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 كلمة العميد 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

سية في نجاح أي دولة في  فإن التعليم هو المحرك األساسي في تطور األمم وبناء الحضارات الذي ال يتم إال ببناء الفرد وشخصيته، ويعد التعليم الجامعي لبنة أسا

 المجاالت، ورافدا للمجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة، ووسيلة لالبتكار واإلبداع. جميع 

سسات المجتمع. وتقوم الكلية  وإن هذا الصرح الشامخ )الكلية الجامعية بحقل( يهدف إلى التميز بالتعليم والتعلم في جميع أقسامه والبحث العلمي وبناء الشراكة مع مؤ

ل  بتحقيق رسالتها المنبثقة من رسالة جامعة تبوك في تأهيل الطلبة على المنافسة محليا وإقليميا، وإعداد البحوث العلمية التخصصية والعمبدور ريادي منذ إنشائها، 

تمع السعودي المجعلى خدمة المجتمع بآفاق واسعة، بما يواكب مستجدات العصر وأسباب التطور ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على هوية 

  يق االعتماد األكاديمي.  وفق الثوابت والقيم الراسخة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مع األخذ في االعتبار بمنظومة الجودة الشاملة وتحق

م الدعم الكامل للكلية، مما ساهم في نموها وتطورها بما يواكب  هذا وقد أولت اإلدارة العليا بالجامعة ممثلة بمعالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للفروع تقدي

ا يوكل إليهم من أعمال.  تطورات العصر تحقيقا لرسالتها. كما وأشكر منسوبي هذه الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين على إخالصهم وتمثلهم لقيم الكلية فيم

 إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  وفي الختام أسال هللا تعالى للجميع التوفيق والسداد 

  عميد الكلية

 محمد بن أحمد زغيبي د. 
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 التنفيذي الملّخص

 

في تخصصات اللغة هم ة إلى األمام وذلك من خالل تأهيلطلبتها للعب دورهم في خدمة المجتمع والسير بعجلة التنمي  اعداد تسهم الكلية الجامعية بحقل منذ نشأتها في 

دياً وتنموياً على التعليم العالي،  االنجليزية وعلوم الحاسب والدراسات االسالمية، وحديثاً األحياء. وقد انعكست التغيرات الهائلة التي تمر بها المملكة سياسياً واقتصا

البشرية. وفي وسط هذه التغيرات الكبيرة، تسعى الكلية جاهدة لالرتقاء وأحدث تغييراً على أهداف الجامعات وسياساتها واستراتيجياته وبناها التحتية وكوادرها 

الثانية للكلية الجامعية بحقل  بمستوى كفائتها الداخلية والخارجية بهدف تحقيق أهدافها وتعزيزاً لتوجهات جامعة تبوك االستراتيجية. لذلك، تهدف الخطة االستراتيجية  

 قيمها وتحسين وضع الكلية كمؤسسة علمية أكاديمية. إلى تطوير رؤيتها ورسالتها وأهدافها و

، حيث ركزت في رؤيتها على التميز تعليمياً وبحثياً عن  ٢٠٢٢-٢٠١٨الكلية رؤيتها ورسالتها الجديدة من رؤية ورسالة جامعة تبوك في خطتها الثانية  استمدت 

وأكدت الكلية في رسالتها على أهمية تقديم تعليم نوعي معتمد ومتميز في البحث .  االت طريق تقديم برامج أكاديمية معتمدة تلبي احتياجات المجتمع في كافة المج

ولتحقيق رؤية  . تدامةالعلمي من خالل اجراء بحوث علمية مبتكرة تسهم في تطور المعرفة وتعالج قضايا المجتمع واالسهام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المس

. اً لقضاياها االستراتيجية ذات األولوية واتخذت منها منطلقاً لوضع أهدافها على هيئة أهداف استراتيجية قابلة للتطبيق والقياسالكلية رسالتها، وضعت الخطة تصور

ية التحتية  تقديم تعليم نوعي يلبي احتياجات المجتمع، ودعم البحث العلمي، والمساهمة في خدمة المجتمع، وتطوير البن: وتمحورت هذه التوجهات االستراتيجية حول 

 . والتقنية للكلية، وتحسين بيئة العمل، باإلضافة إلى تنويع مصادر الدخل

هذه الخطة على  تكزولتحقيق ذلك، عمدت الكلية الجامعية بحقل إلى تشكيل فريق عمل إلعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية، حيث حرصت الكلية على أن تر

 . للتعليم العالي 2030االستراتيجي وعلى معطيات البيئة الداخلية والخارجية للكلية لوضع خطة تسهم في تحقيق رؤية المملكة األسس العلمية الصحيحة في التخطيط 
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 نبذة عن الكلية الجامعية بحقل 

( كلم. ويبلغ عدد سكان محافظة  230مدينة تبوك مسافة ) تقع الكلية الجامعية بحقل في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك في شمال المملكة العربية السعودية، وتبعد عن  

كلية  ( نسمة، وتعد حاليا من أهم المراكز السياحية بمنطقة تبوك وفيها العديد من المواقع السياحية التي تصلح لمختلف األغراض. تم إنشاء ال28000حقل قرابة ) 

اف التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، واستكماال لرؤية جامعة تبوك ورسالتها، وافتتح  هـ، تحقيقا ألهد 1431-1430الجامعية بحقل في مطلع العام الجامعي  

هـ تم إضافة األقسام التالية للكلية في شطر الطالبات:  1433- 1432فيها شطر الطالبات فقط من خالل قسمين: قسم الدراسات اإلسالمية وقسم الرياضيات. وفي عام 

 افتتحت الكلية شطر الطالب باإلضافة إلى شطر الطالبات، وفعلت األقسام التالية في الكلية:   1436-1435وفي عام    وقسم علوم الحاسب اآللي.قسم اللغات والترجمة  

 أوال: قسم الدراسات اإلسالمية للشطرين.

 ثانيا: قسم علوم الحاسب اآللي للشطرين. 

 ثالثا: قسم اللغة اإلنجليزية للشطرين. 

 األحياء لشطر الطالب.رابعا: قسم 

 خامسا: قسم الرياضيات لشطر الطالبات. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية السابق ذكرها. 

وتستوعب األعداد الكبيرة  تدريسية معدة تكنولوجياُ  بقاعات  مبنى حديث مجهز هـ، تم االنتقال إلى المبنى الجديد للكلية، وهو1439- 1438وفي مطلع العام الدراسي 

 للطالب والطالبات، وفيه من المرافق والمعامل ما يلبي حاجات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 

 

 

 

 

 



 

                                  6 

 

 :إعداد الخطة االستراتيجية يةمنهج

طبيعة التخطيط االستراتيجي الذي يأخذ في االعتبار النظرة المستقبلية والتأثيرات  مع اعتمدت عملية إعداد الخطة االستراتيجية على منهجية مركبة تتالءم  
لفرص المحتملة، والتهديدات القائمة  ؛ الستقراء اكلية( الذي يركز على تحليل البيئة الخارجية للSWOT Analysisاستخدمت منهج ) إذ البيئية الداخلية والخارجية؛ 

 والمتوقعة.
فضاًل عن تحليِل  ، ، وكذلك الوقوف على أبرز التحوالت االستراتيجية لهاكليةكما تم استخـدام المنهج التحليـلي الوصفي، لرصـد وتقييـم جوانب التطـور في ال 

، وقد مجموعة من المؤشرات الكمية في كل مجاالت العملية األكاديمية وجوانبها اإلدارية والماليةعناصر النجاح، وأسباب التعثر، والفرص الضائعة، بناء على 
 تضمن بناء الخطة عدة خطوات على النحو التالي:

  :تم تشكيل فريق عمل إلعداد الخطة االستراتيجية من  :تشكيل فريق العمل وتوزيع المهام. 1

ً                                                                            عميد الكلية •  رئيسا

 ومقررا اعضو                                                    التطوير والجودة بالكلية وكيل •

 ين                                                       منسقأعضاء و                               حدات بالكلية      الوواألقسام   ومشرف رؤساء و •

ً  الفريق أعضاء توزيع وتم ،الجامعي ياالستراتيج والتخطيط بالجودة المعنية التخصصات االستعانة ب :االستعانة بالخبرات . 2  .المحددة للمنهجية وفقا

، وذلك لمراجعة بعض الفنيات    لوكالة الفروعالثانية    تم التواصل مع اللجنة المشرفة على إعداد الخطط االستراتيجية إعداد الخطة االستراتيجية:لجنة  باالستعانة  .  3

 .والتشاور في مراحل إعداد الخطة حتى االنتهاء منها وعرضها على اللجنة المختصةوللتنسيق  ، المتعلقة بإعداد الخطة االستراتيجية لمراعاتها عند البدء في العمل

 :والتي تضمنت البنود التالية ،تم توزيع المهام األساسية في تصميم الخطة :تقسيم المهام على فريق العمل. 4

 .العلمية المادة جمعل المصادر أهم  تحديد  ▪



 

                                  7 

 

األخرى    سعوديةوبعض الجامعات ال  وفروعها  ةالمناظرة بالجامع   لكليات قام فريق العمل بعمل مسح شامل لعدد من تجارب ا  إذ ة:  اإلشارة إلى التجارب المناظر  ▪

 .للكليةلالستفادة منها في إعداد الخطة االستراتيجية 

 .تصميم مقترح مبدئي للخطة االستراتيجية  ▪

 :لت اآلتيوقد شم، للبدء في صياغتها لالستراتيجيةتوزيع البنود الداخلية  ▪

 . لجنة الخطة االستراتيجية بالكلية عمل  فريق تشكيل -

 (.والمقابالت  منها  والتحليلية المسحية ) الميدانية الدراسة أدوات  وتطبيق  تصميم -

 والمقترحات   اآلراء  ألخذ   ةالكلي  على منسوبي  الخطة   مسودة  عرض   وتم  االستراتيجية  الخطة  إلعداد   ةالكلي   في  لجميع األطراف المستفيدة  عمل  ورش  حضور -

 .الراجعة التغذية من واالستفادة

 األداء في حقيقي  توازن  إحداث  إلى للوصول الضعف نقاط وتقدير القوة نقاط واستغالل للكلية الداخلية  البيئة تحليل خالل من  الحالي الوضع تشخيص  -

 .والمادية البشرية الموارد  أداء عن  الناجم القصـور ويخفض  المتاحة والمادية البشرية وارد الم استغالل من يمكن

 . المعنية  األطراف من  وعينة  الفريق  أعضاء بين  الذهني  والعصف النقاشية  الندوات  عقد  -

 .(للخطة أولى مسودة) يأول تقرير في  ورصدها النتائج تحليل -

من الجلسات لتحديد هذه المكونات ومراجعتها وفقا لفلسفة العمل   اً عقد فريق العمل عدد   االستراتيجية:تحديد الرؤية والرسالة واألهداف والقيم والمؤشرات   -

 .كليةفي ال

 . االقسام بالكلية مستوى  على والقيم واألهداف والرسالة  الرؤية بصياغة النظر إعادة -
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 . لوكالة الجامعة للفروع االستراتيجية األهداف تحقيق  في ستسهم التي المناسبة االستراتيجيات  تحديد  -

 .التنفيذ  عن المسئولة والجهة الزمنية مراحلها وتحديد  االستراتيجية الخطة إطار في تنفيذها سيتم التي  والمشاريع البرامج إعداد  -

 . اعليه والتصديق لكليةا مجلس مع ومناقشتها الخطة مسودة إعداد  -

 :  التالي النحو على، وذلك متعددة مراحل علىتم   للكلية االستراتيجية الخطة إعداد  أن ذلك من يظهر

  وتحديد  ،تهاورسال الكلية  رؤية ومراجعة ،مقارنات مرجعية عمل: يلي ما وتضمنت  المكلفة اللجنة قبل من  للخطة األولية المسودة إعداد  مرحلة :األولى المرحلة .1

 ، وذلك من خالل االستفادة من تحليل SWOT Analysis  والخارجية الداخلية الكلية بيئة لتحليل عمل ورش  تنظيم بجانب  االستراتيجية األهداف

"SWOT" للكلية فيما يخص االقسام، وكذلك االستفادة من تحليل"SWOT" للكليات الجامعية بالفروع . 

  مجموعة خالل من  االستراتيجية الخطة من األولية  المسودة وتنقيح إثراء إلى الهادفة والمالحظات  والتوصيات  المقترحات  رصد  على تركزت  :الثانية المرحلة .2

 .ومجلس الكلية الكلية، منسوبي إشراكو  كلية،لل االستراتيجية الخطة على  االطالع تضمنت  التي والفعاليات، األنشطة من

 حولها، المالحظات  وإبداء للخطة، المستفيضة ودقيق للمناقشة موضوعي بشكل والمقترحات  األفكار تداول فيها تم عمل ورش عقد  تضمنت  :الثالثة المرحلة .3

 .العمل سوق  ومتطلبات  وحاجات  الجامعة، واستراتيجية للتعليم الوطنية االستراتيجية االعتبار بعين آخذين

  الالزمة الزمنية والفترة األداء ومؤشرات  التنفيذ  وجهات  ومستويات  والمهام وليات،ؤ المس تحديد : وتتضمن  والزمنية، التنفيذية الخطة بوضع تتعلق :الرابعة المرحلة .4

 .للتطبيق
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 الخطة   مصادر أهم 

وتنموية في المجتمع السعودي والنهوض  يمر التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتغيرات كبرى نتجت عن سياسات المملكة التي تهدف إلى احداث نقله نوعية  

المبادرات وكان لهذه  .   العالي   للتعليم  وخطة آفاق  ، برنامج التحول الوطني،2030والرؤى أهمها رؤية    المبادرات ولتحقيق هذه الغاية تبنت المملكة عدد من  .   باقتصاده

ت ربط مخرجات التعليم بسوق  االعالي تمحورت حول التركيز على العنصر البشري ودوره في التنمية، لذلك كان من أولويات هذه المبادر التعليمانعكاسات مهم في 

ً  بالمجتمعتنموي كبيرة تهدف إلى النهوض . العمل وتنمية االقتصاد المعرفي  . اقتصاديا

 

 تبوك. االستراتيجية الثانية لجامعة  الخطة -1

والتي تطال مؤسسات    المملكةالكبيرة النوعية في    للتغيرات هذه الخطة استجابة    جاءت (. وقد  2022- 2018عكفت جامعة تبوك على وضع خطتها االستراتيجية الثانية )

. وقد وضعت جامعة تبوك خطة ةالمملكالتعليم العالي على وجه الخصوص، والتي بدورها جزء من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية أكبر تحدث على مستوى  

ذلك من احداث تغييرات كبيرة في الجامعة ترتبط ببرامجها األكاديمية   يتطلبهللتعليم العالي وما  المملكةتتماشى مع هذه المتغيرات والرؤى الجديدة التي رسمتها 

أن تكون "جامعة متميزة تعليمياً على المستويين المحلي واإلقليمي". وفي   وبنيتها التحتية واإلدارية وسياستها العامة. ركزت جامعة تبوك في رؤيتها الجديدة على

ية بحقل هي إحدى فروع  رسالتها، أكدت الجامعة على "تقديم تعليم جامعي متميز، ودعم البحوث اإلبداعية، والمساهمة في خدمة المجتمع". وباعتبار الكلية الجامع 

 . ها، وأهدافها من خطة جامعة تبوكتالجامعة، فقد استمدت الكلية رؤيتها، ورسال 

 
 : 2030  المملكة رؤية -2

، وهي خطة وطنية طموحة تهدف إلى تنمية المجتمع السعودي وتحويل االعتماد االقتصادي  "2030رؤية السعودية "أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية 

في   األسرةوتعزيز دور  العتزاز بالهوية والثقافة الوطنية،  استناداً إلى ترسيخ قيم ا"  المجتمع الحيوي"ركزت الرؤية على تحقيق مبدأ  .  للدولة من النفط إلى االستثمار

بدنية والنفسية  تسهم في تحسين الخدمات ال” بيئة عامرة“وركز البعد التنموي للرؤية أيضاً على توفير . التعليم، وتقديم حلول لتوفير سكن كريم لكل أسرة سعودية
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ركزت الرؤية على خطط شاملة تتمحور ، . اقتصادياواالجتماعية المقدمة للمجتمع السعودي وتطوير منظومة الرعاية االجتماعية لتكون أكثر تمكيناُ وكفاءة وعدالة

 . الدينية وتوفير المزيد من الوظائف  حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة

 
وركزت على سد الفجوة بين ، شعاراً لها" لتطوير تعليمنا نبني شخصيات أبنائنا "ت من ذ واتخ هذه الرؤية التعليم على سلم أولوياتها، وفيما يتعلق بالتعليم، وضعت 

وتتدرج  . خاصة بكل قطاع تنموي، تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارفمخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل عن طريق تأسيس مجالس مهنية 

مروًرا بكل مكونات البيئة التعليمية وأركانها من معلم ومؤسسة تعليمية وشراكة  ، إلى التعلم للعمل يم اإليجابية لدى الطالب،الرؤية في ملف التعليم من ترسيخ الق

 . الشباب يصنع فرصته في العمل والوظيفة عبر التعليم النوعي الذي يتلقاهمجتمعية وفلسفة تعليم لخلق جيل من 

 

 
 . 2020 الوطني التحول برنامج -3

الدور ( والذي يُعد األجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج ألداء  2030برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من )رؤية المملكة العربية السعودية  

كجزء من تحقيق أهداف ومستهدفات الرؤية، ومن ثم   ٢٠٢٠المناط بها من خالل وضع أهدافها ومستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول عام 

جهة  24رنامج التحول الوطني شاركت في المرحلة األولى من بوقد  وضع مبادرات لها وربطها بمؤشرات قياس أداء لضبط فاعلية األثر المتوقع من البرنامج.

، حيث تم رصد التحديات التي تواجه التعليم، وبناء ت وزارة التعليم أحدى هذه الجهات م حتى اآلن، وكان2016مبادرة للبدء في عام  543حكومية، وتم اعتماد 

 . محققة لبرنامج التحول الوطنية الاألهداف العامة للتعليم، ومؤشرات قياس األداء، وكذلك بناء المبادرة التعليمية والتربوي

 )آفاق(:  الجامعي للتعليم المستقبلية الخطة -4

لمعالجة القضايا  م العالي ووضع آلية عمل للتنفيذ عاماً المقبلة وتتضمن تحديد الرؤية والرسالة واألبعاد االستراتيجية للتعلي ٢٥وهي خطة مستقبلية للتعليم العالي للـ 

فعالية في بناء  يسهم بأو توجيه المبادرات القائمة. ترتكز رؤية آفاق على تحقيق تعليم جامعي متكامل التوسع والجودة والتمايز ينافس على الريادة العالمية و الراهنة

ازدهارها اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً وعلمياً،  بناء المعرفة وتنمية المملكة ومنظومة للتعليم الجامعي تسهم في وتهدف الخطة في رسالتها على بناء   المجتمع المعرفي.

ية الفاعلة وتقديم خدمات تسهم وذلك بإعداد الكفاءات البشرية المزودة بالقسم والمهارات القادرة على المنافسة عالمياً وانتاج البحوث واالبتكارات واالسهامات الفكر 
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الجامعي، وتدعيم عملية البحث واالبتكار بتعزيز اآلفاق العلمية وضبط جودته وزيادة انتاجيته، وتوفير    التعليمفي رقي المجتمع. ومن أولويات الخطة تعزيز مكونات  

تخريج الكفاءات  عي لضمان مخرجاته بجودة عالية، والجام التعليمالتمويل الالزم للمرافق والتجهيزات الضرورية. وأكدت الخطة على أهمية الجودة في منظومة 

 في دفع عملية التنمية والوصل إلى المجتمع المعرفي.  بفعاليةوث ذات القيمة المضافة وتقديم خدمات للمجتمع تسهم المؤهلة وانتاج البح

 للوصول إلى مستواها: كليةح المالتي تط المناظرةالمتميزة  الكليات

 االستراتيجية الخطة واضعي  تمكن التي اإلجراءات  أهم أحد  العربية الجامعات  من وغيرها السعودية الجامعات  في المناظرة كليات ال لطموحات  التعرض  إن   

 وضع من  تتمكن  لكي واإلنجاز األداء بمستوى االرتقاء نحو الدؤوب  سعيها ويضمن ن،الراه  الوقت  في كليةال قدرة من يعزز بما واألهداف الطموحات  تحديد  من

 والعربي المحلي النظير على الئق مستوى إلى والوصول للتجويد  التقدم من مزيد  طريق في أولى خطوة وهذه النظيرة الكليات  خارطة على لنفسها مكانة وتحديد 

 :الطموحات  لتلك نعرض  يلي وفيما، والدولي

 المعرفة، مجتمع  بناء  في  تسهم التي التربوية  والريادة التميز  تحقيقالمناظرة في جامعة الملك سعود  في    كليات تمثل الطموح الرئيس للد:  ك سعولجامعة المكليات    .أ

 احتياجات  لتنوع  االستجابة  مع  الفاعلية،  من  عال مستوى  على  قائم  أكاديمي  مجتمع  إلرساء المختلفة  ووحداتها الجامعية  الكليات  ببرامج  االرتقاء خالل من  وذلك

 قيم  ضوء في والتقنية  والبحث  للمعرفة  األمثل والتوظيف التربوي،  لإلصالح مبادرات  بتقديم الشاملة التنمية وتحديات  التربوي الميدان  ومشكالت  المجتمع

تقديم برامج تعليمية وتأهيلية متميزة لتخريج   على  سعود  الملك  جامعة  في المناظرة  الكليات  ركزت  كما ، األكاديمي االعتماد  لمعايير  ووفقا   المجتمع  وحاجات 

 .كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل

في تحقيق الريادة على مستوى المملكة عن طريق توفير    المناظرة في جامعة الملك عبدالعزيز  كليات تمثل الطموح الرئيس لل :العزيز  ك عبدلجامعة المكليات   .ب

كما ركزت ة،  اف والكفاءأفضل الفرص التعليمية لكافة أفراد المجتمع وتزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات والقيم التي تؤهلهم للنجاح في عالم ينشد االحتر

 .مع المجتمع متواصلةل ا على أهمية تقديم برامج ذات جودة عالية موائمة لسوق العمأيضً 

إلعداد مهنيين تربويين على مستوى   المناظرة على تحقيق الريادة في مجال التطوير التربوي على مستوى المملكة  كليات ركزت ال :ك فيصللجامعة المكليات   .ج

 .عال من الكفاءة يملكون المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية والمهارات الالزمة لخدمة المجتمع
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تعزيز قدرات منسوبيها  ي، و بناء شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع السعودي والعربلالمناظرة بجامعة طيبة على العمل  كليات ركزت ال :امعة طيبةجكليات  .د

يس والبحث العلمي وخدمة التأكيد على أهمية التطوير المستمر لالرتقاء بجودة بيئة مجتمع التعليم ومخرجاته لدعم عملية التدرة، واإلدارية واألكاديمية والبحثي 

 .واكتشاف المواهب بين منسوبيها ورعايتها لإلسهام في تحسين التعليم والتعليم في مراحل التعليم المختلفةع، المجتم

المناظرة في جامعة أم القرى على تقديم نموذج رائد يُحتذى به من خالل توفير تعليم عالي الجودة للجميع يواكب كل ما  كليات ركزت ال :جامعة أم القرىكليات  .ه

السعي دائماً البتكار ما هو جديد وتطبيق ونشر أدوات المعرفة من أجل التنمية المستدامة والعمل الدؤوب إلعداد كوادر مؤهلة تُلبي  و ،هو جديد لعالم المعرفة

 .حاجات المجتمع في كافة النواحي، وتشارك مع غيرها محلياً وإقليمياً ودولياً في كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  13 

 

 للكلية الجامعية بحقل   والنتائج االستراتيجية  )القضايا(المحاور

للخطة االستراتيجية ينصب تركيز قيادة الكلية ومنسوبيها عليها  ونتائج اسفرت اجتماعات لجنة التخطيط االستراتيجي للكية الجامعية بحقل عن تحديد ثالثة محاور 

 بما يسهم في تحقيق رؤية الكلية ورسالتها، وتتلخص بما يلي: 

 االستراتيجية  المحاور

 تعليم متميز  •

 بحث علمي مبتكر  •

 عالقات مجتمعية مثمرة  •

 االستراتيجية  النتائج

 . تقديم برامج أكاديمية متميزة ومعتمدة أكاديمياً تؤهل الخريجين لسوق العمل وتلبي احتياجاته واحتياجات المجتمع •

 .االقتصاد المعرفيإجراء أبحاث علمية متميزة ومبتكرة تعالج قضايا المجتمع وتثري المجتمع المعرفي بدراسات تسهم في تطور العلم وبناء  •

وبرامج  اإلسهام في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة عن طريق بناء عالقات فعالة مع المؤسسات الحكومية واألهلية تمهد الطريق للعمل التطوعي  •

 . خدمة المجتمع
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 :ويوضح الشكل التالي العالقة بين المحاور والنتائج االستراتيجية للخطة

 

 
 

 

 

 

 متميز تعليم

ً  ومعتمدة متميزة أكاديمية برامج تقديم•  واحتياجات احتياجاته وتلبي العمل لسوق الخريجين تؤهل أكاديميا

 . المجتمع

 مبتكر علمي بحث

 في تسهم بدراسات المعرفي المجتمع وتثري المجتمع قضايا تعالج ومبتكرة متميزة علمية أبحاث إجراء•

 . المعرفي االقتصاد وبناء العلم تطور

 مثمرة مجتمعية عالقات

 الحكومية المؤسسات مع فعالة عالقات بناء طريق عن المستدامة والتنميه المجتمع خدمة في االسهام•

 .المجتمع خدمة وبرامج التطوعي للعمل الطريق تفتح واالهلية
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 مالقيو الرسالةو الرؤية

 الكلية  رؤية

 ". والمساهمة في خدمة المجتمع"التميز تعليميا وبحثيا 

تمع  لتأهيل طالبها بما يلبي حاجة المج وأبحاث إبداعية معتمدة كأساس للعمل في الجامعة أكاديميةعلى التميز في التعليم من خالل تقديم برامج  أكدت رؤية الكلية

 . وسوق العمل

 الكليةرسالة 

الكوادر البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات وتنفيذ األبحاث اإلبداعية لتلبية احتياجات  متميز لتأهيل تقديم تعليم "

 المجتمع وسوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة"

 : الكليةبيان توضيحي لرسالة 

ً تشمل مية متطورة والكلية الجامعية بحقل برامج أكاديم: تقدم التعليم الجامعي • وأساليب   ،والكتب الجامعية ،والمقررات  ،الخطط الدراسية :عتمدة أكاديميا

 لتخريج كوادر مؤهلة بالمعارف والمهارات التي تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل المحلي واإلقليمي. ؛وطرق تدريس وتقييم حديثة في بيئة تعليمية محفزة

 .وبناء اقتصاد المعرفة تطور العلمتسهم في و تمع المحليالمج معالجة قضاياتسهم في البحوث العلمية المعرفية والتطبيقية التي  الكلية: تدعم البحث العلمي •

ت تساهم الكلية الجامعية بحقل في دعم المجتمع المحلي من خالل المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم اعمال تطوعية، وبناء شراكا  :خدمة المجتمع •

   مثمرة مع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي. 
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 القيم 

 بالقيم التالية:   الكليةإضافة إلى االلتزام بالقيم اإلسالمية لديننا اإلسالمي الحنيف تلتزم 

   الجودة والتميز ❖

 العمل بروح الفريق الواحد.   ❖

 .  االبداع واالبتكار ❖

 . الشفافية والمساءلة ❖

 .  الوالء واالنتماء ❖

 . واالحترام األمانة ❖

 .  القيادة وتحمل المسؤولية ❖

 االجتماعيةالمسؤولية  ❖

 

 :تعريف القيم

 رى اد يز في االداء االكاديمى واإلم جميع انشطة الكلية والتفى في العمل و الجودة تطبيق معاييرالجودة والتميز : 

 ترسيخ ثقافة العمل الجماعى لدى منسوبى الكلية.  :العمل بروح الفريق الواحد

 المحفز لالفكار االبداعية ودعمها.  إيجاد المناخ التنظيمى: االبداع واالبتكار

 االاتزام باالفصاح في جميع المعامالت االدارية واالكاديمية ووضوح الالنظمة التعليمات ودعم متطلبات المساءلة والنزاهة  :ساءلةوالمالشفافية 

 .  لمنسوبيهابالعمل لتحقيق رسالة واهداف الكلية وتعزيز مبادى المواطنة اإلخالص  :الوالء واالنتماء

 .  االخالص في أداء العمل وااللتزام باخالقيات العمل المهنية واحترام الجميع من زمالء العمل والمستفيدين :مانة واالحتراماال

 .تنمية المهارات القيادية وتحمل المسؤولية لدى منسوبى الكلية :القيادة وتحمل المسؤولية 

 ترسيخ ثقافة خدمة المجتمع والعمل الطوعى واالنفتاح على المجتمع والتفاعل مع احتياجاته ومتطلباته :   المسؤولية االجتماعية
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 االستراتيجية للكلية األهداف

 

 اجات سوق العمل. ييلبي احت متميزتقديم تعليم  األول: الهدف  

 

 البحث العلمي.   المساهمة في : نيالهدف الثا

 

 المساهمة في خدمة المجتمع.تعزيز  : ثالثالهدف ال
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 الستراتيجية والمبادرات ا  األهداف

 

الهدف االستراتيجي  

(2  ) 

المساهمة في البحث  

 .العلمي

 

 . التدريس هيئة أعضاء من  المتميزة البحوث ألصحاب الجوائز من عدد تبني 2-1

 . العلمي البحث في المشاركة على الطالب تشجيع 2-2

 . التدريس هيئة أعضاء لدى البحثية المهارات تنمية 2-3

 . المحلي المجتمع احتياجات تلبي أبحاث تنفيذ 2-4

 .واإللكتروني الورقي محتواها وإثراء الكلية مكتبة  تطوير 2-5
 

الهدف االستراتيجي  

(3  ) 

عزيز المساهمة في  ت

 . خدمة المجتمع

 

 . للمجتمع اإليجابية القيم تعزيز في المساهمة 3-1

 .للمجتمع والتوعوية اإلرشادية البرامج تقديم 3-2

 .وأنشطتها برامجها إلبراز للكلية  اإلعالمي الدور تفعيل 3-3

 . المحلي المجتمع ألفراد مفتوحة أيام إقامة 3-4

 .الكلية لجان في المحلي المجتمع من  أطراف تمثيل 3-5

 . المجتمع لخدمة التطوعي بالعمل القيام على الكلية منسوبي  وتحفيز تشجيع 3-6

 

 المبادرات األهداف االستراتيجية                  

الهدف االستراتيجي  

(1  ) 

يلبي   متميزتقديم تعليم 

 .احتياجات سوق العمل

 

 شطر الطالبات.لتخصص األحياء فتح تخصص الرياضيات لشطر الطالب و 1-1

 نقل وتوظيف نتائج البحث العلمي داخل القاعة الدراسية. 1-2 .1

 المتعثرين دراسيا. عالجية للطلبةتقديم برامج  1-3 .2

 المتفوقين. برامج إثرائية للطالبتقديم  1-4 .3

 . وتنميتها الكلية طالب لدى المواهب اكتشاف 1-5

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. 1-6

 .الطالب لدى واالعتدال الوسطية وتعزيز اإليجابية القيم ترسيخ 1-7
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 : تطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجيةم

 . لجنة اعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية تشكيل  •

 ستراتيجية. التشكيل اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطة ا •

 ستراتيجي لمتابعة تنفيذ الخطة. الاعتماد مكتب إدارة المشاريع ا •

 . والمؤشرات التشغيليةومؤشرات األداء الرئيسة في التخطيط االستراتيجي  حضور ورشات تدريبية لمسؤولي اخطة االستراتيجية في الكلية  •

 لشرح الخطة.  الكليةفي  اإلدارية  والوحدات  األقسام العلميةتنفيذ ورش عمل لجميع  •

 ستراتيجية الثانية. الالخطة ا بما يالئم  الكليةتحديث الخطط االستراتيجية لجميع الوحدات في  •

 للتغيير بما يتناسب مع تطبيق الخطة.  كاديمية العمل على نشر الثقافة التنظيمية واأل •

 مبادرات الخطة. لتنفيذ  الكليةتسخير الوقت والجهد لجميع وحدات  •

 التقييم المستمر ألهداف ومبادرات الخطة.  •
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 :االستراتيجية األهداف  إلنجاز الموارد   تخطيط

معة هي مصدر التمويل  ا، فإن الميزانية المخصصة لها من قبل الججامعة تبوك الفروع التابعة جامعة تبوك  إحدىالكلية الجامعية بحقل هي بما أن  

 تمويل جديدة. صادر م ، ومن المهم أيضاً ن تسعى إليجادوجه أكمل األساسي، وعليه فإن الكلية مطالبه باستخدام الموار المالية المتاحة على 

 : وذلك عن طريق  المتاحة على أكمل وجهلموارد أن تستخدم ا الكليةعلى و

 . نتاجيةوتحسين اإل ، وترشيد اإلنفاق ،والتنسيق فيما بينها اإلدارية ات تكامل المهام بين الوحد •

 المشاريع المشتركة.  ي إيجاد مصادر تمويل بديلة من خالل االستثمار ف •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  21 

 

 

 

 

 

 

 المالحق 

 . للكلية الجامعية بحقل التنظيمي الهيكل (  1) ملحق

   التحليل الرباعي للكلية الجامعية بحقل.(  2ملحق )

 ت. المبادرااالستراتيجية والفرعية و األهداف بين ترابط المصفوفة  (3ملحق )

 بطاقة األداء المتوازن.   (4ملحق )

 الخرائط االستراتيجية.   (5ملحق )
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 الهيكل التنظيمي للكلية الجامعية بحقل 
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 التحليل الرباعي للكلية الجامعية بحقل 
 نقاط القوة  

نسبيا  حاجات الطلبة وأعضاء  تدريسية معدة تكنولوجياُ وتستوعب األعداد الكبيرة للطالب والطالبات، ومرافق تلبي  بقاعات  وجود مبنى حديث مجهز  .١
 .هيئة التدريس، ومعامل لقسم الحاسب واألحياء ومعمل للفيزياء

 .لجامعة األمكفاية وفعالية قيادة الكلية والجهاز اإلداري وقدرته على التعامل مع القضايا اإلدارية واالكاديمية المتعلقة بالكلية ومتابعتها مع ا .٢
 .والخدمية من مرافق وتجهيزات وخدمات الكترونية  والتعليميةوجود صيانة فعالة للبنية االساسية  .3
أخرى مساندة على مستوى الكلية تنظم العمل   وجود وكالة للتطوير والجودة وفعاليتها في متابعة قضايا الجودة واالعتماد األكاديمية، ووجود وحدات  .4

  .التعليمية ممثلة داخل األقسام العلمية وتتابع القضايا المرتبطة بالعملية 
  .ألكاديميةوجود نظام الكتروني داعم للمقررات التي تدرس نظاما  وفعال في متابعة اجراءات وقضايا الطالب وأعضاء هيئة التدريس األكاديمية وغير ا .٥
  .من خارج المملكة وداخلها والدكتوراهابتعاث عدد من السعوديين من مختلف التخصصات للحصول على درجتي الماجستير  .6
هيئة التدريس   وجود أنظمة ولوائح تنظم العمل وتبين اإلجراءات المتبعة في التعامل مع كافة القضايا التعليمية واإلدارية والسلوكية المرتبطة بأعضاء  .7

 .والطالب والموظفين
دورات دولية معتمدة في قيادة الحاسب ومحاضرات توعوية، وتقديم  اسهام الكلية في خدمة المجتمع الملحي عبر مبادرات تطوعية وطريق عقد عدد من   .٨

 .برنامج الدبلوم التربوي
 .وجود بنية تحتية الكترونية تساعد على التواصل الفعال مع كافة الوحدات والعمادات والمراكز في الجامعة األم والفروع االخرى .9

 والمؤسسي للبرامج والتخصصات العلمية.  انجاز معظم المهام المتعلقة بالجودة واالعتماد األكاديمي  .١٠

 
 نقاط الضعف  

 .قلة عدد االقسام والبرامج األكاديمية المفتوحة في الكلية وما يشكله من ضغط على البرامج الموجودة .١
 .بهذا الخصوص وجود مشاكل وفجوات في الخطط الدراسية لألقسام العلمية، وضعف تجاوب الجامعة مع المقترحات التي تقدمها االقسام  .٢
 .وفي التخصص العملي الدقيق المطلوب    نقص في عدد أعضاء هيئة التدريس، خصوصا  من حملة درجة الدكتوراة .3
 .قلة عدد االوراق العملية المنشورة في الجامعات العلمية المحكمة، وضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية .4
  .اء هيئة التدريس والتدريب في مجال الجودة واالعتماد األكاديميضعف ورش تطوير األداء المهني ألعض .٥
 .زيادة العبء التدريسي واألعباء اإلدارية على أعضاء هيئة التدريس .6
   ضعف تهيئة  المختبرات والمعامل وعدم دعمها بالبرمجيات الالزمة،  وضعف تجهيز المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات. .7
  .الستخدام الطالبات والطالب في الكلية  باإلنترنت ألي مربوطة   عدم وجود مختبرات حاسب  .٨
 .ال يتوفر عيادة طبية ومرافق رياضية في الكلية .9

 
   الفرص
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 .خطة آفاق وما تحمله من نظرة طموحة لمستقبل التعليم العالي في المملكة .١
  .والعالي وربطه بسوق العملوما تحمله في طياتها من مستقبل وخارطة طريق للتعليم العام   ٢٠٣٠رؤية   .٢
  .وجود هيئة للجودة  واالعتماد األكاديمي على مستوى المملكة .3
 .عدم وجود كلية نظيرة في المنطقة .4
 .االتجاهات اإليجابية  لدى سكان منطقة حقل تجاه التعليم وحرصهم على تعليم أبنائهم .٥
 .الكلية والخدمات التي تقدمها وتعاونهم معهاتفاعل المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية واألهلية ايجابا  مع  .6
  مشروع نيوم الذي سيقام في منطقة تبوك والفرص االستثمارية والوظائف التي سيوفرها للخريجين وسكان المنطقة عموما . .7

 
 

  التحديات
 .الخصوص ضعف فرص التوظيف في سوق العمل، خصوصا  اإلناث، على مستوى المملكة ومحافظة حقل على وجه  .١
 .ضعف االستثمار في القطاع الخاص في المنطقة وانعكاسات ذلك على سوق العمل .٢
 .ضعف تواصل الكلية مع المجتمع المحلي وعدم تمثيله في مجالسها وهيئاتها .3
 .التعليم العام وما يتعلق به من مشاكل تأثر على مستوى الطالب المقبولين في األقسام وأدائهم األكاديمي الحقا   .4
 .يتوفر في المحافظة خدمات جاذبة تستقطب عدد كافي من أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في الكليةال   .٥
  .ال يوجد في المحافظة مراكز لبيع نسخ أصلية من الكتب العلمية بالتخصصات المطلوبة .6
 .بعد المحافظة عن المدن الكبيرة .7

 

 بحقل  الجامعية للكلية الراهن الوضع تحليل

 يات، يهدف تحليل الوضع الراهن للكلية إلى تحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على الظروف البيئية والعناصر المحيطة، بما فيها من فرص وتحد 

مل على تنميتها وتعزيزها،  القوة والعوأثرها على قدرة الكلية على تنفيذ خطتها االستراتيجية، والوصول إلى األهداف المأمولة. ويفيد هذا التحليل في تحديد نقاط 

  .االستراتيجيةخطة  المتاحة ودراسة إمكانية استغاللها، ومعالجة نقاط الضعف والتحديات والعمل على التقليل من آثارها السلبية، مما سيزبد من فرص نجاح ال  والفرص 

نجاز ات منسوبي الكلية، وتقييم نسب اإلومعرفة توجه، SWOTالتحليل البيئي  :ي أدوات وه في تحليل الوضع الراهن على ثالث  اعتمدت الكلية الجامعية بحقلوقد 

 : اتفقت أدوات تحليل الوضع الراهن للكية الجامعية بحقل على مجموعة من أفضل الممارسات والتي نوردها فيما يليوولى للكلية. من الخطة االستراتيجية األ
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 . بها المرتبطة العمل وظروف المرافق هذه عن  المنسوبين من عام  رضا ووجود  واإلداري  األكاديمي للنمو الكلية خطة مع تنسجم تعليمية مرافق ناءب •

 . الكلية تقدمها التي األجر المدفوعة والدورات   التطوعية األعمال من عدد   طريق  عن  المحلي المجتمع مع وتفاعلها الكلية مشاركة •

 .الجامعة لمرافق وفعالة دورية صيانة وجود  •

 . وفاعلية بكفاءة والسالمة األمن خدمات  توفير •

 . اإلداريين وتأهيل إلعداد   العمل ورش من العديد  عقد  •

   واإلدارية التعليمية العلمية جوانب  بجميع  المرتبط العمل تنظم وتعليمات  ولوائح ارشادية أدلة وجود  •

 .وموظفين تدريس هيئة أعضاء من الكلية منسوبي لتقييم أدوات  وجود  •

  األكاديمي،  االعتماد  ووحدة ،األكاديمية للشؤون  وحدة على شتملوت وتنظمها  التعليمية بالعلمية المرتبطة القضايا  تعالج الكلية مستوى  على ات وحد  وجود  •
 .العلمي البحث  ووحدة المجتمع، خدمة  ووحدة الطالبية، واألنشطة وحدة  والتقويم، القياس ووحدة

  .بها المرتبطة المهام معظم وانجزت  األكاديمي لالعتماد  والتهيئة ةالجود  في كبير شوط  العلمية األقسام قطعت  •

 . اإللكتروني التعليم نحو للتحول الكترونية وبنية الكلية، لمنسوبي والتنظيمية اإلدارية القضايا لمتابعة فعال الكتروني نظام وجود  •

   .لتعيينوا االبتعاث  طريق عن تدريس  هيئة بأعضاء العلمية األقسام رفد  نحو  االتجاه •

   .العلمية األقسام في وقوية فعالة مساندة توجيهيه  تعليمية برامج وجود  •
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  واقتراحاتهم، آلرائهم احترامه ومدى المباشر بالمسؤول عالقتهم عن الكلية لمنسوبي عام ورضا العلمية واالقسام الكلية منسوبي بين طيبة عالقات  وجود  •
  .الفريق بروح والعمل

  .ذلك لتحقيق الكلية وخطة العمل، بسوق  التعليم مخرجات  ربط لى إ تطمح  التي 2030 رؤية •

  .الجديدة والتخصصات  األكاديمية بالبرامج  تتعلق إجراءات  من ذلك على يترتب  وما معرفي، واقتصاد  مجتمع لبناء تطمح التي العالي للتعليم آفات  خطة •

  تخصصات  فتح من ذلك على يترتب   وما نيو، بمشروع المرتبطة الجديدة قتصاديةاال والرؤى  للتحوالت  كنتيجة المنطقة ستشهده الذي االقتصادي النمو •
  .الجديدة االستثمارية الفرص  تناسب 

 .والحوافز الرواتب  نظام  عن  التدريس هيئة أعضاء رضا •

  .واإلدارية األكاديمية اإلجراءات  في  تستخدم موحدة نماذج وجود  •

   يلي:  فيما نوردها التي  الضعف نقاط  من جموعةم على األدوات  هذه  فقت تا كما

 . تخصصات  ةخمس على الموجدة التخصصات  واقتصار الكلية في  جديدة تخصصات  فتح عدم •

 .والطالب  التدريس هيئة أعضاء  بين االلكتروني التعليم طريق عن اعلالتف ضعف •

   .والموظفين اإلداريين بمهام الوظيفي التوصيف غياب  •

  رضا  وعدم الالزمة، مصادروال والمراجع بالكتب  المكتبة رفد  وضعف الالزمة والبرمجيات  باألدوات  الموجودة العلمية المختبرات  وتفعيل تجهيز ضعف •
   .موقعها عن الكلية منسوبي
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   .الكلية منسوبي تخدم وترفيهية رياضية ومرافق الطلبة الستخدام اآللي الحاسب  مختبرات  مثل التعليمية المرافق من المزيد  إلى الحاجة •

 .األكاديمية الرتب  مختلف  ومن الدقيق التخصص  في الدكتوراة  درجة حملة من تدريس  هيئة  أعضاء إلى الحاجة •

 .التدريس هيئة ألعضاء المهني التدريب  أنشطة غياب  •

  .التدريس هيئة أعضاء كاهل تثقل  التي الكبيرة اإلدارية األعباء •

 . الكلية في المهمة القرارات  اتخاذ  في واداريين  تدريس هيئة  أعضاء من الكلية منسوبي مشاركة ضعف •

 . الترقية بفرص  المرتبطة اإلجراءات  وضوح وعدم العلمية، والمؤتمرات  العلمي البحث  النشر في التدريس هيئة   أعضاء مشاركة ضعف •

   .البرامج مخرجات  عن العمل ارباب  رضا مستوى  قياس ون د  ذلك وحيلولة والخاص، العام القطاعين في التوظيف فرص  ضعف •

 : على  ستعمل بحقل  الجامعية الكلية فإن وعليه

 .العمل سوق  احتياجات  تلبي جديدة  تخصصات  استحداث  •

  .جديدة مرافق وبناء المعامل تجهيزات  مستوى  تحسين  في االستمرار •

 .المعرفي والنمو للتحصيل محفزة تعلميه  تعليمية  بيئة توفير •

 . الخريجون  بها يعمل التي القطاعات  وتخدم  العمل سوق  احتياجات  لتواكب  الكلية برامج طويرت •

 .الطلبة لدى والمهارات  الممارسات  تطوير إلى تهدف  وتدريبية تعليمية  برامج تبني •
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 واستمراريتهم.  تطويرهم على والمحافظة كفاءات  ذوي  تدريس  هيئة أعضاء استقطاب  •

 .العمل سوق  ومتغيرات  يتفق بما التدريس، يب وأسال الدراسية الخطط تحديث  •

 .للطالب  المساندة  الالمنهجيةو  األكاديمية الخدمات  مستوى  حسينت •

 . المحلي المجتمع مع وأقسامها الكلية تعاون   مستوى  رفع •

 . واإلبداع والتدريس البحث  مجاالت   في التدريس هيئة ألعضاء المهنية  التنمية وتشجيع دعم •

 .للطلبة والتوظيف الميداني التدريب  فرص  إليجاد  والهيئات  القطاعات  مختلف مع تبادلية عالقات   تطوير •

 . وتعليمية تدريبية دورات  استحداث  •

  .الجامعة توفرها التي  الترقية بفرص   وتعريفهم التدريس، هيئة ألعضاء العلمي البحث  وتشجيع وتحفيز •

  .وتفعيله اإللكتروني التعليم نحو التوجه في االستمرار •

  .والتدريب  للتوظيف فرص  لخلق الخاص  القطاع مع شراكات  عقد  •

 . القرار اتخاذ  عمليات  في الكلية منسوبي مشاركة تعزيز •
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 األهداف االستراتيجية                                                                
 
 

 المبادرات             
 

 عالقة غير مباشرة بالهدف عالقة مباشرة بالهدف   ⚫
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(1) (2) (3)    

 

      ⚫ فتح تخصص الرياضيات لشطر الطالب وتخصص األحياء لشطر الطالبات.  1-1

      ⚫ نقل وتوظيف نتائج البحث العلمي داخل القاعة الدراسية.  1-2

ً  درا المتعثرين للطالب وقائية برامج تقديم 1-3       ⚫ .سيا

      ⚫ .المتفوقين للطالب إثرائية برامج تقديم 1-4

      ⚫ وتنميتها. كليةال طالب لدى المواهب اكتشاف 1-5

      ⚫ مهارات أعضاء هيئة التدريس تنمية 1-6

      ⚫ الطالب الوسطية واالعتدال لدىترسيخ القيم اإليجابية وتعزيز  1-7

     ⚫  التدريس هيئة أعضاء من المتميزة البحوث صحاب أل الجوائز من عدد تبني 2-1

     ⚫  العلمي البحث في المشاركة على الطالب تشجيع 2-2

     ⚫  التدريس هيئة أعضاء لدى البحثية المهارات تنمية 2-3

     ⚫  المحلي. المجتمع احتياجات تلبي أبحاث تنفيذ 2-4

     ⚫  واإللكتروني الورقي محتواها وإثراءالكلية  كتبةم تطوير 2-5
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 ( 4الملحق رقم )

 

 بطاقة األداء المتوازن 

 للخطة االستراتيجية للكلية الجامعية بحقل 

 " التميز بالعملية التعليمية في الفرع "   الرؤية 

 الرسالة
االرتقاء بالعمل في الكلية على كافة مستويات العملية التعليمية، والبحث العلمي، والشراكة المجتمعية بما يدعم رسالة الكلية في  

 نشر وتوطين المعرفة وتلبية حاجة المجتمع من التخصصات المختلفة في المحافظة.
 تنطلق الكلية في عملها من مجموعة من القيم إضافة إلى االلتزام بالقيم اإلسالمية، وهى: القيم

 
 الجودة والتميز •
 العمل بروح الفريق الواحد  •

 الوالء واالنتماء.  •
 األمانة واالحترام.  •
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 اإلبداع واالبتكار  •
 الشفافية والمساءلة  •

 القيادة وتحمل المسؤولية  •
 المسؤولية االجتماعية  •

 

 املبادرات املستهدفات  املؤشرات األهداف االسرتاتيجية

    المستفيدون 
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نسبة الخريجين من  
برامج البكالوريوس الذين  

توظفوا أو سجلوا في 
برامج الدراسات العليا  
خالل سته أشهر من  

 التخرج. 

20% 

فتح تخصص الرياضيات لشطر الطالب وتخصص األحياء -1

 لشطر الطالبات. 

 

 نقل وتوظيف نتائج البحث العلمي داخل القاعة الدراسية. -2

 

 تقديم برامج وقائية للطالب المتعثرين درا سياً.-3

 

 تقديم برامج إثرائية للطالب المتفوقين.-4

 

 وتنميتها.اكتشاف المواهب لدى طالب الكلية -5

 

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس-6

 

 ترسيخ القيم اإليجابية وتعزيز الوسطية واالعتدال لدى الطالب -7
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معدل نمو البحوث  
ة في  كليالمنشورة باسم ال

 الدوريات المحكمة
20% 

تبني عدد من الجوائز أل صحاب البحوث المتميزة من أعضاء هيئة -1

 التدريس

 تشجيع الطالب على المشاركة في البحث العلمي-2

 تنمية المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس-3

 تنفيذ أبحاث تلبي احتياجات المجتمع المحلي.-4

 واإللكترونيتطوير مكتبة الكلية وإثراء محتواها الورقي -5

مة  
ستدا

الم
ية 

تنم
ي ال

ة ف
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مع 
مجت
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و
 

نسبة رضا المجتمع  
للبرامج التي تقدمها 

 الكلية للمجتمع. 
20 % 

 

 المساهمة في تعزيز القيم اإليجابية للمجتمع-1

 

 تقديم البرامج اإلرشادية والتوعوية للمجتمع.-2

 

 برامجها وأنشطتها.تفعيل الدور اإلعالمي للكلية إلبراز -3

 

 إقامة أيام مفتوحة ألفراد المجتمع المحلي.-4

 

 تمثيل أطراف من المجتمع المحلي في لجان الكلية. -5

 

تشجيع وتحفيز منسوبي الجامعة على القيام بالعمل التطوعي -6

  لخدمة المجتمع.
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 ( 5الملحق رقم )

 الخرائط االستراتيجية 

 االستراتيجية لمحاور الخطة االستراتيجية للكلية الجامعية بحقل الخريطة 

   

 

 ة الجامعية بحقل  ليفي الك  لمتميز ا لنوعي ا ليم التع محورل ستراتيجية الخريطة اال
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 الخريطة االستراتيجية ل محور التعليم النوعي المتميز في الكلية الجامعية بحقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االستراتيجية لمحور البحث العلمي المبتكر في الكلية الجامعية بحقل الخريطة 
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البحث العلمي المبتكر  لمحور االستراتيجية  الخريطة  
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بحقل الجامعية  الكلية  في المثمرة  المجتمعية  العالقات  لمحور االستراتيجية  الخريطة  
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 لجنة إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية بحقلقرار تشكيل 
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 ولبطاقات مؤشرات األداء التشغيلية لمبادرات الخطة االستراتيجية الثانية للكلية الجامعية بحقل( المبادرة األولى للهدف االستراتيجي األ) 

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 الطالبات. لشطر حياءاأل تخصصو الطالب شطرل الرياضيات تخصص فتح المبادرة: اسم

 العمل سوق احتياجات تلبي التي التخصصات عدد زيادة التشغيلي: الهدف

 الكلية.  في المفتوحة الجديدة التخصصات عدد التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 الكلية. في المفتوحة الجديدة التخصصات عدد يقيس التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

  المؤشر حساب طريقة
 الكلية.  في المفتوحة  الجديدة التخصصات عدد حساب

 عدد  القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

  التخصصات عدد األساس خط

 5 = الموجودة

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة

  1  1  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع



 

                                  45 

 

 1    1 المستهدف

 1    1 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول نيةثاالمبادرة ال

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 التدريسية. القاعة داخل العلمي البحث نتائج وتوظيف نقل المبادرة: اسم

 التشغيلي: الهدف
 الدراسية  القاعة داخل العلمي البحث نتائج توظيف

 

 الدراسية  القاعة داخل العلمي البحث لنتائج التدريس هيئة عضو نقل عن الطالب رضا مستوى التشغيلي  األداء مؤشر

 

  األداء مؤشر وصف

 التشغيلي:
 الدراسية  القاعة داخل العلمي البحث لنتائج التدريس هيئة عضو نقل عن الطالب رضا مستوى مدى المؤشر هذا يقيس

 

 + المؤشر قطبية

 االستبانات. خالل  من الدراسية القاعة داخل العلمي البحث لنتائج التدريس هيئة عضو نقل عن الطالب رضا مستوى  المؤشر حساب طريقة

 

 مستوى القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 %80 %70 %60 %50  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع
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 %50 %50 %30   المستهدف

      المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول ثالثةالمبادرة ال

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المبادرة: اسم
 دراسيا. المتعثرين للطلبة عالجية برامج تقديم

 لهم المناسبة البرامج وتقديم الطالب لبعض الدراسي التعثر حاالت عالج التشغيلي: الهدف

  المتعثرين الطالب عدد فى التغير نسبة التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 التشغيلي:

    .لهم المناسبة البرامج وتقديم الطالب لبعض الدراسي التعثر حاالت عالج إلى المتعثرين الطالب عدد فى التغير نسبة يشير

 المؤشر قطبية
+ 

  المؤشر حساب طريقة
 المتعثرين الطالب عدد فى التغير نسبة

 القياس وحدة
 نسبة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 %70 %60 %50 %40  المستهدف 2017 األساس خط سنة
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 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 %40 %40    المستهدف

      المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول رابعةالمبادرة ال

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المبادرة: اسم
 الموهوبين. للطلبة إثرائية برامج تقديم

 ودعمهم. الموهوبين الطلية مهارات تنمية التشغيلي: الهدف

 الموهوبين. مهارات تنمي التي برامجال عدد التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 التشغيلي:

  ومواهبهم. الطالب بهؤالء االهتمام مدى إلى الموهوبين الطلبة لدعم الكلية تقيمها التي الفعاليات عدد يشير

 المؤشر قطبية
+ 

  المؤشر حساب طريقة
  ودعمهم. الموهوبين مهارات تنمية برامج عدد

 القياس وحدة
 عدد 

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 4 4 4 4           المستهدف 2017 األساس خط سنة
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 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 4 2 1  1 المستهدف

     1 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول خامسةالمبادرة ال

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 اكتشاف المواهب لدى طالب الكلية وتنميتها اسم المبادرة:

 في المسابقات المحلية  كلية تشجيع مشاركة مواهب ال الهدف التشغيلي:

 سابقات المحليةممشاركات الطلبة الموهوبين في الكلية في ال عدد مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 في المسابقات المحلية  كلية تشجيع مشاركة مواهب اليساعد هذا المؤشر في  التشغيلي:

 +   قطبية المؤشر

 سابقات المحليةممشاركات الطلبة الموهوبين في الكلية في ال عدد طريقة حساب المؤشر 

 عدد   وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساسخط 

 2 2 2 2  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 2 1   1 المستهدف
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     1 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول سادسةالمبادرة ال

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المبادرة: اسم
 التدريس. هيئة أعضاء مهارات تنمية

 

 التشغيلي: الهدف
 التدريس هيئة ألعضاء المستمر التدريب خالل من التعليمية العملية اثراء

  التدريس هيئة ألعضاء المهني التطوير ساعات عدد متوسط  التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 التدريس هيئة أعضاء مهارات تطوير على كليةال حرص  على كدليل التدريس هيئة ألعضاء المهني التطوير ساعات عدد متوسط المؤشر هذا يتناول التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

  المؤشر حساب طريقة
  التدريس هيئة ألعضاء  الكلي العدد / التدريس هيئة ألعضاء المهني التطوير ساعات عدد

 عضو   لكل ساعة القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط
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 6 6 6 4  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 4 4 4  4 المستهدف

     4 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي األول سابعةالمبادرة ال

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المبادرة: اسم
 الطلبة.  لدى واالعتدال الوسطية وتعزيز اإليجابية القيم ترسيخ

 الطالب لدى واالعتدال الوسطية تعزيز التشغيلي: الهدف

 الدراسي اليوم خارج الصفية غير األنشطة في المشاركين الطالب نسبة التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 الطالب لدى واإلعتدال الوسطية وتعزيز اإليجابية القيم ترسيخ في  كليةال دور المؤشر هذا يتناول التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

 100 * للطالب الكلي  العدد / الدراسي اليوم خارج الصفية غير األنشطة في المشاركين الطالب عدد  المؤشر حساب طريقة

 نسبة القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 %5 %4 %3 %2  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

  

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع
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 %2 %2   %1 المستهدف

     %1 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي الثاني ولىالمبادرة األ

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 تبني عدد من الجوائز ألصحاب البحوث المتميزة من أعضاء هيئة التدريس اسم المبادرة:

 الوصول الى عدد مرضي من البحوث المتميزة المنشورة باسم الجامعة  الهدف التشغيلي:

 .عدد األبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية باسم الجامعة مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 التشغيلي:
والذي يساهم في  كلية الكفاءة البحثية والتميز في البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في ال عدد األبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية باسم الجامعةعكس  ي

 رفع السمعة العلمية للجامعة 

 + قطبية المؤشر

 .عدد األبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية باسم الجامعة طريقة حساب المؤشر 

 عدد وحدة القياس

 سنويربع  تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 4 4 4 4  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 4    4 المستهدف
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 4    4 المتحقق
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 للهدف االستراتيجي الثاني نيةثاالمبادرة ال

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 تشجيع الطالب على المشاركة في البحث العلمي اسم المبادرة:

 مشاركة الطالب ألعضاء هيئة التدريس في إجراء البحوث   الهدف التشغيلي:

 شورةنالطالب المشاركين في األبحاث الم عدد مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 التشغيلي:
 على تشجيع الطالب على المشاركة في البحث العلمي  كليةيظهر المؤشر مستوى اهتمام وحرص ال

 + قطبية المؤشر

 شورةنالطالب المشاركين في األبحاث الم عدد طريقة حساب المؤشر 

 عدد وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 2 2 2 1  المستهدف 2017 سنة خط األساس

بيانات خط مصدر 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 1 1    المستهدف
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      المتحقق
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 للهدف االستراتيجي الثاني ثالثةالمبادرة ال

 التشغيليبطاقة مؤشر األداء 

 تنمية المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس. اسم المبادرة:

 تدريب أعضاء هيئة التدريس  على مهارات البحث العلمي  الهدف التشغيلي:

 التدريس الحاضرين للبرامج التي تقدمها الكلية لتطوير مهارات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ئةأعضاء هي عدد مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 التشغيلي:
 على تنمية المهارات البحثية وثقافة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس   كليةيعكس المؤشر حرص ال

 + قطبية المؤشر

 التدريس الحاضرين للبرامج التي تقدمها الكلية لتطوير مهارات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ئةأعضاء هي عدد طريقة حساب المؤشر 

 عضو هيئة تدريسعدد  وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 20 18 15 10  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 10 4 3  3 المستهدف



 

                                  63 

 

     3 المتحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  64 

 

 للهدف االستراتيجي الثاني رابعةالمبادرة ال

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 .المجتمع المحلي احتياجات تلبي أبحاث تنفيذ اسم المبادرة:

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بدورهم البحثي في خدمة المجتمع الهدف التشغيلي:

 وتلبي احتياجاتهعدد األبحاث المنفذة التي تخدم المجتمع  مؤشر األداء التشغيلي 
 

وصف مؤشر األداء  

 لتلبية إحتياجاته .  العلميمن خالل عمليات البحث  للمجتمع الكلية تقديمهاتم يالتي  الخدمةيقيس هذا المؤشر  التشغيلي:

 +   قطبية المؤشر

 التي تسهم في تلبية إحتياج المجتمع االبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في الكليةعدد  طريقة حساب المؤشر 

 عدد وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 2 2 2 2  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 



 

                                  65 

 

 2 1   1 المستهدف

     1 المتحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  66 

 

 للهدف االستراتيجي الثاني خامسةالمبادرة ال

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 محتواها الورقي واإللكتروني تطوير مكتبة الكلية و إثراء اسم المبادرة:

 . وتطوير المعرفةوروادها في إعداد البحوث  كليةالوصول إلى مكتبة علمية متطورة تستجيب لمتطلبات منسوبي ال الهدف التشغيلي:

 إلجراء البحوث مكتبة الكليةعن كفاية  لكليةمستوى رضا منسوبي ا مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 ميتسعى هذه المبادرة الى تطوير الخدمات التي تقدمها المكتبة عن طريق اثرائها بكتب ومراجع ودوريات ومصادر تساعد على إجراء البحث العل التشغيلي:

 +   قطبية المؤشر

 إلجراء البحوث مكتبة الكليةعن كفاية  لكليةمستوى رضا منسوبي ا طريقة حساب المؤشر 

 نسبة مئوية   وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 %70 %60 %50 %40  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الرابعالربع  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 %40 %40 %20   المستهدف
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      المتحقق
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 المبادرة االولى للهدف االستراتيجي الثالث

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المبادرة: اسم
 للمجتمع. اإليجابية القيم تعزيز في المساهمة

 التشغيلي: الهدف
 العالية واألخالق االيجابية القيم غرسو الوطنية الهوية تعزيز -

 

 المجتمع اسر أبناء في اإليجابية القيم تعزيز و الشخصية بناء في تسهم التي االنشطةو البرامج عدد - التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 التشغيلي:
 واألخالق االيجابية القيم غرسو الوطنية الهوية تعزيز مدى إلى الفكرية التوعية بغرض المحلي للمجتمع الكلية تقدمها التي  واألنشطة برامجال عدد يشير -

 العالية 

 + المؤشر قطبية

 المجتمع اسر أبناء في اإليجابية القيم تعزيز و الشخصية بناء في تسهم التي االنشطةو البرامج عدد  المؤشر حساب طريقة

 عدد  القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 4 4 4 4  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 4 2 1  1 المستهدف
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     1 المتحقق
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 لثللهدف االستراتيجي الثا ثانيةالمبادرة ال

 بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 تقديم البرامج االرشادية والتوعوية للمجتمع اسم المبادرة:

 المساهمة في توعية افراد المجتمع  الهدف التشغيلي:

 كليةعدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة نسبة لألقسام في ال مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 التشغيلي:
 على تفعيل التواصل مع المجتمع المحلي من خالل البرامج االرشادية والتوعوية للمجتمع   كليةيعكس هذا المؤشر اهتمام ال 

 + قطبية المؤشر

100(* كلية للمجتمع المحلي   ) عدد البرامج/االقسام بال كلية مجموع البرامج اإلرشادية التي تقدمها ال طريقة حساب المؤشر   

 نسبة  وحدة القياس

 سنويربع  تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 %80 %80 %60 %60  المستهدف 2017 سنة خط األساس



 

                                  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 

 %60 %60 %40  %20 المستهدف

     %20 المتحقق



 

                                  72 

 

 لثللهدف االستراتيجي الثا ثالثةالالمبادرة 

 للمبادرة الثامنة للهدف االستراتيجي الثالث بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

 تفعيل الدور اإلعالمي للكلية إلبراز برامجها وانشطتها  اسم المبادرة:

 وانشطتها   كليةابراز برامج ال الهدف التشغيلي:

 وأنشطتها للمجتمع   كليةعدد الفعاليات التي تبرز برامج ال مؤشر األداء التشغيلي 

وصف مؤشر األداء  

 التشغيلي:
 للتعريف بالدور الفاعل الذي تقوم به في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة كليةيعكس هذا المؤشر جهود ال

 + قطبية المؤشر

 إلبراز برامجها وأنشطتها للمجتمع   كليةمجموع الفعاليات التي تقوم بها ال طريقة حساب المؤشر 

 فعالية  وحدة القياس

 ربع سنوي تكرار القياس

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  خط األساس

 7 6 5 4  المستهدف 2017 سنة خط األساس

مصدر بيانات خط 

األساس )مع ارفاق 

 اثبات الجهة(

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 2019الربع السنوي من العام 



 

                                  73 

 

 4 2 1  1 المستهدف

     1 المتحقق
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 لثللهدف االستراتيجي الثا رابعةالالمبادرة 

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 المحلي  المجتمع  ألفراد  المفتوحة  األيام  إقامة  المبادرة: اسم

   المحلي المجتمع  مع التواصل التشغيلي: الهدف

 المحلي لمجتمعها كلية ال تنظمها  تيال المفتوحة  األيام  عدد  التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 المحلي  مجتمعها  مع التواصل في  الجامعة اهتمام  المؤشر  هذا  يعكس التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

 كليةال  تقدمها  التي  المفتوحة لأليام سنويا   المخصصة  األيام  عدد   المؤشر حساب طريقة

 يوم  القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 2 2 2 2  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 2 1 1   المستهدف



 

                                  75 

 

      المتحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  76 

 

 لثللهدف االستراتيجي الثا خامسةالالمبادرة 

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 الكلية  لجان  في  المحلي المجتمع من  أطراف تمثيل المبادرة: اسم

 المجتمع  ومؤسسات   كليةال بين المشتركة  المسؤولية  دعم التشغيلي: الهدف

 المجتمع  من  أطراف تضم  التي  اللجان  عدد  التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 كلية ال لجان  في المجتمع  افراد  بمشاركة   كليةال  اهتمام  المؤشر  هذا  يعكس التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

 المجتمع  من مؤسسات  او  افراد  تضم  التي اللجان عدد    المؤشر حساب طريقة

 اللجان  عدد  القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 1 1 1 1  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 1  1   المستهدف



 

                                  77 

 

      المتحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  78 

 

 الثللهدف االستراتيجي الث سادسةالمبادرة ال

 

 التشغيلي األداء مؤشر بطاقة

 .المجتمع لخدمة التطوعي بالعمل القيام على الكلية منسوبي وتحفيز تشجيع المبادرة: اسم

 ومؤسساته وافراده المحلي المجتمع خدمة التشغيلي: الهدف

 المجتمع. لخدمة الكلية في والموظفين التدريس هيئة أعضاء فيها يشارك تيال  التطوعية عمالواأل البرامج عدد التشغيلي  األداء مؤشر

  األداء مؤشر وصف

 وخدمته. المحلي المجتمع تنمية في اسهامهم مدى إلى الكلية لمنسوبي التطوعية عمالواأل البرامج  عدد شيري التشغيلي:

 + المؤشر قطبية

 المجتمع. لخدمة الكلية في والموظفين التدريس هيئة أعضاء فيها يشارك تيال  التطوعية عمالواأل البرامج عدد  المؤشر حساب طريقة

 عدد  القياس وحدة

 سنوي ربع القياس تكرار

 2022 2021 2020 2019 2018 السنة  األساس خط

 4 4 4 4  المستهدف 2017 األساس خط سنة

 خط بيانات مصدر

 ارفاق )مع األساس

 الجهة( اثبات

 

 المجموع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع 9201 العام من السنوي الربع

 4 2 1  1 المستهدف



 

                                  79 

 

     1 المتحقق

 

 

 


