الخطة التنفيذية لستيفاء متطلبات التأهيل للعتماد البرامجي
برنامج القانون بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
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1

اوال :مقدمة

استلهمت منها
تهدف الخطة التنفيذية لبرنامج القانون بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط إلى تفعيل أهداف ومؤشرات الخطة االستراتيجية لجامعة المجمعة والتي ٌ

أهداف ومؤشرات الخطة التشغيلية للكلية .وقد تم مراعاة نواتج تشخيص واقع البرنامج وما تم الوصول اليه من نقاط القوة ونقاط الضعف في بيئة البرنامج ،وكذلك

الفرص والتحديات التي تفرضها متغيرات البيئة االجتماعية الخارجية المحيطة بالبرنامج .وقد تم االعتماد في صياغة المبادرات على مجمل الرؤى والمرئيات التي
المنجز في الخطط والتقارير السابقة مع مراعاة خصوصية البرنامج والرغبة الجادة في التطوير.
تم استخالصها من العمل ُ
ثانيا :رؤية ورسالة وأهداف الكلية
الرؤية:

الريادة والتميز في البرامج العلمية لتحقيق المتطلبات التنموية والتنافسية محليا ووطنيا
الرسالة:

تقديم برامج تعليمية وبحثية متميزة ودعم الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز االنتماء للوطن

األهداف:

 .1المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من أبناء وبنات الوطن المتميزين وفق قيم وحاجات المجتمع ومعايير االعتماد

األكاديمي.

 .2المساهمة في أن يتمتع خريجو الكلية بالمعارف والمهارات والقدرات الالزمة بمستوى عال يتوافق مع احتياجات
سوق العمل.

 .3المساهمة في الرقي بسبل المعرفة والمهارات العلمية واإلنسانية وتوظيفها واالستفادة منها في مختلف تخصصات
الكلية من خالل إجراء البحوث العلمية المتقدمة والبرامج النوعية.
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 .4تنمية المجتمع من خالل المساهمة في المبادرات والبرامج البحثية والتدريبية واالستشارية في إطار من الشراكة
االستراتيجية مع المؤسسات المحلية والعالمية.

ثالثا :رؤية ورسالة وأهداف القسم

الرؤية:

تأهيل الطالب ألن يكون قاد ار على المنافسة على المستوى الوطني واإلقليمي مع تحقيق مزيد من التميز في العلوم القانونية بما يسهم في تفعيل دور هذه التخصصات

في خدمة الوطن والمجتمع.
الرسالة:

التعاون مع أقسام الكلية المختلفة في تحقيق رسالة قسم القانون في السعي الجاد لبناء وتكوين الطالب قانونيا وذلك من خالل ما يكتسبه من مهارات ومعارف نظرية
وتطبيقية في مجمل تخصصات القانون المختلفة وتأهيل الكوادر القادرة على القيام باألعمال القانونية في مساراتها المتعددة

أهداف القسم

 .1تأهيل واعداد الكفاءات القادرة على العمل في المجاالت القانونية التي تحتاجها أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

 .2نشر وتطوير الثقافة والوعي القانوني في المجتمع وذلك من خالل المحاضرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل في تخصص القانون.

 .3إيجاد شراكة تنظيمية بين أساتذة القانون بالقسم والطالب مع الجهات التنظيمية والتنفيذية والقضائية ،وتحقيق هدف الجامعة في خدمة المجتمع واالرتقاء به.
 .4مد جسور من التعاون البناء والتواصل المعرفي والعلمي بين القسم والمهتمين بالدراسات في تخصص القانون مع نظرائهم في داخل المملكة وخارجها.
 .5تشجيع البحث واإلنتاج العلمي في جميع مجاالت القانون من أجل تنمية الثقافة والوعي القانوني في المملكة.
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إحصائيات عن البرنامج

جدول يوضح احصائية الطلبة بقسم القانون وبالكلية حسب الحالة الدراسية (مستجد – مقيد – خريج)
القسم

مقيد

مستجد

مجموع

خريج

النسبة الى االجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

القانون

75

0

376

0

42

0

493

0

%27.7

مجموع الطلبة بالكلية

217

111

761

514

105

73

1083

698

1781

إحصائية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في برنامج القانون حسب الرتبة العلمية والمؤهل العلمي
القسم

الجنسية

القانون

سعودي
غ سعودي

معيد
أنثى
0
0

محاضر
ذكر
2
0

أنثى
2
0

أستاذ مساعد
أنثى
1
0

ذكر
2
0

4

ذكر
3
7

المجموع

أستاذ مشارك
أنثى
0
0

ذكر
0
0

أنثى
3
0

ذكر
7
7

االجمالي
10
7

جدول يوضح نسبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الى اعداد الطالب والنسبة االجمالية

قسم القانون
ذكر
14
493
1 : 35

عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد الطالب بالقسم
النسبة المئوية
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المجموع
أنثى
3
0
0

االجمالي
17
493
1 : 29

مصفوفة االهداف االستراتيجية والمبادرات
الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

تفعيل مشاركة المجالس
االستشارية للطلبة

االلتزام بالحوكمة الشاملة
تعزيز المشاركة في صنع القرار
مؤشرات قياس األداء
 .1معدل رضا منسوبي
الكلية عن المناخ
التنظيمي
.2نسبة تفعيل الكلية
للمجالس االستشارية
للطلبة

المستهدف

أكثر من % 80
من الطلبة

األنشطة

فترة التنفيذ

 تشكيل لجنة في القسم تختص
بالمجالس الطالبية ووضع
اللوائح المنظمة للمجالس.
الفصل الدراسي االول
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الجهة
المنفذة

لجنة
االرشاد
األكاديمي
بقسم القانون

الجهة
المساندة

وكالة الكلية
للشئون
التعليمية

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

انشاء مجلس استشاري
ألعضاء هيئة التدريس

االلتزام بالحوكمة الشاملة
تمكين الكفاءات األكاديمية واإلدارية
مؤشرات قياس األداء
.1معدل رضا منسوبي
الكلية عن المناخ
التنظيمي
.2نسبة تسرب أعضاء
هيئة التدريس الذين
يغادرون الكلية ألسباب
غير التقاعد.
.3نسبة تفعيل الكلية
للمجالس االستشارية
لألعضاء

المستهدف

أكثر من % 80
من أعضاء هيئة
التدريس

األنشطة

تشكيل لجنة في القسم تختص
بالمجالس االستشارية ألعضاء
هيئة التدريس ووضع اللوائح
المنظمة للمجالس.

7

فترة التنفيذ

الفصل الدراسي االول

الجهة
المنفذة

لجنة
الجودة
بقسم
القانون

الجهة
المساندة

وكالة الكلية
للشئون
التعليمية

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة
تفعيل المجالس االستشارية
على المستوى البرامجي

تعزيز دور الجهات في قياس
االهداف االستراتيجية
تعزيز العمل التطوعي

تحسين رضا المستفيدين

االرتقاء بمكانة الجامعة
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
مؤشرات قياس األداء
.1عدد المجالس
االستشارية التي يعقدها
كل برنامج الى اجمالي
عدد المجالس التي
انعقدت في السنة.
معدل النمـو الكمـي
للكلية (طلبـة-تعليـم
مسـتمر-برامـج
مجتمعيـة -مرافـق
ومنشـآت)
.1معدل النمـو الكمـي
للكلية (طلبـة-تعليـم
مسـتمر-برامـج
مجتمعيـة -مرافـق
ومنشـآت)
.2معدل النمـو الكمـي
للكلية (طلبـة-تعليـم
مسـتمر-برامـج
مجتمعيـة -مرافـق
ومنشـآت)

األنشطة

فترة التنفيذ

المستهدف

تشكيل لجان استشارية ينضم
اليها أصحاب عمل ذات
مصلحة وشخصيات عامة
من المجتمع المحلي
للبرنامج.

الجهة المنفذة الجهة المساندة

الفصل الدراسي
االول

لجنة الجودة
بقسم القانون

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

قياس  % 70من -قيام وكالة الجودة بالكلية
ووحدة القياس والتقويم
األهداف
االستراتيجية
بقياس الهداف االستراتيجية

بداية الفصل الدراسي
االول

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

وحدة القياس
والتقويم
بقسم القانون

 تكريم المتميزين في العمل 3برامج مجتمعية التطوعي
للقسم نهاية كل
 التواصل مع الجمعياتفصل
الخيرية في محافظة الغاط

نهاية كل فصل
دراسي

برنامج قسم
القانون

 استقصاء رضا الطلبة العام
أكثر من  % 80عن جودة المقررات.
من الطلبة
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بداية العام الجامعي

وحدة خدمة
المجتمع

لجنة الجودة
بقسم القانون

مجلس القسم

وكالة الكلية
للشئون
التعليمية

دمج قضايا التنمية المستدامة
في بعض البرامج
والمقررات

نسبة المقررات في
البرامج األكاديمية التي
تهتم بقضايا التنمية
المستدامة

 إعداد خطة لتحسين معدلالرضا العام للطلبة عن
المقررات
 تشكيل لجنة في القسم
تختص بتعديل توصيف
على األقل 3
المقررات وإضافة مواضيع
مواضيع
تتعلق بالقضايا المستدامة.
 تطوير وتقديم مقررين
على األقل في برنامج
على األقل
القانون تتناول قضايا
مقررين
التنمية المستدامة.
 تشجيع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس بالقسم على
إجراء البحوث التي تهتم
على األقل بحثين
في قضايا التنمية
المستدامة.
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بداية العام الجامعي

بداية العام الجامعي

كل فصل دراسي

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

لجنة الجودة
بقسم القانون

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

تعزيز تأهيل الطالب
الجدد

دعم الطالب المتأخرين
دراسيا

الحد من ظاهرة التسرب
الطالبي

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
مؤشرات قياس األداء

المستهدف

.1متوسط تقدير رضا الطلبة
عن البيئة التعليمية
.2معدل رضا الطلبة عن
جودة البرامج

%80

معدل تسرب الطالب

%75

معدل تسرب الطالب

%75

األنشطة
 وضع خطة االرشاد األكاديمي
للمساهمة االرشاد األكاديمي في
مساعد الطالب للتعرف على الخطط
الدراسية بالقسم
 لقاء تعريفي من القسم للطالب الجدد
الستعراض كل ما يخص القسم
والخدمات المقدمة للطالب
 متابعة تحديث موقع القسم
االليكتروني
 وضع برنامج يخص المتعثرين
دراسيا.
 عقد اجتماعات دورية بين
المشرفين األكاديميين والطلبة.
 اعداد خطة لحل مشكلة التسرب
الطالبي
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فترة التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة
المساندة

بداية العام
الجامعي وبداية
الفصل الدراسي
الثاني

لجنة االرشاد
األكاديمي
بقسم القانون

وحدة دعم
الطالب

خالل العام
الجامعي

لجنة االرشاد
األكاديمي
بقسم القانون

وحدة دعم
الطالب

بداية العام
الجامعي

لجنة االرشاد
األكاديمي
بقسم القانون

وحدة دعم
الطالب

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
التحسين المستمر لبيئة التعليم واالبتكار
مؤشرات قياس األداء

المستهدف

.1عدد البرامج المنفذة
والمستفيدين للتعليم الذاتي
والتعليم عن بعد

تطوير كفايات التعلم
الذاتي

.2مستوى رضا الطلبة عن
الخدمات المقدمة في التعليم
اإللكتروني.

أكثر من % 80
من الطلبة

نسبة الرضا عن مصادر
التعلم والتجهيزات
اإللكترونية بمكتبة الكلية
تنمية قدرات ومهارات
الطلبة

نسبة الطلبة الذين
تلقوا تدريبا في تنمية
القدرات.

أكثر من % 80
من الطلبة
على األقل 4
دورات تدريبية

األنشطة
 تحسين مصادر التعلم.
 تنظيم دورات تدريبية عن طريق
الفصول االفتراضية للطلبة.
 استقصاء المشاكل التي تواجه
اعضاء هيئة التدريس والطلبة في
نظام التعليم االلكتروني.
 تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة
التدريس والطلبة في نظام التعليم
االلكتروني.
 تقييم مصادر التعلم المعتمدة بمكتبة
القسم
 توفير التجهيزات اإللكترونية في
مكتبة القسم للتعلم الفردي
 إقامة دورات تدريبية للطلبة في
تنمية القدرات والمهارات.
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فترة التنفيذ

كل فصل دراسي

الجهة
المنفذة

لجنة الجودة
بقسم القانون

الجهة
المساندة

وحدة التعليم
اإللكتروني

لجنة الجودة
بقسم القانون

شؤون
المكتبات
بالكلية

لجنة االرشاد
كل فصل دراسي األكاديمي
بقسم القانون

وحدة
التدريب

كل فصل دراسي

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تطوير منظومة القياس والتقويم

المبادرة

مؤشرات قياس األداء

المستهدف

تحسين كفاءة وحدة القياس
والتقويم

-1النسبة المئوية للخريجين
الذين توظفوا أو التحقوا
ببرامج الدراسات العليا
-2متوسط التقدير العام
لجهات التوظيف لكفاءة
خريجي الكلية
-3معدل رضا الطلبة عن
جودة البرامج
-4متوسط التقدير العام
لجهات التوظيف لكفاءة
خريجي الجامعة.
-5معدل تسرب الطلبة.
-6معدل رضا الطلبة عن
جودة البرامج

نسبة الرضا
%80

استقصاء المستفيدين (وحدة
الكونترول – أعضاء هيئة التدريس
– وحدة الجودة) على كفاءة أعمال
وحدة القياس والتقويم

نهاية كل فصل
دراسي

%80
من البرامج

قياس رضا أرباب العمل عن
الخريجين ومهارتهم.

نهاية كل فصل
دراسي

تعزيز قياس خصائص
الخريجين
مراجعة االتساق بين
استراتيجيات التدريس
والتقويم
التوسع في االختبارات
االلكترونية

األنشطة

مراجعة استراتيجيات التدريس
%10
للبرنامج للتأكد من أتساق
من المقررات لكل
استراتيجيات التدريس الخاص بها
برنامج
وطريقة التقويم المالئمة لها.
وضع اختبارات الكترونية بنسبة
%10
من المقررات لكل  %10من مقررات للبرنامج
برنامج
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فترة التنفيذ

الجهة المنفذة

الجهة
المساندة

لجنة القياس
والتقويم بقسم
القانون

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

لجنة
الخريجين
بالقسم

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

اللجنة العلمية

وكالة الكلية
للتطوير
والجودة

بداية كل فصل
دراسي
نهاية كل فصل
دراسي

لجنة الجودة
بقسم القانون

وكالة الكلية
للشؤون
التعليمية

الهدف االستراتيجي:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهدف التفصيلي:

هيكلة البرامج االكاديمية وفقا لتوجهات المستقبل

المبادرة

مؤشرات قياس األداء

المستهدف

مواءمة البرامج مع اإلطار
السعودي للمؤهالت

معدل رضا الطلبة عن
جودة البرامج

%80

األنشطة
القيام باستبانات للطالب
وألعضاء هيئة التدريس حول
جودة المقررات والبرنامج
اعداد خطة التحسين وفقا لإلطار
السعودي للمؤهالت

13

فترة التنفيذ
نهاية كل فصل
دراسي
بداية الفصل
الدراسي االول

الجهة
المنفذة

لجنة الجودة
بقسم القانون

الجهة
المساندة

وحدة ضمان
الجودة

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

تحفيز أعضاء هيئة
التدريس على النشر في
المجالت المصنفة ISI

تعزيز انتاج المعرفة
تطوير منظومة ريادة األعمال
مؤشرات قياس األداء
 .1متوسط عدد البحوث
المحكمة و/أو المنشورة
لكل عضو هيئة تدريس
خالل السنة إلى إجمالي
أعضاء هيئة التدريس في
الكلية
 .2متوسط عدد
االقتباسات في المجالت
المحكمة من البحوث
المنشورة لكل عضو هيئة
تدريس

األنشطة

المستهدف

فترة التنفيذ

الجهة
المنفذة

الجهة
المساندة

تقديم دورات لتنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس البحثية
 1لكل عضو هيئة
تدريس

خالل العام الجامعي

اللجنة العلمية
بقسم القانون

تكريم الباحثين المتميزين بالقسم
نهاية الفصل
الدراسي الثاني

 5لكل عضو هيئة
تدريس
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وحدة البحث
العلمي

الهدف االستراتيجي:
الهدف التفصيلي:
المبادرة

تحسين جودة الخدمات
استكمال البنية التحتية االستراتيجية
مؤشرات قياس األداء

األنشطة

المستهدف

رفع قدرة القاعات التدريسية
بالقسم

رفع كفاءة المعامل
والمختبرات

.1متوسط رضا
المستفيدين عن جودة
الخدمات والمرافق
الجامعية
.2نسبة التحول الرقمي
في منظومة الخدمات
والتطبيقات الذكية

قاعات ومعامل
القسم

تحديث جاهزية القاعات
والصيانة الدورية
رفع قدرة المعامل بالقسم
تحديث جاهزية المعامل
واالجهزة

15

فترة التنفيذ

الجهة
المنفذة

الجهة
المساندة

خالل العام الجامعي

بداية كل فصل
دراسي
بداية كل فصل
دراسي
بداية كل فصل
دراسي

اللجنة
العلمية
بقسم
القانون

وحدة
المعامل
والتجهيزات

