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 الخامس الھدف االستراتیجي
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  فعالة في الكلیة. واداریة توفیر بیئة أكادیمیةالھدف االستراتیجي: 
  

  ھارات طالبات الكلیة.الھدف الفرعي: تطویر م

  المتعثرات دراسیا للطالبات عالجیة برامج المبادرة: تقدیم

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

تحسین اإلرشاد الطالبي من خالل تقدیم برامج عالجیة تحت إشراف مجموعة من المختصات تناسب احتیاجات الطالبات 
 ً   .المتعثرات دراسیا

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

  المتعثرات والتوجیھ والتقویة للطالباتتقدیم برامج اإلرشاد    والتوجیھ والتقویة عدد البرامج اإلرشاد
  تقدم للطالبات المتعثرات  التي

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 
  طالبات الكلیة   التعثر الدراسي للطالبات وعالج حاالتتحسین  د متابعة یوج

 االقسام العلمیة بالكلیة –وحدة الشؤون االكادیمیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 
 مشرفات االقسام –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 

   مرشدات أكادیمیات  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 
  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تقدیم برامج عالجیة للطالبات المتعثرات دراسیا  اسم المبادرة:
  

  المتعثرات والتوجیھ والتقویة للطالباتاإلرشاد تقدیم برامج  الھدف التشغیلي:

 عدد البرامج التي تقدم برامج تأھیلیة للطالبات المتعثرات  مؤشر األداء التشغیلي

 یعكس ھذا المؤشر مساھمة الكلیة في عالج حاالت التعثر الدراسي لبعض الطالبات وتقدیم البرامج المناسبة لھن وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + المؤشر قطبیة

ً  المتعثرات العالجیة للطالباتعدد البرامج   طریقة حساب المؤشر    دراسیا
  برنامج  وحدة القیاس
  سنوي ربع  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة %0  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  ١٠

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 ٢ ١ --  ١ --  المستھدف

      المتحقق
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   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٧٢الصفحة 

  فعالة في الكلیة.واداریة بیئة أكادیمیة  االستراتیجي: توفیرالھدف 

  الكلیة. طالباتالھدف الفرعي: تطویر مھارات 

  المتفوقات للطالبات إثرائیة امجبر المبادرة: تقدیم

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 
  الرأسمالیة:   رائیةثاإلللطالبات المتمیزات دراسیاً وتزویدھن بالبرامج  األكادیميرفع المستوى 

  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 إثرائیةریبیة تزوید الطالبات المتمیزات ببرامج تد  
  

 التي تقدم  اإلثرائیة عدد البرامج
  للطالبات المتمیزات

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 
  طالبات الكلیة   اإلثرائیة المتمیزات بالبرامجزیادة كفاءة الطالبات  ال یوجد

 االقسام العلمیة بالكلیة –ادیمیة وحدة الشؤون االك  عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 مشرفات االقسام –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 

  طالبات  –مدربات   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

 قلة الموارد البشري  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات تنفیذ المبادرةالفترة الزمنیة المتوقع ل
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تقدیم برامج إثرائیة للطالبات المتفوقات  اسم المبادرة:

  إثرائیةتزوید الطالبات المتمیزات ببرامج تدریبیة  الھدف التشغیلي:

  المھاریة االضافیة التي تقدم للطالبات المتمیزات عدد البرامج  مؤشر األداء التشغیلي

 تھدف الكلیة الى زیادة وتنمیة المھارات لدى الطالبات المتمیزات وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر

  اإلثرائیةعدد البرامج   طریقة حساب المؤشر 
  برنامج  وحدة القیاس
  سنوي ربع  تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة 0  خط األساس

  تھدفالمس ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  ١ ١ ١ ١ ١  ٥

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 ١ --  ١ --  --  المستھدف

      المتحقق
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  یةفعالة في الكلواداریة توفیر بیئة أكادیمیة الھدف االستراتیجي: 

  الھدف الفرعي: تطویر مھارات طالبات الكلیة

  المبادرة: اكتشاف المواھب لدى طالبات الكلیة وتنمیتھا

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

  اكتشاف الطالبات الموھوبات في الكلیة والعمل على تنمیة مواھبھن وتشجعھن على المشاركة في المسابقات المحلیة والدولیة.
  

  ة:الرأسمالی
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

عدد المیدالیات واألوسمة التي    تشجیع مشاركة مواھب الكلیة في المسابقات المحلیة والدولیة
حصلت علیھا طالبات الكلیة في 

  المسابقات المحلیة واإلقلیمیة.
  لفئات المستفیدة من المبادرةا  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 
 طالبات الكلیة  ركتھن بالمعارض وفي المسابقات اتطویر المواھب لدى الطالبات وزیادة مش  الطالبات. ومعارض للرسم لألعمالیوجد معارض 

  جامعة تبوك
 االقسام العلمیة بالكلیة –وحدة الشؤون االكادیمیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 مشرفات االقسام –االكادیمیة مشرفة وحدة الشؤون   مدیر المبادرة 

  طالبات  –مدربات   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 
 قلة الدعم المادي   المخاطر المتوقعة 

  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  شغیليبطاقة مؤشر األداء الت

  اكتشاف المواھب لدى طالبات الكلیة وتنمیتھا.  اسم المبادرة:

  تشجیع مشاركة مواھب الكلیة في المسابقات المحلیة والدولیة الھدف التشغیلي:

 عدد المیدالیات واألوسمة التي حصل علیھا طالبات الكلیة في المسابقات المحلیة واإلقلیمیة.  مؤشر األداء التشغیلي

تفوقات في یتناول ھذا المؤشر اھتمام الكلیة باكتشاف المواھب لدى الطالبات من خالل عدد األوسمة والمیدالیات التي حصل علیھا طالبات الكلیة الم ألداء التشغیلي:وصف مؤشر ا
 المسابقات المحلیة والدولیة

  + قطبیة المؤشر
  عدد الجوائز  طریقة حساب المؤشر 

  عدد الجوائز  وحدة القیاس
  سنويربع   ر القیاستكرا

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس (مع  ١ ١ ١ --  --   ٣

  ارفاق اثبات الجھة)
 جامعة تبوك

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 --  --  --  --  --  المستھدف

      المتحقق
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 ٧٦الصفحة 

  الكلیة في فعالة أكادیمیة واداریة بیئة توفیر: االستراتیجي الھدف

  الھیئة التعلیمیة واالداریة مھاراتالالھدف الفرعي: تطویر 

  الكلیة واالداریة التعلیمیة للھیئة تدریبیة برامج تقدیم: المبادرة

  عةالمیزانیة المتوق  وصف المبادرة 

للھیئة االداریة في الكلیة وتطویر مھاراتھم من خالل تقدیم برامج تدریبیة في  التدریس واالداريتحسین المستوى األكادیمي ألعضاء ھیئة 
  مجاالت متعددة تخدم العملیة التعلیمیة وأھداف الجامعة االستراتیجیة.

  الرأسمالیة:
  التشغیلیة:

  ألداء التشغیلیة مؤشرات ا  األھداف التشغیلیة للمبادرة 

متوسط ساعات التطویر ألعضاء    اثراء العملیة التعلیمیة من خالل التدریب المستمر ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة االداریة -
  ھیئة التدریس

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 
  أعضاء ھیئة التدریس   لكلیةزیادة البرامج التدریبیة لمنسوبات ا یوجد 

 جامعة تبوك  
 وحدة خدمة المجتمع والتدریب  عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 مشرفة وحدة خدمة المجتمع والتدریب  مدیر المبادرة 
  مدربین معتمدین  الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 

  دم توفر الدعم المالي والبشريع  المخاطر المتوقعة 
  خمس سنوات الفترة الزمنیة المتوقع لتنفیذ المبادرة
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تقدیم برامج تدریبیة للھیئة التعلیمیة واالداریة الكلیة  اسم المبادرة:

  التدریس والھیئة االداریةاثراء العملیة التعلیمیة من خالل التدریب المستمر ألعضاء ھیئة  الھدف التشغیلي:

 عدد ساعات التطویر ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة االداریةمتوسط    مؤشر األداء التشغیلي

 یتناول ھذا المؤشر عدد ساعات التطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة االداریة وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر

  ساعات التطویر المھني العضاء ھیئة التدریس والھیئة االداریة / عدد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة االداریةعدد   طریقة حساب المؤشر 
  ساعة  وحدة القیاس
  سنويربع   تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
 مصدر بیانات خط األساس (مع ١٢ ١٢ ٨ ٦ ٤   ٤٢

  ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 ٤ ٢ ٢ --  --  المستھدف

      المتحقق
  



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٧٨الصفحة 

  فعالة في الكلیة واداریة توفیر بیئة أكادیمیةالھدف االستراتیجي: 

  لكلیةا في االداریة البیئة تطویر الفرعي:الھدف 

  المبادرة: تطویر القواعد التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة.

  المیزانیة المتوقعة  وصف المبادرة 

  الرأسمالیة:  التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة لضمان العدالة والشفافیة وتطویر القواعدتحسین 
  التشغیلیة:

  مؤشرات األداء التشغیلیة   األھداف التشغیلیة للمبادرة 

 الكلیة.التنفیذیة المعمول بھا في  وتطویر القواعد سینتح    المطورة عدد القواعد التنفیذیة
  بھا في الكلیة المعمول

  الفئات المستفیدة من المبادرة  المخرجات الرئیسیة للمبادرة   الوضع الحالي 
  تطویر البیئة االداریة في الكلیة یوجد متابعة 

  
 الطالبات 
  اعضاء ھیئة التدریس 
 ئة االداریةالھی  

 عمیدة الكلیة   عن التنفیذ  المسؤولةالجھة 

 عمیدة الكلیة   مدیر المبادرة 

  والھیئة االداریة –اعضاء ھیئة التدریس   الموارد البشریة المطلوبة للتنفیذ 

  متزامنة مع مبادرات اخرى  العالقة مع مبادرات 
  الموارد لبشریةقلة   المخاطر المتوقعة 

  خمس سنوات ة المتوقع لتنفیذ المبادرةالفترة الزمنی
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  بطاقة مؤشر األداء التشغیلي

  تطویر القواعد التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة.  اسم المبادرة:

  التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة وتطویر القواعدتحسین  الھدف التشغیلي:

 ل بھا في الكلیةعدد القواعد التنفیذیة المطورة المعمو  مؤشر األداء التشغیلي

 یتناول ھذا المؤشر القواعد التنفیذیة المطورة لخدمة بیئة العمل في الكلیة وصف مؤشر األداء التشغیلي:
  + قطبیة المؤشر

  عدد القواعد التنفیذیة المطورة  طریقة حساب المؤشر 
  قاعدة تنفیذیة  وحدة القیاس
  سنويربع   تكرار القیاس

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨  السنة ٠  خط األساس

  المستھدف ٢٠١٧  سنة خط األساس
مصدر بیانات خط األساس  ١ ١ ١ ١ -  ٤

  (مع ارفاق اثبات الجھة)
 

  المجموع  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  ٢٠١٨الربع السنوي من العام 
 --  --  --  --  --  المستھدف

      المتحقق
  



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ٨٠الصفحة 

  

  لخطة االستراتیجیةمتطلبات تنفیذ ا

  متابعة تنفیذ الخطة االستراتیجیة
  

  تحققیھا المطلوب النھائیة الغایات )١

  ٠غایة كل لتنفیذ والسیاسات األنشطة )٢

  . بھا) القیام مطلوبالعمال األو وأنشطتھاالبرامج  (أھداف للتنفیذ المقترحة البرامج )٣

  ٠غایة كل عن تعبر التي االستراتیجیة األھداف )٤

  ٠جھة) أو أفرادالتنفیذ ( مسئول )٥

  ٠األنشطة  لتنفیذ الزمني الجدول )٦

  ٠والنوعیة)  (الكمیة والتقییم المتابعة مؤشرات )٧

 .اإلنجاز عدم أو االنجاز مستویات )٨
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  تخطیط الموارد إلنجاز األھداف االستراتیجیة:
  

ة من وزارة المالیة ووزارة التعلیم تمثل الدعم بما أن الكلیة تّمول من قبل جامعة تبوك التي تمول بدورھا من الدولة؛ فإن المیزانیة المخصص  

إلى إیجاد مصادر  وفي الوقت نفسھ تسعىالمالي األساسي للكلیة، وعلیھ فإن على الكلیة أن تستخدم ھذه الموارد المالیة الحالیة بفعالیة وكفاءة، 

  المرجعیة.تمویلیة جدیدة إذا ما أرادت أن تكون في مصاف الكلیات 
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  املــالحق
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  ) ١(ملحق رقم 

  الھیكل التنظیمي لكلیة التصامیم والفنون  
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  )٢(ملحق رقم 

 الكلیةأقسام 

  ىالتصمیم الداخلقسم  اوالً:

  القسمرؤیة 

  كوادر وطنیة متخصصة في مجال التصمیم الداخلي

   القسم رسالة

قادرة على مواكبة  الداخلي،في مجال التصمیم  واخالقیات المھنةاییر الجودة تخضع لمع ومھاریة متمیزةیسعى قسم التصمیم الداخلي إلى توفیر كوادر علمیة 
  .وبحثیةالمجتمع المتنامیة من خالل منظومة تعلیمیة  والمستجدات وسد حاجةالتطورات 

  القسمأھداف 
 .لمحليتقدیم برامج تعلیمیة ذات جودة عالیة ترتقي إلي أفضل المعاییر األكادیمیة وتغطى احتیاجات المجتمع ا )١

  تطویر الفكر اإلبداعي والتطور التقني للمفاھیم والقیم الجمالیة للفراغات الدَّاخلیة وارتباطھا باألصالة والحداثة )٢

  االستلھام من المنھج اإلسالمي في دراسات التَّصمیم الداخلي )٣

  صات في مجال التصمیم الداخلي لسد احتیاج سوق العملصختإعداد م )٤
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 المخرجات 

  على:بة قادرة الطال أن تكون

  تحلیل المعلومات المرتبطة بالتصمیم الداخلي ومحدداتھما )١

  ایجاد الحلول التصمیمیة لمشكالت الفراغات الداخلیة )٢

  قراءة وتحلیل الرسومات التصمیمیة للفراغات الداخلیة )٣

 قادرة على التصمیم الداخلي بطرق مختلفة وأسالیب وأدوات وخامات متنوعة )٤

  لي المتخصصة لتصمیم واخراج مشاریع التصمیم الداخلياستخدام برامج الحاسب اآل )٥
  

  ةمجاالت عمل الخریج
  .الداخليالعمل في االستشارات بمجال التصمیم امكانیة  )١

  .الداخليمصممة ومشرفة على أعمال التصمیم امكانیة  )٢

  .الداخلیةومنسقة لتوزیعھ في الفراغات  اثاثمصممة أن تكون  )٣

  المتطورة.برامج الحاسب ب الداخلیة امكانیة تصمیم الفراغات )٤
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 تصمیم االزیاء والمنسوجاتقسم  ثانیاً:

 القسمرؤیة 
  .اعداد كوادر متمیزة في مجال تصمیم وصناعة المالبس الجاھزة وفقاً لمعاییر الجودة المحلیة 

  القسم رسالة
تصمیم االزیاء ر الجودة و اخالقیات المھنة في مجال متمیزة تخضع لمعایی یةإلى توفیر كوادر علمیة و مھار تصمیم االزیاء والمنسوجاتیسعى قسم 
  .، قادرة على مواكبة التطورات و المستجدات و سد حاجة المجتمع المتنامیة من خالل منظومة تعلیمیة و بحثیة والمنسوجات

  القسم أھداف
تنافسیة من خالل تدریس وتطبیق أحدث النظم والتقنیات العمل على دعم مصانع المالبس الجاھزة بالمملكة العربیة السعودیة بكوادر فنیة ذات قدرة  )١

  .الحدیثة

  الموضة.إعداد خریجة متمیزة تساھم في رفع مستوى صناعة المالبس الجاھزة في مجاالت التصمیم وتكنولوجیا انتاج  )٢

  .والمنسوجاتتطویر الجوانب االبتكاریة والمھاریة في مجال التصمیم اإلبداعي بصناعة األزیاء  )٣

مجاالت حدیثة بسوق  والمتوسطة. واستحداثكوادر مؤھلة علمیا وتطبیقیا وتقنیا للعمل في مجاالت ریادة األعمال واقامة المشاریع الصغیرة توفیر  )٤
  .المحلیةالعمل بالمنطقة 

  .والخبرات تقدیم االستشارات العلمیة والفنیة لجھات العمل والھیئات المرتبطة بمجاالت تخصص الكلیة المختلفة وتبادل اآلراء- )٥

 .المجتمعالمساھمة في إنشاء الوحدات اإلنتاجیة ومراكز التطویر المتخصصة للمساھمة في تطویر المنشأة التعلیمیة وتنمیة  )٦
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 المخرجات 

  .العملباألسس النظریة ومنھجیات التطبیق للمنافسة المحلیة بأسواق  مؤھلینمتخصصین في مجال التصمیم وصناعة المالبس الجاھزة  )١

  .المحليات قادرات على التفكیر اإلبداعي والعمل في البحوث العلمیة المرتبطة بمجاالت التخصص ومتطلبات المجتمع خریج )٢

  .المحلیةمجاالت حدیثة بسوق العمل بالمنطقة  والمتوسطة. واستحداثكوادر متمیزة تعلیمیاً وبحثیاً لھا دور الریادة في اقامة المشاریع الصغیرة  )٣

 .البرنامجمھاریة لوضع حلول ابتكاریة فنیة لجھات العمل والھیئات المرتبطة بمجاالت تخصص  خریجات ذوات قدرات )٤

  ةمجاالت عمل الخریج
  .والتلفزیونلسینما والمسرح واالزیاء التعبیریة واأزیاء الموضة  لنماذج مصممة )١

  .الجاھزةمصانع المالبس  والعینات في "الباترونات  "مصممة للنماذج  )٢

  .الجاھزةوط االنتاج والجودة في مصانع المالبس خط علىاالشراف  )٣

  .الجاھزةالموضة وانتاج المالبس  والتسویق بصناعةالعمل في مجال االدارة والتخطیط  )٤

  .الموضةالتدریس بالمؤسسات التعلیمیة والمعاھد الخاصة بتصمیم األزیاء وصناعة  )٥

  .األزیاءالعمل بمجال االعالن عن الموضة وتصمیم منافذ عرض  )٦

  .الجاھزةفي مجال فن صناعة الموضة بالمالبس  والمتوسطة مة وادارة المشروعات الصغیرةاقا )٧
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  قسم تصمیم الجرافیك  ثالثاً:
  لم یتم تفعیل البرنامج حتى االن                                          

  

  قسم المونتاج الرقمي  رابعاً:
  تم تفعیل البرنامج حتى االن لم ی                                        
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  )٣(رقم ملحق 

  نقاط القوة والضعف والفرص والتحدیات 

  نتائج التحلیل الرباعي:

ة للكلیة، بناء على المحاور األربعة، وھي: محور الطلبة، ومحور الھیئة التدریسیة، والخطط والبرامج األكادیمیة، والبیئبعد تصنیف نتائج التحلیل الرباعي 

إلى دراسة الوضع الراھن للكلیة. ورش العمل، والمسح الشامل من خالل االستبانات باإلضافةالتعلیمیة والبنیة التحتیة، ومن المصادر المختلفة: 
 

أظھرت النتائج 

الرسالة والرؤیة اال أن ھناك مجموعة من ق النحو الذي یحق علىھناك مجموعة من نقاط القوة التي تتمیز بھا الكلیة داخلیاّ والتي یمكن استثمارھا وتفعیلھا ن إ

  وغایاتھا.على الكلیة أن تحدد كیفیة التعامل معھا وذلك لتحقیق رسالتھا  التحدیات المحتملة التي یتحتم
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  )S(نقاط القوة 

  
  الجامعة ببناء وتطویر البنیة التحتیة بما یحقق أھداف الجامعة. العلیا فًياھتمام اإلدارة   -

   الطالبات.وتعد تخصصات وفروع الدراسة بالكلیة محققة لرغبات  األكادیمیة لبرامجا تنوع -

جودة التعامل بین وجود ھیكل تنظیمي مالئم حیث تعمل الوحدات األكادیمیة واالداریة وفقاّ للوائح ونظم الجامعة ، مما ینعكس علي مستوى اآلداء بالكلیة و -

  جمیع أقسامھا .

  .بالجامعة المتاحة االلكترونیة االمكانیات من فیھ یستفاداألكادیمي  شادلإلروجود نظام فعال  -

  العلمیة.توفر معاییر مرجعیة أكادیمیة یمكن عن طریقھا اعداد برامج تعلیمیة متطورة باألقسام  -

  المحددة. اللوائح على بناءً  ومحددة واضحة الطالبات وحقوق واجبات -

  .عالٌیة كفاءة ذوي متنوعة جنسیات من تدریس ھیئة أعضاء وجود -

  للطالب.تتیح التعلم الذاتي  الكترونیة)مقررات  (وجوداستخدام أسالیب تقنیة حدیثة في برامج التدریس بالكلیة  -

  والطالبات.االستفادة من نظم المعلومات واالتصاالت الموجودة بالكلیة لربط التواصل بین الھیئة االداریة وأعضاء ھیئة التدریس  -
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  بالجودة. المرتبطة األعمال لجمیع الدائمة وللمتابعة الجودة ثقافة لنشر التدریس ھیئة أعضاء مع دوریة لقاءات قدع -

  .المناسب والفني التقني الدعم توفٌر مع االلكتروني إلى الورقي من المعامالت فًي التحول -

  لخارجیة.وادعم الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس في حضور المؤتمرات الداخلیة  -

  المقررات.إدراج األنشطة البحثیة ضمن  علىالحرص  -

  )W( الضعف نقاط

  التعلیمیة.وجود نقص في عدد المعامل واالمكانات المتاحة بھا مما یعیق استیعاب اعداد الطالبات المتزایدة وتحقیق جودة العملیة  -

   متوافقة.نسبة عدد الطالب الي عدد أعضاء ھیئة التدریس غیر  -

  . بالكلیة المتاحة األكادیمیة للبرامج متخصصة مراجع توفر،  مكتبات وجود دمع -

  .المالٌیة الموارد ضعف -

  .العلمیة التخصصات بعض في الوطني التعلٌیمي الكادر نقص -

  .واآلن أدوات منالعلمي نقص امكانات البحث  -
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  )Oالفرص (

  العمل. سوق في المرأة مشاركة نسبة في رفع االستراتیجیة وأھدافھا لتھاورسا الكلیة رؤیة قتحقیل ٢٠٣٠ المملكة رؤیة استثمار -

  الطالبات.للمشاركة في برامج تدریبیة متخصصة لتطویر قدرات  المتخصصة الجھات مع شراكات عقد -

  االكادیمیة. الكلیة برامج لتطویر الخبرة ذات المحلیة الكلیات مع التعاون فرص استثمار -

  ذاتیاً. الكلیة لتمویل دخل مصادر لتوفیر الكلیة اغاتفر من االستفادة -

  وبرامجھا. الكلیة لتطویر العالیة الكفاءة ذوي استقطاب في االستمرار -

  

  : )T( التحدیات
  خططھا. العتماد تحتاج للكلیة جدیدة برامج الستحداث نظراً  للكلیة األكادیمي االعتماد تحقیق -

  العامة.المتقدمات من الثانویة  ومھارات طالباتھاالقبول یتیح للكلیة اختیار نوعیة عدم وجود أنظمة الختبارات قدرات  -

  وتجھیزاتھا.المعامل  بإمكاناتوجود مقابل  عدموالزیادة المستمرة والمتتالیة في أعداد الطالبات الملتحقات بالكلیة  -

  العمل  بأسواقمحدودیة العالقة بین الكلیة والجھات المستفیدة  -

  الحكومي.االنفاق  علىعتماد االقتصادي الكامل للكلیة اال -
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  )٤ملحق رقم (

  والفرعیة والمبادراتمصفوفة الترابط بین األھداف االستراتیجیة 
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   ) ٥ملحق ( 

  جامعة تبوك بطاقة االداء المتوازن للخطة االستراتیجیة كلیة التصامیم والفنون

  

برفع نسبة  ٢٠٣٠المملكة  وتحقیق رؤیةیاً وبحثیاً بما یساھم في خدمة المجتمع وتنمیتھ تأھیل كوادر نسائیة متمیزة علم  الرسالة
  مشاركة المرأة في سوق العمل.

  كلیة تطبیقیة نسائیة متمیزة تعلیمیاً.  الرؤیة

 القیم

  یلي:تعزز الكلیة القیم االسالمیة االصیلة لدیننا الحنیف مع مراعاة االلتزام بما 

  الثقافیة.والقیم الدینیة  

 .العمل بروح الفریق الواحد  

  واالبتكاریة.االبداع  

  المھنة.اخالقیات  

 المجتمعیة. ةالمسؤولی 

 .القیادة وتحمل المسؤولیة  
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األھداف 
 االستراتیجیة

  

  المبادرات  المستھدفات  المؤشرات

  المستفیدون

یم 
تعل

یم 
قد

ت
ي 

مع
جا

جة 
حا

ي 
یلب

ز 
می

مت
مل

الع
ق 

سو
 

 

ارات الوظیفیة تطویر التعلیم نحو الخی
والمھنیة المناسبة لسد الفجوة بین 
مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات 

 سوق العمل

 

 

  

إعادة ھیكلة البرامج األكادیمیة بما یتناسب مع  .١
 ٢٠٣٠رؤیة المملكة 

  
ربط التعلیم بالتدریب من خالل عقد دورات تدریبیة  .٢

 للطالبات.
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األھداف 
  المبادرات  المستھدفات  شراتالمؤ  االستراتیجیة

  المستفیدون

ات
ة ذ

حثی
الب

ت 
جا

تیا
الح

ة ا
لبی

ي ت
ة ف

ھم
سا

الم
 

لي
مح

 ال
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للم

ة 
وی

ول
األ

 

 

  

عدد المنشورات التي تختص 
 وتلبي احتیاجاتھ.بالمجتمع 

 تنفیذ أبحاث تلبي احتیاجات المجتمع المحلي .١  
 
تقدیم برامج لتنمیة المھارات البحثیة لدى أعضاء  .٢

 سھیئة التدری
 
 عقد لقاءات علمیة بشكل دوري في الكلیة. .٣
 
  تشجیع الطالبات على المشاركة في البحث العلمي .٤
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األھداف 
  المبادرات  المستھدفات  المؤشرات  االستراتیجیة

  المستفیدون

حل
الم

ع 
تم

مج
 ال

ات
سس

مؤ
ع 

 م
ات

راك
 ش

قد
ع

ي
 

 

المجتمع.عدد الشراكات التي تخدم   

   
بات ذوي تقدیم برامج تدریبیة مھاریة للطال .١

االحتیاجات الخاصة في مؤسسات المجتمع 
 المحلي.

 المساھمة في دعم ریادة األعمال للنساء .٢
 
 إقامة أیام مفتوحة لألسر المجتمع المحلي .٣
 
بناء روابط قویة مع خریجات الكلیة لخلق فرص  .٤

لالستفادة بقدرات واھتمامات الخریجات في 
 خدمة المجتمع المحلي.

 
راكة مع األفراد تنفیذ برامج تطوعیة بالش .٥

 ومؤسسات المجتمع.
 

  تطویر برامج التدریب والتعلیم للمجتمع المحلي -٦ 
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األھداف 
  المبادرات  المستھدفات  المؤشرات  االستراتیجیة

  اإلدارة المالیة
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یة

لكل
ة ل
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من  ادة الدخل الذي تحصل علیھ الكلیةزی
 لتأجیرھا اغات الكلیةاالستفادة من فر

على جھات خاصة یتناسب مجال عملھا 
  %٣ مع احتیاجات طالبات الكلیة

  

  

  

 
االستفادة من فراغات الكلیة لتأجیرھا  .١

لجھات خاصة یتناسب مجال عملھا مع 
  احتیاجات طالبات الكلیة
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األھداف 
  المبادرات  المستھدفات  المؤشرات  االستراتیجیة

  الداخلیة العملیات

ت
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عدد برامج التدریب والتطویر المقدمة 
 للھیئة التعلیمیة واالداریة الكلیة. 

 تقدیم برامج عالجیة للطالبات المتعثرات دراسیا .١  
 
 تقدیم برامج إثرائیة للطالبات المتفوقات .٢

 

 اكتشاف المواھب لدى طالبات الكلیة وتنمیتھا .٣
 
ة للھیئة التعلیمیة واالداریة تقدیم برامج تدریبی .٤

 بالكلیة.
 
 تطویر القواعد التنفیذیة المعمول بھا في الكلیة. .٥

 

  
  

  

  



 

 جامعة تبوك
والفنونكلیة التصامیم     

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of education 

Tabuk university 
College of  Design and Art  

 

 
   التصامیم و الفنونالخطة االستراتیجیة األولي لكلیة  

 
 ١٠٣الصفحة 

  

  

األھداف 
 المبادرات المستھدفات المؤشرات االستراتیجیة

  القدرة التنظیمیة والتعلم والنمو

یم 
تعل

یم 
قد

ت
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جام
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اج
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محلیا.نسبة البرامج األكادیمیة المعتمدة   

   
 
 

ربط التعلیم بالتدریب من خالل عقد دورات تدریبیة  .١

  للطالبات
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   ) ٦ (رقم ملحق 

  الخریطة االستراتیجیة كلیة التصامیم والفنون 
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  ) ٧ملحق رقم (

  فریق اعداد الخطة
  

  :التاليعلى النحو  التدریس ھیئةمن أعضاء  االستراتیجیةتم تشكیل واعتماد فریق إعداد الخطة 
  

  الوظیفة  االسم  م

  رئیسة اللجنة  د/ فاطمة سالمة البلوي  ١

 اللجنة ةنائبة رئیس د/ أسماء التركي  ٢

  مشرفة وحدة التخطیط االستراتیجي   د/ عبیر ابراھیم محمد  ٣

  عضو  د/ غنى عبد ربھ  ٤

  عضو  د/ منى أحمد نور  ٥

  عضو  أ/ منال المالكي  ٦
  


