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 نشأة كلية الرتبية

م( مع إنشاء جامعة تبوك يف إطار 2006-هـ1427ت كلية الرتبية واآلداب عام )أنش

خطة اململكة العربية السعودية لتطوير املنظومة التعليمية، حيث مل يكن يف منطقة تبوك 

م(، وكان قد سبقها إنشاء أول كلية 1989-هـ1409)سوى كلية املعلمني اليت ُأسست عام 

 م(.1986-هـ1406يف املنطقة، هي الكلية املتوسطة اليت ُأسست بتبوك عام )

ومنذ ذاك التاريخ أضحت كلية الرتبية واآلداب بشطريها إحدى أكرب كليات جامعة 

ضوات هيئة تبوك وأقدمها، سواء من حيث أقسامها العلمية، أو عدد منسوبيها من أعضاء وع

التدريس، أو من الطالب والطالبات، أو من الربامج األكادميية يف مرحليت البكالوريوس، 

والدراسات العليا، ذات املسارين الرتبوي واألدبي، أو فيما تقدمه الكلية من برامج تسهم يف 

 خدمة اجملتمع.

 

 

 



 

 

 
 

 

 الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية للكلية

 رؤية الكلية 

 "كلية متميزة تعليميًا وحبثيًا، منتجة للمعرفة وتطبيقاتها"

 



 

 

 
 

 رسالة الكلية

توفري بيئة تعليمية وحبثية متميزة تسهم يف إعداد كفاءات يف اجملاالت الرتبوية واإلنسانية؛ "

 تواكب التطور املعريف، وتشارك يف التنمية املستدامة وتليب احتياجات اجملتمع احمللي"

 

 أهداف الكلية

ديم برامج تعليمية متميزة يف اجملاالت الرتبوية واإلنسانية تسهم يف تلبية احتياجات تق ❖

 سوق العمل

 إجراء حبوث نوعية يف اجملاالت الرتبوية واإلنسانية ❖

 املساهمة الفعالة يف خدمة اجملتمع وبرامج التعليم املستمر ❖

 تطوير بيئة التعليم والتعلم ❖

 والتنظيمية بالكليةتطوير البيئة اإلدارية  ❖

  



 

 

 
 

 ةمنهجية إعداد اخلطة البحثي

 اخلطة البحثيةإعداد أواًل: 

اعتمدت اخلطة البحثية لكلية الرتبية واآلداب على جمموعة من املصادر الوثيقة الصلة 

حمور من حماورها، ولقد عكفت جلنة إعداد بكل بكل مرحلة من مراحل إعدادها، و

 املصادر ما يأتي: هذهمن أبرز واخلطة البحثية على دراستها دراسة فاحصة. 

 :م(2022-2018خلطة اإلسرتاتيجية الثانية جلامعة تبوك ولكلية الرتبية واالهداف )ا -1

 املرتبطة بها ومؤشرات األداء لتحقيقها.  واملبادراتوقد مت الرجوع ألهداف البحث العلمي 
 

 :(م2022-2018اإلسرتاتيجية الثانية جلامعة تبوك ولكلية الرتبية واالهداف )خلطة ا -2

املرتبطة بها ومؤشرات األداء  وقد مت الرجوع ألهداف البحث العلمي واملبادرات 

 لتحقيقها. 

 

 م.2030رؤية اململكة  -3

على ترسيخ القيم اإلسالمية والقيم العربية األصيلة  2030ترتكز رؤية اململكة حيث 

يف نفوس األفراد كقيمة جمتمعية، حيث اعتربت املورد البشري من أهم املوارد اليت 

 



 

 

 
 

حتقق التنمية املستدامة يف كافة اجملاالت. ومن هنا يأتي دور املؤسسات التعليمية 

مرار رفد كاجلامعات، وما ينضوي حتتها من كليات متخصصة يف ضمان است

 االقتصاد الوطين واجملتمع احمللي باملوارد البشرية املؤهلة معرفًيا وتطبيقًيا.

 اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي )آفاق(. -4

هي خطة تتضمن الرؤية املستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة مبا تتضمنه من أهداف 

هـ اعتبارا من اعتمادها والبدء يف 1450اسرتاتيجية طويلة املدى، ميتد حتقيقها إىل عام 

(، وتاريخ 3562تنفيذها مبوجب املوافقة السامية بالتوجيه الربقي رقم )ب م/

 هـ( وباملوافقة على أبعاد توجهاتها االسرتاتيجية.04/06/1432)

 

 الوطنية: البحثية األولويات -5

وختصصيًا ضمن األولويات جمااًل فرعيًا  25جمااًل رئيسيًا و  12حددت وزارة التعليم 

الوطنية يف البحث والتطوير واالبتكار؛ للمساعدة يف رسم اإلسرتاتيجيات البحثية 

 وفيما خيص األولويات البحثية للعلوم اإلنسانية .للجهات الوطنية والصناعية واجلامعات

ويندرج صادية" ، مت حتديد أولوية وطنية واحدة وهي "التنمية االجتماعية واالقتفقد  

 منها اجملاالت البحثية الفرعية التالية:

 



 

 

 
 

 
 

 ( اخلطة البحثية تشكيل فريق عمل) جلنة ثانيًا:

 باخلطوات التالية: مرورامت تشكيل فريق العمل 

إنشاء وحدة البحث العلمي واالبتكار التابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث  . 1

 .العلمي

 البحث العلمي واالبتكار.وضع مهام حمددة لوحدة  . 2

 بالكلية. من األساتذة املتميزين بالبحث العلمياختيار رئيس للوحدة وأعضاء هلا  . 3

ماكحفة اجلرمية واخملدرات والهتريب-

عادة التأ هيل املهين- ا 

(.الطالق ، العنف ال رسي ، التحصيل ادلرايس) مشألك التمنية ااجلامتعية -

اللغة العربية وادلراسات والثقافة-

املسائل املالية يف ال سالم-

(معل املرأ ة، ال همات العامالت ، املساواة بني اجلنسني)دور املرأ ة مثل -

التعلمي-



 

 

 
 

من  ومن ثم اعتمادهاوحدة واعضاءها من خالل جملس كلية الرتبية واآلداب الاعتماد  . 4

 قبل معالي رئيس اجلامعة.

الفريق و حتديد جدول توزيع املهام اخلاصة ببناء اخلطة البحثية للكلية على أعضاء  . 5

 ملناقشة ما مت إجنازه يف كل مرحلة. تاجتماعا

 لتحليل الوضع الراهن SWOTتشخيص الواقع  ثالثًا:

فيما خيص البحث العلمي  واآلدابتعرف على الوضع الراهن لكلية الرتبية لل

ألجل التعرف  Swot Analysisمت استخدام أسلوب التحليل االسرتاتيجي  البحثيةواألنشطة 

على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وقد بدأ فريق الوحدة عمله من خالل إعداد 

استهدفت كال من منسوبي الكلية يف شطريها )الطالب، استبانات إلكرتونية 

والطالبات( من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، كما ُعنيت مبساهمات 

املستفيدين من خالل عقد اجتماعات متوالية مع اللجنة االستشارية بالكلية. وخلصت نتائج 

 التحليل االسرتاتيجي اىل ما يلي:

 

 



 

 

 
 

 تحليل البيئة الداخلية:  ❖

 

 

 

 

 

 قاط القوةن

 اخلربة اجليدة اليت تشكلت لدى الكلية يف اجراء البحوث العلمية، يف خمتلف أنشطة البحث العلمي.

 تنوع التخصصات العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

 .وجود عدد من الباحثني املتميزين يف النشاط البحثي

 كبري من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك وأستاذوجود عدد 

 تفعيل االنظمة االلكرتونية وتسخريها يف خدمة الباحثني.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على املشاركة والتقديم على مصادر متويل داخل اجلامعة وخارجها.

 الضعفقاط ن

 حمدودية األحباث املشرتكة لتنمية روح التعاون والفريق البحثي.

 .القسام العلميةوا للكلية اخلطة البحثية عدم وجود

 عدم ختصيص جوائز أو مستحقات مالية للباحثني املتميزين.

 ضعف تفعيل دور الطلبة يف البحث العلمي.

 خصصة لتطوير مهارات البحث العلميقلة ورش العمل امل



 

 

 
 

 

 : الخارجيةتحليل البيئة   ❖

 

 

 

 

 

 الفرص

 اهتمام الدولة مبنطقة تبوك وإقامة عدد من املشاريع الكبرية يف املنطقة مثل نيوم ومشروع البحر األمحر.

يف حل بعض مشاكل هذه  االستفادة من دعم املؤسسات احلكومية واخلاصة للقيام ببحوث علمية تساهم

 املؤسسات وفتح أوجه التعاون بني الكلية وهذه املؤسسات.

 رغبة اجلامعة يف احلصول على االعتماد األكادميي الرباجمي وتوفري متطلبات احلصول عليه.

 الوطنية البحثية من قبل الوزارة األولوياتحتديد 

 التحديات

 عية.عدم توفر االمكانات الالزمة إلجراء بعض البحوث العلمية النو

 قلة اجملاالت العلمية املصنفة للعلوم االنسانية وصعوبة النشر فيها.



 

 

 
 

  صياغة حماور اخلطة البحثية :ابعُار

 للكلية البحثية التوجهات 

وفيما خيص األولويات األولويات الوطنية يف البحث والتطوير واالبتكار؛  يف ضوء مراجعة

مت حتديد أولوية وطنية واحدة وهي "التنمية االجتماعية البحثية للعلوم اإلنسانية فقد 

 الوطنية: باألولوياتواملرتبطة يلي التوجهات البحثية ألقسام الكلية  اصادية "،وفيمواالقت

 قضايا األسرة والشباب. . 1

 األمن البيئي. . 2

 جودة احلياة. . 3

 .اإللكرتونيالتعلم  . 4

 التعلم املدمج. . 5

 الواقع االفرتاضي والواقع املعزز يف التعليم. . 6

 املواطنة الرقمية. . 7

 جودة العملية التعليمية. . 8

 التخطيط االسرتاتيجي الرتبوي. . 9

 



 

 

 
 

 .2030رؤية دور املرأة يف حتقيق  . 10

 تقويم نظم التعليم. . 11

 السياسات التعليمية. . 12

 اقتصاديات التعليم. . 13

 متكني املرأة وحتقيق مبدأ املساواة. . 14

 متكني األشخاص ذوي اإلعاقة. . 15

 .االجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة . 16

 



 

 

 
 

  للكلية مصفوفة األهداف البحثية االسرتاتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

.عزيز املاكنة البحثية لللكيةت• الهدف الاسرتاتيجي ال ول

.وير كفاايهتم البحثيةتمنية املهارات البحثية ل عضاء هيئة التدريس وطلبة ادلراسات العليا، وتط• الهدف الاسرتاتيجي الثاين

.التشجيع عىل النرش العلمي يف اجملالت العلمية املصنفة الهدف الاسرتاتيجي الثالث

.جراء ال حباث البينيةا  التشجيع عىل • الهدف الاسرتاتيجي الرابع

.علمية واملؤمترات ال عقد امللتقيات والندوات • الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

.عقد اتفاقيات حبثية مع مؤسسات اجملمتع احمليل• الهدف الاسرتاتيجي السادس

.  تشجيع طلبة ادلراسات العليا عىل النرش العلمي• الهدف الاسرتاتيجي السابع



 
 

( م 2025  – م  2020)   الخطة التنفيذية لخطة البحث العلمي لكلية التربية واآلداب   

 

   املكانة البحثية للكلية تعزيز: البحثي األول االسرتاتيجياهلدف 

 

 االداءمؤشرات  املسؤول عن التنفيذ فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

إنشاء وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

 حتديد مهام الوحدة. -

 2021إىل   2020من عام  اختيار أعضاء الوحدة -
وكالة الكلية للدراسات 

 العليا والبحث العلمي

قرار اعتماد تشكيل 

الوحدة ومهامها من 

 جملس الكلية

 ال يوجد

 بناء اخلطة البحثية للكلية

 مصادر اخلطة البحثية.حتديد  -

 إجراء التحليل البيئي. -

 حتديد األولويات البحثية الوطنية. -

 العلمية. لألقسامحتديد األولويات البحثية  -

 حتديد األهداف االسرتاتيجية البحثية. -

 حتديد اخلطة التنفيذية. -

 حتديد إجراءات متابعة التنفيذ -

م إىل 2021من شهر مارس 

 م2021شهر مايو 

البحث العلمي وحدة 

 واالبتكار

قرار اعتماد اخلطة 

البحثية من جملس 

 الكلية

 ال يوجد

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 تنمية املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وتطوير كفاياتهم البحثيةاالسرتاتيجي البحثي الثاني: اهلدف 

 

 مؤشرات االداء املسؤول عن التنفيذ فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

حتديد االحتياجات التدريبية 

 البحثيةلتطوير املهارات 

صميم استبانة الكرتونية لتحديد ت -

هيئة  ألعضاءاالحتياجات التدريبية البحثية 

 .التدريس

صميم استبانة الكرتونية لتحديد ت -

االحتياجات التدريبية البحثية لطلبة 

 الدراسات العليا.

إرسال استبانة حتديد االحتياجات التدريبية  -

 اىل الفئات املستهدفة.

حتديد مواضيع ورش العمل التدريبية اليت  -

 تليب االحتياجات التدريبية اليت مت رصدها

 من

 م 2021/  6/  1 

 إىل

 م2021/  7/  4

وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

 ما ال يقل عن  استجابة

% من الفئة املستهدفة  50

الستبانة حتديد 

 االحتياجات التدريبية.

 

 ال يوجد

 بناء سلسلة ورش عمل تدريبية

 وتنفيذها

بناء وتنفيذ سلسلة ورش عمل تدريبية  -

هيئة  ألعضاءموجهه لتنمية املهارات البحثية 

 التدريس.

بناء وتنفيذ سلسلة ورش عمل تدريبية  -

لتنمية املهارات لطلبة الدراسات موجهه 

 العليا بالكلية.

 مستمرة كل فصل دراسي

وحدة التدريب  -

واالبتعاث بوكالة الكلية 

 للدراسات العليا

خنبة من أعضاء هيئة  -

األقسام ب التدريس 

 ة.العلمي

مدربني متخصصني من  -

  اجلامعة وخارجها

من عدد احلاضرين  -

الفئة املستهدفة لورش 

 التدريبية.العمل 

قياس نسبة رضا الفئة  -

املستهدفة عن جودة ورش 

 العمل املقدمة

 ال يوجد

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 التشجيع على النشر العلمي يف اجملالت العلمية املصنفة: الثالثاالسرتاتيجي البحثي اهلدف 

 

 مؤشرات االداء املسؤول عن التنفيذ فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

تقديم ورش عمل تستهدف 

 العلميتطوير مهارات النشر 

صميم استبانة الكرتونية لتحديد ت -

االحتياجات التدريبية البحثية ألعضاء هيئة 

 .التدريس

إرسال استبانة حتديد االحتياجات التدريبية  -

 اىل الفئات املستهدفة.

حتديد مواضيع ورش العمل التدريبية اليت  -

 .االحتياجات التدريبية اليت مت رصدهاتليب 

تقديم ورش العمل التدريبية من قبل  -

 املختصني.

 تقدم كل فصل دراسي
وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

عدد األحباث العلمية 

املنشورة يف اجملالت 

 العلمية املصنفة

 

 ال يوجد

ة التميز للبحث جائزتصميم 

 العلمي

اجلائزة حتديد شروط التقديم وفروع  -

 ومعايري املفاضلة لكل فرع.

 اعتماد اجلائزة من جملس الكلية. -

اإلعالن عن مسابقة اجلائزة من خالل  -

 املخاطبات الرمسية والوسائل االلكرتونية

 مستمرة لكل عام دراسي
اللجنة اخلاصة برئاسة 

  عميد الكلية

احلاصلني على عدد  -

 اجلائزة
 ال يوجد

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 إجراء األحباث البينية.التشجيع على : الرابعاالسرتاتيجي البحثي اهلدف 

 

 مؤشرات االداء املسؤول عن التنفيذ فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

تقديم ورش عمل تستهدف 

مفهوم  الثقافة حنو عزيزت

 الدراسات البينية.

عقد ورش عمل للتوعية مبفهوم وأهداف  -

 تقدم كل فصل دراسي وجماالت الدراسات البينية.وأهمية 
وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

احلاضرين لورش عدد 

 العمل

 

 ال يوجد

حتديد التوجهات البحثية 

وتقاطعات املعرفة بني 

 التخصصات 

 عقد لقاءات مع رؤساء الربامج العلمية. -

التوجهات البحثية املتفقة مع حتديد  -

 البحثية.األولويات 

حتديد اجملاالت اليت ميكن من خالهلا  -

، وبني إجراء دراسات بينية بني األقسام

 العلمية خارج الكلية األقساممع  األقسام

حث أعضاء هيئة التدريس على إجراء  -

األحباث البينية من خالل نشر اجملاالت 

البحثية املتفق عليها عرب القنوات 

 االلكرتونية.

 مستمرة لكل عام دراسي

وكالة الكلية  -

للدراسات العليا والبحث 

 العلمي

  رؤساء األقسام العلمية -

األحباث البينية عدد  -

 اليت مت إجراؤها
 ال يوجد

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 . علميةالامللتقيات والندوات واملؤمترات وعقد  السيمينارات العلمية عقدالتشجيع على : اخلامساالسرتاتيجي البحثي اهلدف 

 

 مؤشرات االداء التنفيذاملسؤول عن  فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

تشجيع األقسام العلمية على 

 عقد سيمينارات علمية

خماطبة األقسام بأهمية عقد سيمينارات  -

 .علمية يف كل جديد يف التخصص

العمل على دعم األقسام من خالل جتهيز  -

القاعة االلكرتونية واالعالن عن السيمينار 

 العلمي.

 عمادة الكلية.تقديم شهادات شكر من  -

 األقسام العلمية تقدم كل فصل دراسي

السيمينارات العلمية عدد 

 علمياملقدمة لكل قسم 

 

 ال يوجد

امللتقيات والندوات عقد 

 . علميةال

خماطبة األقسام العلمية وحثها على إقامة  -

 ملتقيات وندوات علمية.

عمل استطالع رأي حول أهم املواضيع اليت  -

 .ملتقيات وندوات علميةلعقد  خحتتا

عقد ملتقيات وندوات علمية تليب إهتمامات  -

 منسوبي الكلية

 

 مستمرة لكل عام دراسي

وحدة البحث العلمي  -

 واالبتكار

 رؤساء األقسام العلمية  -

امللتقيات أو عدد  -

الندوات العلمية اليت مت 

 تنفيذها

 ال يوجد

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 . مع مؤسسات اجملتمع احمللي اتفاقيات حبثية عقدالتشجيع على : السادساالسرتاتيجي البحثي اهلدف 

 

 مؤشرات االداء التنفيذاملسؤول عن  فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

حصر اجملاالت البحثية 

العلمية  األقساماملشرتكة بني 

 ومؤسسات اجملتمع احمللي

لتزويد الوكالة باجملاالت خماطبة األقسام  -

مع  هلاالبحثية املقرتح عقد اتفاقيات 

 .مؤسسات اجملتمع احمللي

حصر اجملاالت البحثية لكل قسم علمي  -

رتبطة حتديد مؤسسات اجملتمع احمللي املو

 .لبحثيةباجملاالت ا

 مستمرة لكل عام دراسي
وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

اجملاالت البحثية عدد 

 املقرتحة

 

 ال يوجد

 . االتفاقيات البحثيةعقد 

بني القسم العلمي واملؤسسة عقد لقاء  -

باجملتمع احمللي للنقاش فيما خيص االتفاق 

 البحثي.

 .بني الطرفني إعداد مذكرات التفاهم -

 .توقيع االتفاقيات البحثية -

 مستمرة لكل عام دراسي

وحدة البحث العلمي  -

 واالبتكار

 رؤساء األقسام العلمية  -

 ال يوجد االتفاقيات البحثيةعدد  -

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 . تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العلمي: ابعالساالسرتاتيجي البحثي اهلدف 

 

 مؤشرات االداء التنفيذاملسؤول عن  فرتات التنفيذ االنشطة املبادرة
التكلفة 

 املتوقعة

تقديم ورش عمل تستهدف 

 العلميتطوير مهارات النشر 

صميم استبانة الكرتونية لتحديد ت -

لطلبة االحتياجات التدريبية البحثية 

 الدراسات العليا

إرسال استبانة حتديد االحتياجات التدريبية  -

 اىل الفئات املستهدفة.

حتديد مواضيع ورش العمل التدريبية اليت  -

 .االحتياجات التدريبية اليت مت رصدهاتليب 

تقديم ورش العمل التدريبية من قبل  -

 املختصني.

 تقدم كل فصل دراسي
وحدة البحث العلمي 

 واالبتكار

عدد األحباث العلمية 

من قبل طلبة املنشورة 

 الدراسات العليا

 

 ال يوجد

ة التميز للبحث جائزتصميم 

اخلاصة بالنشر العلمي  العلمي

 الدراسات العلياطلبة ل

اجلائزة ومعايري  علىحتديد شروط التقديم  -

 .املفاضلة

 اعتماد اجلائزة من جملس الكلية. -

اإلعالن عن مسابقة اجلائزة من خالل  -

 املخاطبات الرمسية والوسائل االلكرتونية

 مستمرة لكل عام دراسي
اللجنة اخلاصة برئاسة 

  عميد الكلية

احلاصلني على عدد  -

 اجلائزة
 ال يوجد

 

 



 سادسًا: مراجعة اخلطة البحثية واعتمادها 

 

 

 تقوميهاسابعًا: متابعة تنفيذ اخلطة البحثية و

م 2020) ثية واليت مدتها مخس سنوات التالية واليت تضمن متابعة تنفيذ مبادرات اخلطة البح اإلجراءاتسيتم إتباع 

 م(:2025-

وآلية حتقيق  يتم خالهلا شرح اخلطة البحثية للكلية بكامل تفاصيلها ملنسوبي الكلية عمل ةعقد ورش -1

 ها.، واالجابة عن مجيع االستفسارات اخلاصة بمبادراتها

ل كيفية تصميم خطة حبثية للقسم وتكون مرتبطة العلمية ألجل الشرح هلم حو لألقسامعقد ورشة عمل  -2

 باخلطة البحثية للكلية.

النتهاء من صياغة الخطة البحثية للكليةا

مراجعة عامة لمسودة الخطة البحثية في 
.صورتها النهائية

ة الرفع بالخطة إلى عميد الكلية لتحكيم الخط
.واعتمادها خالل مجلس الكلية

قسام تعميم الخطة البحثية ومتابعة تنفيذها باال
العلمية بالكلية



 

 

 
 

إعداد اخلطة البحثية اخلاصة بالقسم واليت تكون مرتبطة بأهداف  البدء يف طبة أقسام الكلية ألجلخما -3

تصميم اخلطة البحثية للقسم وفق قالب على أن يتم  .اخلطة البحثية للكلية ومؤشرات أداء ومبادرات

 وفق تاريخ حمدد. لألقسامعداد اخلطط البحثية ن يتم االنتهاء من اوأ .لألقسامخاص يتم تزويده 

 عن استفساراتهم حول اخلطة البحثية للقسم. لإلجابة األقسامرؤساء  عقد لقاءات مع -4

درايف اخلاص على قوقل  اخلطة البحثية ومؤشرات أداء ومبادراتأهداف خاصة ب إنشاء ملفات إلكرتونية -5

العلمية أو ممثليهم بهدف إرفاق شواهد  األقسامويتم ربطها مع رؤساء بوكالة الكلية للدراسات العليا 

 لكل مبادرة من مبادرات اخلطة البحثية. اإلجناز

 يف أهداف ومبادرات اخلطة البحثية. اإلجنازر فصلي حول نسب إعداد تقري -6

 ه.قديم الدعم الالزم ألي قسم حيتاجت -7

 يف ظل نتائج التقرير يتم تقويم اخلطة البحثية وإجراء التعديالت الالزمة يف حال دعت احلاجة لذلك. -8


