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 1الصفحة 

 
 كلية الرتبية باجملمعة    
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 3الصفحة 

 

 رؤية الكلية
 

اجملتمع ظل يف  وحتقيق التميز واجلودة  تربويًا ومهنيًا وأكادمييًا  قيادة عجلة التطوير
    .قتصاد املعرفةاو املعلوماتي 

 

 

 

 رسالة الكلية 
املؤهلني علميًا وتربويًا والقياديني الرتبويني املهنيني إعداد  تسعي الكلية إىل  •

 
 
 ،جنليزيةيف ختصصات: اللغة العربية، واإلني بأخالق املهنة ومهنيًا املتحل
، والدراسات اإلسالمية  ،واالقتصاد املنزيل ،واحلاسب اآليل ،واألحياء ،والرياضيات
 اخلاصة ، ورياض األطفال.والرتبية 

اجملتمع مشكالت  للمشاركة يف حل وتقديم االستشارات  ،إجراء البحوث العلمية •
 . والبيئة وتنمية املهنة 

االهتمام بدمج تقنية املعلومات واالتصال يف املنظومة التعليمية ، وفقًا ملعايري  •
 اجلودة واالعتماد األكادميي .
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 4الصفحة 

 أهداف الكلية

               حتقيق األهداف العامة  رؤية الكلية ورسالتها وفلسفتها ، تهدف الكلية إىليف ضوء      
 التالية : 

إعداد الرتبويني املهنيني من املعلمني والقياديني وفق احتياجات اجملتمع ومتطلبات معايري اجلودة العاملية  .1
 .واالعتماد األكادميي 

لرفع املستوي العلمي  ؛املستمر للرتبويني املهنيني أثناء اخلدمة تقديم الربامج التدريبية وبرامج التعليم .2
 دمج تقنية املعلومات واالتصال يف املنظومة التعليمية و واملهني

 .لتأهيل الكفاءات الوطنية  ؛افتتاح برامج للدراسات العليا .3
احلديثة يف تطوير امليدان لتفعيل االجتاهات الرتبوية العاملية ؛ إجراء البحوث والدراسات العلمية املتميزة  .4

 مشكالته .  ىالرتبوي والتغلب عل
 لالرتقاء بدور الكلية ؛ التعاون والتشارك املستمر مع هيئات ومؤسسات اجملتمع احمللي والعربي والدويل .5

 .اجملتمع  خدمةالستفادة من االجتاهات العاملية احلديثة يف وا ومهامها 
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  قيم الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

  

احلرية 
 .األكادميية 

العمل 
  .الفريقي 

 .التجديد 

 املبادرة .االبتكار 

 .التعاون 

 التخصصية
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 6الصفحة 

 SWOTالتحليل البيئي 
 

 

 

 

 

 نقاط القوة :
 هم تراعي قضايا البيئة واجملتمع وتسو ،وسياستها مع رسالة اجلامعة ة وسياستهااملنشود ةيتتفق أهداف الكل

 .وترتبط خبططها ويتم مراجعتها دورياً  ، يف حتسني وضع اجلامعة
 ويتصف بالوضوح ومستحدث ، يتوافر من  ، يوجد هيكل تنظيمي وإداري معتمد يتالءم مع طبيعة الكلية

لنة  الختيار خالله توصيف وظيفي ويتم الرجوع اليه يف قرارات التعيني والنقل والندب ،كما توجد معايري مع
 كادميية واإلدارية. وتقييم القيادات األ

 رارية مشروعات التطوير والعمل كادميية الستمدعم القيادات األ
شروعات التنموية واالقتصاد القائم على التوجه حنو املجلبها و على
إسهامات جامعة اجملمعة يف تنمية حنو التوقعات املرتقبة . واملعرفة
تزايد الطلب على التعليم اجلامعي من جانب الطالبات  ، اجملتمع

 . السعوديات
  هناك استثمار للموارد البشرية من خالل توزيعها يف ضوء

لضمان العدالة وعدم التمييز  احتياجات الكلية، كما توجد إجراءات
بني العاملني ، ويتم قياس وحتسني مستوي رضا العاملني من خالل ربط احلوافز واملكافئات مبستويات االداء، 

 وتوافر دليل للممارسات األخالقية.

  يتم قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل واجملتمع عن أداء الكلية ومستوى اخلريج يتم مناقشة نتائج
قويم ألداء الكلية مع خمتلف األطراف ، وتتخذ قرارات تصحيحية  وتصمم برامج تعزيز وتطوير فى ضوء نتائج الت

 التقويم . 
  وتقيس النتائج . وال تقتصر على االختبارات التحريرية الطالب  ما بني املستمر والنهائي، تتنوع أساليب تقويم

ي املقررات ، كما تعلن جداول و نتائج االمتحانات يف مواعيد واملستويات التعليمية املختلفة وتتوافق مع حمتو
 مناسبه يف ضوء توافر اليه للتعامل مع الشكاوي.

  
 
 أكادميي معلن، كما تورشاد إتستخدم نظام الالزمة لذوى االحتياجات اخلاصة ،و ر الكلية اخلدماتتوف

 
ر برامج ف

 اف ذات الصلة ويتم تقويم فعاليتهم.طرعلي احتياجات الطالب ومبشاركه األتدريب ميداني بناء 
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 بهاء جهراءات معلنهه فيمها أه  أعجز/ الفائض والتعامل معهه يف ضهوء إتوجد خطه وإجراءات موثقة لتحديد الع
التخص  العلمهي مهع املقهررات  تناغممبا حيقق هيئة التدريس واملعاونني واإلشراف العلمي ونسبتهم للطالب 

 التي تدرس ومبا يتوافق مع التقييم الدوري ملستوي الرضا واالداء.
  هناك توصيف موثق ومعلن للربامج التعليمية واملقررات الدراسية يراعي احتياجات سوق العمهل ويتفهق مهع

طهراف ومشهاركه األ ،مجيف ضهوء تطهابق نهواتج الهتعلم مهع أههداف الربنها رساله الكلية ويهتم مراجعتهه دوريهاً 
سهاليب التقهويم مهع النتهائج ومدي تناسب طرق التهدريس وأ ،قرراتاملستفيدة والتقارير السنوية للربامج وامل

 .التعليمية املستهدفة
 

 نقاط الضعف
   اإلدارات املتخصصة فى تقديم خدمات الدعم فى الكلية عدم كفاية. 
 نق  يف قواعد بيانات الكلية. 
   .نق  يف بعض اهلياكل التنظيمية لألقسام العلمية 
 عضاء هيئة التدريس كما وكيفًا  باإلضافة لنق  يف الكوادر اإلدارية املؤهلة النق  يف عدد أ. 
  عدم توافر خطة لتنمية املوارد الذاتية للكلية وبرامج لتسويق

 وترويج خدماتها.
 املعامل  -تبةعدم كفاية مصادر التعلم )املراجع وجتهيزات املك

 عضاء هيئة التدريس.اني أوجتهيزاتها( وجتهيزات مكاتب ومب
   مستوى اإلعداد والتأهيل العلمي ملخرجات التعليم ضعف

 .قبل اجلامعي
  التفاعل مع منظومه القيم العاملية. عدم القدرة على 
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 8الصفحة 

 سرتاتيجيةاألهداف اال
 والعمالء (  املستفيدون األولالبعد العام : ) البعد 

أكادميية على درجة عالية من اجلودة واالعتماد وفق   ةتقديم خدمسرتاتيجي : اهلدف اال
املتطلبات الوطنية والعاملية، من أجل تنمية القدرة التنافسية لطالب وطالبات اجلامعة يف سوق 

 العمل، مبا يسهم يف بناء الشراكة اجملتمعية

 : األهداف التفصيلية
 جنليزيةهم لسوق العمل )اللغة اإلدعداالطالب وإمهارات وقدرات  تنمية، 

 واحلاسب اآليل(

 وزيادة مشاركتهم يف احملافل الوطنية والدولية ،هارات البحثيةاملاالرتقاء ب. 
  قسام الكليةمجيع أخدمات اإلرشاد األكادميي يف و برامج حتسني.  
  الطالب مشاركة وزيادة الكلية، يف الطالبية األنشطة حتسني مجيع برامج 

 .فيها
 الب املؤهلني لاللتحاق بالكليةحتسني فرص القبول النوعي للط. 
 . تطوير برامج رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة بالكلية 

  قسام الكلية(التسرب يف مجيع أ -النجاح –زيادة الكفاءة الداخلية )الرسوب. 
 واملؤسسات اجملتمعية.اعات اخلاصة زيادة الفرص الوظيفية لطالب اجلامعة يف القط 

 .زيادة مشاركة االقسام يف الربامج واألنشطة اجملتمعية 

 . تدعيم الشراكة مع املؤسسات اجملتمعية يف تدريب الطالب واخلرجيني وتأهيلهم 

 : املؤشرات واملقاييس
   واللغة االجنليزية احلاسب اآليل احلاصالت على دورات يف عدد الطالب والطالبات. 
  املتدربني واملتدربات من جمموع الطالب والطالباتنسبة. 
 لكرتونية .ثقيفية بالتعامالت اإلعدد الربامج الت 

 املطبق فيها حبوث ومشروعات التخرج . مقارنة باألقسام قسام العلميةعدد اال 

 . عدد الطالب املشاركني بأحباث علمية باملؤمترات . 
  اإلرشاد األكادمييعدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف جمال 
 دد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات اإلرشاد األكادميي يف الكليةع 
 الكلية .نشطة الطالبية التي تعقد سنويا يف عدد األ 
 عدد الطالب والطالبات املشاركني يف األنشطة 
 عدد أعضاء هيئة التدريس املتفاعلني مع األنشطة الطالبية. 
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 9الصفحة 

  مجايل .امللتحقني بالكلية إىل العدد اإلعدد الطالب نسبة 

 الكلية .ل مع التخصصات الفعلية املوجودة يف نسبة توافق اختبارات القدرات للقبو 

 . عدد الربامج التي مت تطويرها ودراستها 

 مجايل لطالب الرعاية  اخلاصة .إىل العدد اإل نسبة عدد الطالب املستفيدين من الربامج 

 والنجاح والرسوب. نسبة التحسن يف التسرب 

 . عدد الطالب اخلرجيني امللتحقني بوظائف يف القطاعات اخلاصة واملؤسسات اجملتمعية 

  نشطة اجملتمعية .مشاركات األقسام يف الربامج واألعدد 

 .عدد الشراكة مع املؤسسات يف تدريب الطالب واخلرجيني وتأهيلهم 
 

 املبادرات :
 واللغة االجنليزية .، يل إعداد دورات يف احلاسب اآل 

 واللغة االجنليزية. مسابقة علمية وعملية يف جمال احلاسب اآليلعداد إ 

 نرتنت يف البحث العلميت تثقيفية للطالب يف استخدام اإلعداد نشرات وجمالإ. 
 حباث ونشرها .ريب الطالب يف برامج كتابة األتد 

 . دعم مشاركة الطالب يف املؤمترات احمللية والعاملية 

 رشاد األكادميي .وحدة اإل دعم 

 الكليةيف نشرات تعريفية باإلرشاد األكادميي  عدادإ. 
 نشطة الطالبية .وضع خطة األ 

 عالنها .تصميم  برامج االنشطة وإ 

  نشطة الطالبيةاأل املتميزين يف جمال للطالبتقديم احلوافز املعنوية. 
  الطالبات فيهفتح مسار للطالبات يف قسم الرتبية اخلاصة، وبدء قبول. 
 فتح القبول يف قسم رياض األطفال للطالبات. 
 قسام متخصصة يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة .افتتاح أ 

 نشاء مركز للموهوبني .إ 

 تدريب الطالب على االستذكار اجليد. 
 تدريب أ 

 
 ال .عضاء هيئة التدريس على االتصال الفع

 مناط التقويم .تطوير أ 

 . تنظيم ملتقى املهنة 

 ضع خطة  خلدمة اجملتمع .و 

 عداد قاعدة بيانات للمؤسسات اجملتمعية الفاعلة .إ 
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 (  العمليات الداخلية الثانيالبعد العام : ) البعد 
سرتاتيجي : رفع كفاءة األداء املؤسسي اإلداري ، وتطوير البنية التحتية والبيئة اهلدف اال

 وأهدافها.التقنية للجامعة مبا ميكنها من حتقيق رسالتها 

 : األهداف التفصيلية

 اجلامعيةرافق املباني وتطوير البنية التحتية للم. 
 لكرتوني.شبكة نظم املعلومات املتكاملة والتعليم اإل تأسيس 
 قسام الكلية .دارية يف أجراءات اإلتطوير التنظيم اإلداري واإل 
  يف الكلية . احلوافز املكافأةحتسني نظام 
  دارية .القيادات األكادميية واإلتطوير معايري اختيار 
 كادميية واحلصول على االعتماد احمللي تعزيز جودة الربامج األ

 والعاملي .
  قسام الكلية خالل فرتة اخلطة .يع أالتعليمية يف ضوء معايري اجلودة التعليمية يف مج تطوير املقررات والربامج 
 عضاء هيئة التدريس .لدى أرتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأمناط التقويم اال 
 رتوني والتعليم عن بعد يف لكعن بعد من خالل عمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم تطبيق برامج التعليم اإل

 قسام .ثالثة أ

 : املؤشرات واملقاييس
 املباني واملرافق اجلامعية التي مت تطويرها . عدد 

 . عدد القاعات الدراسية املزودة بسبورات ذكية 
  الكلية .نسبة اإلجناز يف تطوير التنظيم اإلداري يف 
 . عدد منسوبي الكلية املؤهلني للعمل القيادي 
  كادميية التي مت دراستها .األعدد الربامج 

   كادميية التي مت تطويرهااألعدد الربامج. 
  كادميية التي مت تعتمد على التعليم عن بعداألعدد الربامج. 
 ويرها .نسبة املقررات التي مت تط 

 سرتاتيجيات التعليم والتعلم .التدريس احلاصلني على دورات يف إ عضاء هيئةنسبة أ 

 لكرتونية التي مت تصميمها .عدد املقررات اإل 
 لكرتوني .قسام املنفذة لربامج التعليم اإلعدد اال 
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 املبادرات :
 نشاء مكاتب ألعضاء هيئة التدريس واالداريني .إ 
  التدريسية .تطوير القاعات 

 .دعم جتهيزات املعامل واملختربات 

 يل .جتهيز معامل احلاسب اآل 
 ألنشطة ماكن مناسبة ملمارسة اتوفري صاالت وأ. 
 . توفري شاشات وسبورات ذكية 
 لكرتوني للكلية إنشاء موقع إ. 
 تأسيس قاعدة بيانات لألقسام. 
 داري واللوائح التنظيمية .عقد ورش عمل عن برامج التنظيم اإل 

 . دراسة نظام املكافآت واحلوافز والرتقيات . 
 . مراجعة التوصيف الوظيفي ملنسوبي الكلية 

  الكلية .نشر ثقافة اجلودة والتميز يف 
 الكلية .يف الربامج يف  معايري اجلودة تطبيق 

 كادميي .تشكيل فرق اجلودة لكل برنامج أ 

 . عقد ورش عمل يف بناء املقررات واملناهج 

  واملقرراتتوصيف الربامج. 
 التعليم والتعلم سرتاتيجياتإتدريبية يف  دورات. 
 احلديث تدريبية يف التقويم دورات. 
  الكليةإنشاء وحدة للتعلم اإللكرتوني يف. 
 لكرتونيةتصميم املقررات اإل. 
 .تصميم صفحة إلكرتونية لكل عضو هيئة تدريس 
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 )  البعد الثالث (  التعلم والنمو  :البعد العام 
لتحقيق درجات عالية  ؛تنمية القدرة البشرية والفكرية للكلية) كما ونوعا(سرتاتيجي : االاهلدف 

 من اجلودة والتميز املستقبلي يف جماالت التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع .

 األهداف التفصيلية :
  حتسني معدالت عضو هيئة تدريس إيل طالب. 
 عضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه زيادة نسبة أ 

 كادميية ألعضاء هيئة التدريس .سعودة الوظائف األ 

  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف
 .جماالت املعرفة املتجددة

  أعضاء هيئة التدريس واإلداريني يف جماالت تطوير قدرات
 ية .دارالتعليمية واإل التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاتها 

  ربط البحث العلمي باحتياجات ومشكالت اجملتمع
 .احمللي والقومي

  زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات احمللية
 .والعاملية 

 . دعم برامج البعثات اخلارجية واملنح والدورات الدراسية واالتصال التعليمي 

  املوظفني والفنيني  السعوديني . إلمجايل% 08حتقيق نسبة 

  حتسني معدالت الفنيني يف املعامل واملختربات. 
 . االرتقاء بأداء املوظفني وزيادة مؤهالتهم وتطوير مهاراتهم 

   قليميا وعاملياً إتشجيع الباحثني على نشر حبوثهم 

 جنبية .تفاقيات مع اجلامعات احمللية واألزيادة ا 

 حباث باحتياجات اجملتمع احمللي والوطني .ربط األ 

 واملؤشرات :املقاييس 
  معدل عضو هيئة تدريس / طالب 
  عضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه .أاملعينني / املتعاقدين  عدد 
  عضاء هيئة التدريس .أمجايل إعضاء هيئة التدريس السعوديني من أنسبة 

 . عدد الربامج التي مت تنفيذها 

 نسبة املتدربني إيل جمموع أعضاء هيئة التدريس واإلداريني. 
 عدد البحوث العلمية املنشورة. 
 نسبة البحوث املرتبطة باحتياجات ومشكالت اجملتمع احمللي والقومي. 
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 قليمية .احمللية واإل عدد أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف املؤمترات 

 . عدد الباحثني املتعاقدين مع املراكز البحثية املتميزة 

  والعاملية .عدد االتفاقات مع اجلامعات احمللية 
 الكليةركني إيل عدد األساتذة اإلمجايل يف نسبة عدد  املشا. 
 . عدد املبتعثني احلاصلني على منح وبرامج خارجية 

  الكليات .السعوديني يف  الفنينيوعدد املوظفني 

  ثناء خدمتهم الوظيفية .أنسبة املوظفني احلاصلني على مؤهالت عالية 

 املبادرات 
  عضاء هيئة التدريس .أحتليل الفجوات من 

  الكلية .ء هيئة التدريس السعوديني للعمل يف عضاأتنفيذ ملتقى الستقطاب 
 وضع معايري للمفاضلة بني املتقدمني للتعيني يف وظائف هيئة التدريس. 
 تفعيل برنامج االستقطاب من الكفاءات الوطنية. 
 صدار جملة جمتمع املعرفة واملعلومات .إ 
  داريني والفنيني يف العلوم واملعارف احلديثة .برامج ودورات لإلتنفيذ 

 . نشرات تثقيفية عن التقنيات احلديثة وتطبيقاتها 

 عداد قاعدة بيانات عن املؤمترات  احمللية والعاملية .إ 

  واخلارجية واملنح . وضع خطة لالبتعاث 

 . تفعيل برامج البعثات الدراسية 

 . تبني برنامج التحفيز الوطني 
  النشر العلمي للبحوث هيئة التدريس علىتشجيع أعضاء. 
 توفري جوائز التميز العلمي. 
 حتفيز أعضاء هيئة التدريس حلضور املؤمترات. 
 توفري قاعدة بيانات عن املؤمترات احمللية والعاملية. 
 عداد قاعدة بيانات عن املشكالت البحثية يف البيئة االجتماعية حملافظة اجملمعةإ.  
 قسام العلمية بالكلية .نشر اخلطط البحثية لأل 

 جنبية .ني الكلية واجلامعات احمللية واألعداد بروتوكوالت تعاون بإ 

  دبية .البحثية يف اجملاالت العلمية واألتأسيس املعامل 
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 االقتصادياملايل و) البعد الرابع (  البعد العام :
سرتاتيجي : التوسع يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة للجامعة مبا يفي اهلدف اال
 التنمية املستدامة للبيئة احمللية .مبتطلبات 

 األهداف التفصيلية :
 يرادات املالية لألقسام يف امليزانية املعتمدة للكلية تنمية اإل

 .سنوياً 
 . زيادة عدد برامج التعليم املوازي يف الكلية 
  خالل فرتة اخلطة برامج للدراسات العلياتأسيس.  
 اجلامعية . واملنشآتافق راستثمار امل 

 طط املالية وامليزانيات .تطوير اخل 

 نفاق على ضوء حتديد  األولوياتحتسني معدالت اإل 
  للمشاركة يف برامج الكلية احمللي والقطاع اخلاص حتفيز رجال األعمال ومؤسسات اجملتمع. 

 

 املقاييس واملؤشرات 
 يف أنشطة وبرامج الكلية والقطاعات املتخصصة  عدد مشاركات رجال األعمال. 
 . عدد مراكز التميز والبحوث املدعومة من خارج اجلامعة 

 . عدد الكراسي البحثية 

 . عدد برامج التعليم املوازي 

  قامتها .أعدد برامج الدراسات العليا املزمع 

  خلدمة اجملتمع .مساحة املعامل املخصصة 

  يف خدمات اجملتمع .أعضاء هيئة التدريس املشاركنينسبة  

 . عدد اخلطط املالية وامليزانيات املعتمدة 
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 املبادرات 
 . وضع خطط للتنمية االقتصادية لألقسام 

 . فتح برناجمني للتعليم املوازي خالل فرتة اخلطة 

  واللغة العربية .تنفيذ برنامج ماجستري يف املناهج وطرق التدريس 

  الكلية للمؤسسات اخلاصة .مرافق الكافترييا  يف تأجري 

 قسام ملناقشة االحتياجات املالية وامليزانية .رش عمل يف األعقد و 

 ولويات .اق يف الكلية مبنية على حتديد األعداد خطة مالية لإلنفإ 

 عالنات .اعتماد موازنة للنشر واإل 

 لوم الرتبوية .نشاء كرسي  حبثي متخص  يف العإ 

 . عقد اتفاقية تعاون مع مجعية الرب اخلريية 

  اجملمعة .ارة الرتبية والتعليم يف دإعقد اتفاقية مع 


