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6

كلمة سعادة عميد الكلية
يســهم التخطيــط اإلســتراتيجي لمؤسســات التعليــم العالــي فــي وضــع تصــور شــامل لمســتقبل المؤسســة
واألســس الســليمة لتطويرهــا؛ مــن خــال تحســين اإلجــراءات الداخليــة والعمليــات الضروريــة (األكاديميــة – اإلداريــة
– الماليــة) لتحــقيــــق هــــذا التـــصــــور الشــــامل ،مـــع التركيــز علــى جــودة المخرجات ،وتحقيــق تطلعات المســتفيدين،
واحتياجــات التنميــة الوطنيــة .
وتأتــي الخطــة اإلســتراتيجية الثانيــة للكليــة  1440هـــ 2020 /م امتــداداً للخطــة اإلســتراتيجية الثانيــة للجامعــة ،واســتكماال للجهــود التــي بذلــت
فــي الخطــة اإلســتراتيجية األولــى للكليــة  1436 – 1433هـــ .
وتضــع الكليــة آمــاال عريضــة علــى الخطــة اإلســتراتيجية؛ لتســهم فــي تحديــد مســارات أنشــطة الكليــة التــي مــن خاللهــا تحقــق األهــداف
اإلســتراتيجية ،وســيكون لمنســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب واإلدارييــن شــأن كبيــر فــي تحقيــق هــذه األهــداف والتطلعــات ،مــن
خــال مشــاركتهم الفاعلــة فــي أنشــطة الخطــة وفعالياتهــا.
وأخيــراً ال يســعني بعــد شــكر اهلل ســبحانه وتعالــى ،إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع مــن أســهم فــي وضــع الخطــة اإلســتراتيجية الثانيــة
للكليــة ،وأحــث الزمــاء علــى التــزام هــذه الخطــة؛ تحقيقــاً للجــودة والتميــز الــذي نتطلــع إليــه جميعــاً .

د .عبد الرحمن بن أحمد السبت
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نشــأة الكلية
أنشــئت كليــة التربيــة المتوســطة للبنــات بالمجمعــة بقــرار مــن الرئيــس العــام لتعليــم البنــات بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام 1408هـــ ،
وضمــت األقســام األربعــة اآلتيــة :قســم اللغــة العربيــة ،وقســم اللغــة اإلنجليزيــة ،وقســم الرياضيــات ،وقســم االقتصــاد المنزلــي ،والتربيــة الفنيــة.
وفــي عــام 1415هـــ طــورت الكليــة المتوســطة لتمنــح درجــة البكالوريــوس ،وتكــون مــدة الدراســة فيهــا أربعــة أعــوام ،وعــدل اســمها إلــى كليــة
التربيــة للبنــات؛ ثــم تتابــع افتتــاح أقســام جديــدة فــي أعــوام تاليــة علــى النحــو اآلتــي:
 -1قسم األحياء افتتح في العام 1417هـ.
 -2قسم الدراسات اإلسالمية افتتح في العام 1418هـ.
 -3قسم الحاسب اآللي افتتح في العام 1423هـ.
 -4قسم العلوم التربوية افتتح في العام 1432هـ؛ ليكون قسماً مسانداً.
ومــع صــدور قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي
فــي المملكــة فــي الثالــث مــن رمضــان لعــام  1430هـــ الموافــق الرابــع والعشــرين مــن أغســطس لعــام 2009م بإنشــاء جامعــة المجمعــة؛ ضمــت كليــة
التربيــة للبنــات لهــذه الجامعــة الجديــدة ،وأصبحــت باســم (كليــة التربيــة)؛ ليتــاح فيهــا تع ّلــم الطــاب والطالبــات؛ ألجــل زيــادة أثــر الكليــة فــي خدمــة
المجتمــع وتأهيــل معلمــي التعليــم العــام ومعلماتــه .
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وتعــد كليــة التربيــة بالمجمعــة مــن أهــم كليــات الجامعــة؛ فالرســالة التــي تحملهــا الكليــة  -وهــي :إعــداد المؤهليــن للقيــام بوظيفــة التعليــم-
جعلهــا الركيــزة األساســية فــي تطويــر التعليــم بجميــع مراحلــه ،حيــث تســهم الكليــة فــي تطويــر التعليــم العــام؛ الــذي تعــد مخرجاتــه هــي مدخــات
التعليــم العالــي كلــه.
والكليــة لهــا إســهامات فــي خدمــة المجتمــع؛ مــن خــال العديــد مــن األنشــطة الوطنيــة واالجتماعيــة المختلفــة داخــل الجامعــة وخارجهــا التــي
يقــوم بهــا منســوبو الكليــة؛ ولهــا إســهام فــي خدمــة البحــث العلمــي بنخبتهــا األكاديميــة التــي تســهم باألطروحــات العلميــة والبحــوث المنشــورة
والتحكيــم العلمــي فــي المجــات العلميــة ،والمشــاركة فــي الجمعيــات العلميــة المتخصصــة ،ونشــر الثقافــة العامــة فــي مختلــف التخصصــات.
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الهيكل التنظيمي للكلية
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المنطلقات المرجعية للخطة اإلستراتيجية :
ترتكــز الخطــة اإلســتراتيجية الثانيــة لكليــة التربيــة بالمجمعــة علــى مجموعــة مــن المنطلقــات والمبــادئ والمعاييــر والضوابــط المرجعيــة التــي مــن
أهمهــا مــا يأتــي :
•الديــن اإلســامي ،عقيدة وشــريعة وخلقــا ومنهج حياة.
•الهويــة الوطنيــة ،وخصوصيــة الثقافــة العربية واإلســامية.
•التوجــه الوطنــي لالرتقــاء بالتعليــم الجامعــي ،وتنميــة قدراتــه التنافســية ،في ظــل اقتصاد قائــم على المعرفــة واالبتكار.
•الخطــة اإلســتراتيجية الثانيــة للجامعــة وخطــة التعليــم العالــي بالمملكــة العربية الســعودية (آفاق).
•التشــريعات واللوائــح التنظيميــة للتعليــم الجامعــي ،والتوجهــات المســتقبلية لــوزارة التعليــم.
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مراحل إعداد الخطة :
المرحلــة األولــى  -التخطيــط للخطة:
فــي هــذه المرحلــة شـ ّ
ـكلت لجان الخطــة اإلســتراتيجية ،ووزعت المهام ،وأُ عــدت الخطــة التنفيذية .
المرحلــة الثانيــة :تشــخيص الواقع:
وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة تحليــل واقــع الكليــة مــن خــال التحليــل الرباعــي  swotبنــا ًء علــى نمــوذج تحليــل البيئــة الداخليــة بعــد
اســتيفائه ،ومناقشــته بمجالــس األقســام ،ومــن خــال عقــد ورش عمــل لقيــادات الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والطلبــة.
المرحلــة الثالثــة :تحديــد القضايا اإلســتراتيجية.
تضمنــت هــذه المرحلــة تحديــد القضايــا اإلســتراتيجية بنــاء على التحليــل الرباعي .swot
المرحلــة الرابعــة  :إعــداد مصفوفة األهداف اإلســتراتيجية ومؤشــرات األداء:
وضعــت مصفوفــة األهــداف اإلســتراتيجية للكليــة واألهــداف التفصيليــة ومؤشــرات األداء بنــاء علــى الخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة ،وانطال ًقــا
مــن نتائــج التحليــل الرباعــي  ، swotوعقــدت ورشــة عمــل لقيــادات الكليــة؛ لتبــادل الــرأي والمشــورة.
المرحلــة الخامســة  :اعتمــاد الخطــة اإلســتراتيجية للكلية:
بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية للكليــة اعتمــدت بمجلــس الكلية ،وبدئ في إعــداد الخطة التشــغيلية للــوكاالت والبرامج.
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منهجية إعداد الخطة
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وثائق ومدخالت الخطة اإلستراتيجية :
يمكن تحديد أهم مدخالت الخطة اإلستراتيجية الثانية لكلية التربية بالمجمعة فيما يأتي:
جدول ( )1وثائق ومدخالت الخطة اإلستراتيجية للكلية
•الخطة اإلستراتيجية الثانية للجامعة.
•تقرير مؤشرات األداء.
•التقرير النهائي للخطة اإلستراتيجية األولى للكلية.
التقارير والوثائق

•التقرير السنوي للكلية.
•التقارير السنوية للبرامج.
•تقرير الدراسة الذاتية للبرامج.
•تقرير تحليل البيئة الداخلية.
•ورشة عمل تحليل البيئة الداخلية مع الجهات التالية:

ورش العمل

أ -قيادات الكلية (العميد – الوكالء – رؤساء األقسام – مدير اإلدارة في الكلية) .
ب -منسقي الخطة اإلستراتيجية باألقسام .
ج -أعضاء هيئة التدريس .
د -الطالب .
•لقاء سعادة عميد الكلية.
•لقاء سعادة وكالء الكلية.

اللقاءات واستطالعات الرأي

•لقاء رؤساء األقسام.
•لقاء مدير إدارة الكلية.
•استطالعات آراء الطالب.
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أيــن نحن اآلن :
إحصاءات الطالب بالكلية:
جدول ( )2تطور أعداد الطلبة في الكلية خالل السنوات األربع الماضية
الطالب
الطالبات
المجموع

1433
357
1980
2337

1434
519
1416
1935

1435
593
2155
2748

1436

1437

696

655

2187

2416

2883

3071

رسم ( )1تطور أعداد الطلبة في الكلية خالل السنوات الخمس الماضية
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جدول ( )3التطور السنوي ألعداد الطالب والطالبات حسب البرامج
التخصص
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
األحياء
رياض األطفال
التربية الخاصة
االقتصاد المنزلي
المجموع

السنة الدراسية الماضية 1436 - 1435
ذكور

60
336
0
300
696

إناث

537
352
314
152
286
268
278
2187

المجموع

537
412
650
152
286
268
578
2883

السنة الدراسية الحالية 1437 - 1436
ذكور

0
92
314
0
0
0
249
655

شكل ( )2التطور السنوي ألعداد الطالب والطالبات حسب البرامج
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إناث

583
468
340
137
299
371
308
2506

المجموع

583
560
654
137
299
371
557
3161

جدول ( )4إحصاء طالبات مرحلة الماجستير للعام الجامعي  1437 / 1436هـ

بيانات الطالب المقيدين للعام الجامعي  1437 – 1436لدرجة الماجستير
سعودي

البرنامج

التخصص

اللغة العربية

اللغويات

0

الدراسات اإلسالمية

الحديث وعلومه

0

18

0

26

غير سعودي

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

إجمالي

8

8

0

0

0

8

18

0

0

0

18

26

0

0

0

26

شكل ( )3الطالب المقيدون للعام الجامعي  1437 – 1436لدرجة الماجستير
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إحصاءات أعضاء هيئة التدريس
جدول ( )5توزيع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالمجمعة حسب األقسام العلمية للعام الجامعي  1437 – 1436هـ
الدرجة

القسم

اللغة العربية

األحياء

اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالمية

التربية الخاصة

رياض األطفال

الرياضيات

العلوم التربوية
المجموع
اإلجمالي
إجمالي ذكر  /أنثى
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أستاذ مشارك

أستاذ

أستاذ مساعد

معيد

محاضر

المجموع

مدرس لغة

الجنسية

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

الجملة

سعودي

0

0

1

0

2

0

3

1

1

4

0

0

7

5

12

غير سعودي

0

0

1

1

7

8

0

2

0

0

0

0

8

11

19

سعودي

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

12

12

غير سعودي

0

0

0

0

0

11

0

1

0

0

0

0

0

12

12

سعودي

0

0

0

0

0

0

1

2

3

1

0

0

4

3

7

غير سعودي

0

0

2

0

9

0

4

6

0

0

2

0

17

6

23

سعودي

0

0

0

0

4

0

3

7

0

2

0

0

7

9

16

غير سعودي

0

0

2

0

3

6

0

2

0

0

0

0

5

8

13

سعودي

0

0

0

0

2

0

8

2

0

6

0

0

10

8

18

غير سعودي

0

0

2

0

11

8

3

1

0

0

0

0

16

9

25

سعودي

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

4

غير سعودي

0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

5

5

سعودي

0

0

0

0

0

0

0

4

0

6

0

0

0

10

10

غير سعودي

0

0

1

0

4

2

0

1

0

0

0

0

5

3

8

سعودي

1

0

4

0

14

3

7

13

1

13

0

0

27

29

56

غير سعودي

1

0

1

0

7

16

1

2

0

0

0

0

10

18

28

سعودي

1

0

5

0

22

3

22

37

5

40

0

0

55

80

135

غير سعودي

1

0

9

1

41

54

8

17

0

0

2

0

61

72

133

2

0

14

1

63

57

30

54

5

40

2

0

116

152

268

2

15

120

84

45

2

268

مجموع
القسم
31

24

30

29

43

9

18

84
268
268

شكل ( )4توزيع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالمجمعة حسب األقسام للعام الجامعي  1437 – 1436هـ
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جدول ( )6تطور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية في آخر أربع سنوات
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في
عام 1434/1433هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في
عام 1435/1434هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في عام
 1436/1435هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في عام
 1437/1436هـ

153

229

235

268

الشكل ( )5يوضح تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس خالل األربع سنوات

20

االبتعاث :
جدول ( )7عدد المبتعثين بالكلية موزعين على األقسام حسب الجهة والدرجة العلمية المبتعث لها للعام  1437 / 1436هـ
القسم

درجة االبتعاث

جهة االبتعاث

اإلجمالي

داخلياً

خارجياً

لغة

ماجستير

دكتوراه

العلوم التربوية

15

10

2

11

12

25

اللغة اإلنجليزية

2

9

1

5

5

11

الدراسات اإلسالمية

8

-

-

2

6

8

اللغة العربية

1

-

-

-

1

1

الرياضيات

-

7

2

3

2

7

التربية الخاصة

3

9

-

4

8

12

األحياء

3

2

-

3

2

5

رياض األطفال

0

2

1

0

1

2

المجموع

32

39

6

28

37

71

21

شكل ( )6المبتعثون بالكلية موزعون على األقسام حسب جهة والدرجة العلمية المبتعث لها للعام  1437 / 1436هـ
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التدريب :
عدد المؤتمرات والدورات التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالكلية:
جدول ( )8بيان بالدورات والمؤتمرات الخارجية والمحلية
القسم

دورات ومؤتمرات خارجية

دورات ومؤتمرات محلية

اللغة العربية

4

14

الدراسات اإلسالمية

2

11

اللغة اإلنجليزية

4

10

األحياء

1

18

رياض األطفال

0

3

التربية الخاصة

0

13

الرياضيات

0

4

المجموع

11

73

رسم ( )7تخطيطي بالدورات والمؤتمرات الخارجية والمحلية
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جدول ( )9بيان بالدورات التي نظمتها الكلية وعدد المستفيدين
مجال الدورات

عدد الدورات

عدد المستفيدين

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

8

196

وكالة الكلية للشؤون التعليمية

9

206

وكالة الكلية للجودة وتطوير المهارات

10

219

المجموع

27

621

شكل ( )8يوضح الدورات التي نظمتها الكلية وعدد المستفيدين
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البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة :
نسبة إسهامات الكلية في مجال البحث العلمي:
جدول ( )10جميع الكتب والبحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس في الكلية وتصنيفها حسب األقسام العلمية في العام الجامعي 1437/1436هـ

م

القسم العلمي

العدد اإلجمالي للنتائج

عدد البحوث المدعومة

عدد البحوث المحكمة
المنشورة

عدد الكتب

1

العلوم التربوية

52

4

40

8

2

التربية الخاصة

33

14

12

7

3

اللغة العربية

26

5

18

3

4

األحياء

24

4

20

0

5

الدراسات اإلسالمية

14

1

7

6

6

الرياضيات

14

1

13

0

7

اللغة اإلنجليزية

3

3

0

0

8

رياض األطفال

1

0

0

1
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األنشــطة الطالبيــة :

جدول ( )11تصنيف األنشطة الطالبية التي عقدت خالل العام الجامعي  1437 / 1436هـ

نوع النشاط

عدد الفعاليات

عدد
المشاركين

المكان

االجتماعي

16

572

قاعات مبنى اليحيى ،ومسرح كلية الطالبات ،وبعض المؤسسات
في محافظة المجمعة

الرياضي

6

211

المدينة الجامعية  -محافظة المجمعة

الثقافي

20

945

مسرح كلية الطالبات ،وقاعات مبنى اليحيى ،والمعامل والقاعات.

العلمي

35

1350

قاعات مبنى اليحيى ،ومسرح الكلية ألقسام الطالبات والمعامل والقاعات،
وبعض المؤسسات في محافظة المجمعة

المجموع

77

3078

شكل ( )9توضيح أنواع األنشطة وعددها خالل العام  1437 -1436هـ
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الخدمات الطالبية :
جدول ( )12بيان بالخدمات الطالبية وعدد المستفيدين في أقسام الطالب في العام الجامعي  1437 -1436هـ
م

الخدمات الطالبية

عدد المستفيدين من الخدمات الطالبية

1
2
3
4
5
6
7
8

وحدة اإلرشاد األكاديمي
المجلس االستشاري للطالب
مطعم صغير (بوفيه)
العيادة الطبية
وحدة التوجيه النفسي واالجتماعي
وحدة القياس والتقويم
النقل للطالبات
المكتبة للطالبات

3071
19
1716
1900
50
3071
909
1364

شكل ( )10يوضح الخدمات الطالبية وعدد المستفيدين منها
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إحصاءات اإلداريين بالكلية :
جدول ( )13إحصاء توزيع موظفي الكلية حسب المؤهل والمجموعة الوظيفية والجنس للعام الجامعي  1437 - 1436هـ
المؤهل
دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم دون الجامعي
الثانوية وما دون (أخرى)
المجموع

المجموعة الوظيفية
ذكر
0
0
0
7
14
6
27

أنثى
0
0
4
65
5
47
121

رسم تخطيطي ( )11لتوزيع موظفي الكلية حسب المؤهل والمجموعة الوظيفية والجنس للعام الجامعي 1437 - 1436هـ
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كلية التربية بالمجمعة  :الخصوصية والسمات:
تقــع محافظــة المجمعــة ضمــن منطقــة الريــاض علــى دائــرة عــرض  26درجــة وخــط طــول  45درجــة ،وتبلــغ مســاحتها  30000كلــم ،2يحدهــا مــن الشــمال الزلفــي،
ومــن الجنــوب محافظــة ثــادق ومحافظــة شــقراء ،ومــن الشــرق محافظــة رمــاح ،ومــن الغــرب محافظــة الغــاط ،وتبعــد حوالــي  175كيلومتــر شــمال غــرب الريــاض علــى مســار
طريــق الريــاض ســدير القصيــم الســريع ،وتبعــد عــن القصيــم حوالــي  140كلــم ،وعــن محافظــة حفــر الباطــن حوالــي  300كلــم ،وعــن مدينــة شــقراء حــــوالي  85كــــلم.
وتعتبــر مدينــة المجمعــة المركــز اإلداري لمحافظــة المجمعــة ؛ حيــث تمتــاز بموقعهــا الــذي يتربــع علــى ملتقــى عــدة طــرق إقليميــة؛ فــأدّى إلــى اســتقطاب عــدد مــن
ســكان المــدن والقــرى والهجــر المجــاورة للعمــل بهــا .وهــي مدينــة تضــم بيــن طياتهــا القديــم والحديــث فــي بيئــة يــرى الزائــر فيهــا تــراث اآلبــاء واألجــداد األصيــل الــذي
يجمع بين الماضي بأصالته وعراقته الضاربة في أعماق التاريخ وبين التطور العمراني الحديث الذي تشهده جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها.
وتمتــاز المدينــة بامتــداد الســهول وعمــق ترتبهــا الرمليــة الطينيــة الخصبــة  ،ممــا يجعلهــا أخصــب المناطــق الصالحــة لزراعــة النخيــل والخضــروات والفواكــه ،كمــا أنهــا
تتوســط مــدن إقليــم ســدير وقراهــا وهجرهــا ،ومــن الطــرق الرئيســية التــي تمــر بالمدينــة الطريــق الدولــي الــذي يربــط المنطقــة الوســطى بعــدد مــن دول الخليــج وهــو
طريــق (المجمعــة  -الكويــت) الــذي يمــر باألرطاويــة وحفــر الباطــن.

السمات الرئيسة لكلية التربية بالمجمعة :
تتميز كلية التربية في جامعة المجمعة بمجموعة من السمات؛ من أهمها :
•اإلتاحــة والتنــوع  :تتوفــر برامــج أكاديميــة متنوعــة لمرحلــة البكالوريوس ،مــع وجــود برنامجين للماجســتير (اللغة العربية والدراســات اإلســامية).
•الجــودة والتميــز  :تســعى الكليــة لتطويــر برامجهــا؛ لتكــون ذات جــودة عاليــة ،وتأهيلهــا للحصول علــى االعتماد الوطنــي والخارجي .
•التنافســية :تعزيــز القــدرات التنافســية لطالبهــا بمــا يتوافــر مع احتياجــات المجتمــع ومتطلبات ســوق العمل .
•الشــراكة والمســؤولية االجتماعيــة  :تقــدم الكليــة مجموعــة من الخدمــات للمجتمــع المحلي .
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التحليل الرباعي SWOT

1.1تحليــل البيئــة الداخليــة للكليــة :
جدول ( )14تحليل البيئة الداخلية لكلية التربية بالمجمعة
العناصر

نقاط القوة

•إقبال الطالب والطالبات على االلتحاق بالكلية.
•المشاركة بفاعلية في األنشطة الطالبية.
•اعتزاز الطلبة باالنتماء للكلية.
الموارد البشرية

•توفر نظام متكامل لدعم الطالب مادياً وصحياً.

الطالب والخريجون

•دعم أعضاء هيئة التدريس لألنشطة الطالبية.
•توفر بيانات تعبر عن آراء الطالب والخريجين .
•تهيئة الخريجين لسوق العمل من خالل التدريب الميداني .
•الزيادة النسبية في أعداد الخريجين والخريجات .
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نقاط الضعف

•ضعــف المســتوى األكاديمــي لبعــض الطــاب الملتحقيــن
بالكلية.
•ضعف مهارات التعلم الذاتي لدى بعض الطالب .

•عــدم وجــود اختبــار قبــول للطلبــة الملتحقيــن بالبرامــج
التــي تطرحهــا الكليــة.
•عدم التزام الطلبة بمستويات الخطة الدراسية.
•نقص المهارات الحياتية والبحثية.
•ضعف التواصل مع الخريجين والخريجات.

العناصر

نقاط الضعف

نقاط القوة

•ضعــف مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي البرامــج
•كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات.
•ارتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه.

الموارد البشرية
أعضاء هيئة التدريس

التدريبيــة.
•التــدرج الوظيفــي فــي أقســام الطالبــات غيــر مكتمــل؛
لعــدم وجــود أســتاذ وأســتاذ مشــارك.

•امتالك أعضاء هيئة التدريس للمهارات الالزمة للتعامل مع التقنية الحديثة.

•قلة عدد الحلقات العلمية.

•خبرات ودرجات علمية عالية ،وأساتذة أكفاء.

•ضعف نظام الحوافز ألعضاء هيئة التدريس.

•التزام كبير بالواجبات الوظيفية.

•عــدم رصــد االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة

•توفير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بصورة دورية.

التدريــس.
•االحتيــاج الوظيفــي لتعييــن عــدد آخــر فــي هيئــة

•مشاركة األعضاء الفعالة في كافة األنشطة بالكلية.

التدريــس مــن األســاتذة واألســاتذة المشــاركين

•مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس في خدمة البيئة والمجتمع.

واألســاتذة المســاعدين والمعيديــن والمحاضريــن

•التزام األعضاء بتطبيق لوائح الكلية في التعامل مع الطالب والطالبات.

بأقســام الطالبــات.

•مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يدرسونها.
•توفر القدرة على مواكبة التغير التقني والحرص على التطوير المهني.

•عدم تفعيل آليات تقويم أعضاء هيئة التدريس.
•انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعمال اإلدارية.
•صعوبــة مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
الملتقيــات العلميــة الخارجيــة.

الموارد البشرية
الجهاز اإلداري

•كادر إداري متكامــل تســوده روح التعــاون .
•تنــوع االختصاصــات والخبــرات اإلدارية .

•عدم وجود إداري متخصص ألعمال الجودة.
•عدم وجود آلية لتقويم أداء إدارة وقيادات الكليات.
•ضعف مستوى التدريب اإلداري.

31

العناصر

التعليم والتعلم

نقاط القوة
•توافر وسائط تعليمية عالية وتنوع في أساليب التدريس .
•جودة المواقع اإللكترونية .
•تطبيق نظام  D2Lفي التعليم .
•وجود توصيف للبرامج والمقررات .
•توفر إحصاءات موثقة تتعلق بالعدد ونسبة النجاح .
•تطوير المقررات الدراسية إلكترونياً.
•تنوع األساليب المستخدمة في التدريس .
•توفر مكتبة أو غرفة مصادر تعلم بكل قسم .
•اتساق مخرجات التعلم مع الرؤية والرسالة .
•اعتماد االستراتيجيات الحديثة في التعلم .
•تناسب آليات تقييم أداء الطلبة مع أنماط التعلم المطلوبة .
•توضيح إجراءات التقييم للطلبة عند بداية تدريس المقررات .
•توثيق القسم العلمي للسير الذاتية ألعضائه .
•االستفادة من سجالت الطالب في إعداد تقرير مؤشرات الجودة .

نقاط الضعف
•المشــاركة المحــدودة مــن األطــراف المعنيــة
عنــد تصميــم وتطويــر البرامــج التعليميــة.
•االســتفادة المحــدودة مــن دالالت ومؤشــرات
إحصــاءات تطــور عــدد الطــاب الملتحقيــن
ونســب النجــاح وتطــور نســب الخريجيــن.
•ضعــف آليــة الدعــم األكاديمــي للطــاب
ا لمتعثر يــن .
•عدم وجود برامج للتعليم المستمر.
•قلــة المصــادر بالمكتبــة وضعــف الخدمــات
المكتبيــة.
•عــدم توفــر معمــل متخصــص لطــاب قســم
التربيــة الخاصــة.
•صعوبة اعتماد العالمة المرجعية.
•عــدم وجــود آليــات تعــاون مــع مؤسســات
التعليــم المحليــة والعالميــة.

•اعتمــاد الخطــط الدراســية من مجلــس الجامعة.
•وجــود توصيــف معتمد للبرامــج والمقررات.
•توافــق البرنامج الدراســي مــع أهدافه ومخرجــات التعلم.
•عــدم تأميــن كافــة المســتلزمات المعمليــة
التــي تحقــق مخرجــات التعلــم.
•اســتقصاء قيــاس رأي الطالب في المقررات الدراســية.
•وجــود آليــات وأدوات لقيــاس مخرجــات التعلــم واالســتفادة منهــا فــي مراجعــة •عــدم وجــود آليــات تعــاون مــع برامــج مناظــرة
خــارج الجامعــة.
وتقويــم البرنامــج .
•كثــرة أعــداد الطالبــات فــي بعــض الشــعب
ممــا يتناقــض مــع متطلبــات الجــودة.

البرامج والمقررات الدراسية

األداء المؤسسي
(الهيكل التنظيمي،
نظم اإلدارة ،أداء الوحدات)
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•وجود هيكل إداري متنوع ومتكامل .
•المرونة في التعامل واألداء.
•العمل بروح الفريق الواحد.
•تشكيل وحدات الوكاالت بالكلية.
•حسن توظيف تقنية المعلومات.
• مشاركة جميع األقسام األكاديمية واإلدارية في تقويم عمل الكلية.

•كثــرة بعــض المهام بين اإلدارات.
•عــــدم كفــــاية المــوارد المالية.

العناصر

تقنية المعلومات

نقاط القوة
•تطبيق الخدمات اإللكترونية للطالب ومنسوبي الجامعة.
•االستفادة العالية من التقنية الحديثة.
•توفر األجهزة والتقنيات الحديثة.
•عقد دورات لتنمية المهارات التقنية.
•التوظيف الجيد لتقنية المعلومات.
•توفر بيئة جيدة إلدارة العملية التعليمية.
•وجود معمل خاص لتدريب أعضاء هيئة التدريس.
•وجود مكتبة رقمية.
•توفر جهاز حاسب آلي محمول لكل عضو.
•وجود وحدة لتقنية المعلومات.

•مبان جيدة خاصة ألقسام الطالبات.
•صيانة مستمرة ومنتظمة للمباني.
البنية التحتية

•االهتمام بنظافة المبنى.
•وجود معامل تخدم البرنامج.
•سهولة التواصل بين األعضاء عن طريق الهواتف الشبكية.

نقاط الضعف
•ضعــف مهــارات الطالــب للتعامــل مــع نظــام
.D2L
•كثرة أعطال األجهزة بالقاعات.
•عدم وجود صيانة دورية لتقنية المعلومات.
•عــدم وجــود برنامــج مضــاد للفيروســات
بالمنصــات اإللكترونيــة.
•عــدم توفــر كل البرامــج التعليميــة المطلوبــة
إلكترونياً.
•ضعف شبكة اإلنترنت.

•عــدم مناســبة القاعــات الدراســية في أقســام
الطــاب .
•كثرة تعطل المصاعد .
•ازدحام موقف السيارات .
•نقــص فــي عــدد المعامــل المجهــزة لتحقيق
مخرجــات التعلم .
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العناصر

البنية التحتية

نقاط القوة

•تعتبــر األجهــزة والتجهيــزات مســتوفية لمتطلبــات التعلــم الجامعــي ســواء لألعضــاء أو
الطــاب .
•تخصيص قاعات ألعضاء هيئة التدريس .

ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد

•وجود تشكيل لوحدات ولجان الجودة بالكلية واألقسام.
•مشاركة األقسام األكاديمية كلها؛ طالباً وطالبات في أعمال الجودة.
•تطبيق مؤشرات األداء.
•عقد الدورات المستمرة وورش العمل للدعم الفني.
•اعتماد اللجنة المشرفة على البرنامج.
•إعداد الدراسة الذاتية والتقرير السنوي لبرامج الكلية إعداداً دوريا واعتمادهما.
•عقــد اتفاقيــة شــراكة مــع الهيئــة األلمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي الخارجــي (أزيــن) لقســم
األحيــاء.
•تنامي ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
•تشجيع البحث العلمي واالبتعاث وتقديم الدعم ورصد الجوائز.
•إتاحة فرصة البحث للجميع لنشر بحوثهم في الدوريات الدولية المحكمة.

منظومة البحث العلمي

•توفر المناخات المساعدة على البحث.
•تنوع األبحاث المدعومة.
•تسهيل حضور الندوات والمؤتمرات.
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نقاط الضعف

•عــدم وجــود صيانــة دوريــة لألجهــزة
المســتخدمة فــي العمليــة التعليميــة.
•عــدم تخصيــص كافتيريــا ألعضــاء هيئــة
التدريــس.
•عــدم تخصيــص أماكــن لألنشــطة الطالبيــة
ا لمختلفة

•ضعــف االهتمــام بالجــودة لــدى أعضــاء هيئــة
التدريس.
•عــدم وجــود أعضــاء مختصيــن بأعمــال
الجــودة فــي األقســام.
•عدم اعتماد العالمة المرجعية.
•عــدم كفايــة الكــوادر المؤهلــة المتخصصــة
فــي مجــال الجــودة.
•عدم تنوع المصادر بالمكتبات.
•ضعــف التواصــل مــع المؤسســات والمراكــز
البحثيــة.
•قلــة زيــارات التواصــل مــع مؤسســات
ا لمجتمــع .
•ضعــف العالقــة بالمجتمــع ،فهنــاك حاجــة
للقيــام بأبحــاث تعالــج قضايــا مجتمعيــة
واقعيــة تشــكل مشــكالت للبيئــة المحليــة.
•عدم وجود معمل أبحاث.

نقاط القوة

العناصر

•وجود أبحاث حديثة ألعضاء هيئة التدريس.
منظومة البحث العلمي

•اشتراك األعضاء في المشاريع البحثية المدعومة من الجامعة.
•توفر قواعد البيانات الحديثة بالمكتبة الرقمية.
•وجود جوائز للتميز العلمي.

نقاط الضعف
•عــدم وجــود دافــع لــدى الكثيــر مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس لعمــل أبحــاث علميــة ،حيث
إن الترقــي فــي الوظائــف اإلداريــة ال يتــم
علــى أســاس الترقــي فــي الدرجــات العلميــة.
•عــدم وجــود آليــات تعــاون مــع مؤسســات
بحثيــة محليــة وعالميــة .
•ليس للكلية مجلة محكمة للبحوث.

•غيــاب برامــج وخطــط واضحــة للتواصــل مــع
مؤسســات المجتمــع.
•ارتباط موضوعات البرامج باحتياجات المجتمع المحلي في التعليم .
عالقة الكلية بمؤسسات المجتمع

•توفر دورات ينفذها أعضاء هيئة التدريس كل حسب تخصصه لمعلمي المدارس.
•تنفيذ العديد من األنشطة التي تخدم المجتمع.
•وجود وحدة لخدمة المجتمع.

•اإلجــراءات اإلداريــة التــي تعيــق التواصــل
والتعــاون بيــن مؤسســات المجتمــع.
•عــزوف فئــات المجتمــع عــن حضــور ورش
العمــل والبرامــج ،واقتصــار الحضــور غالبـاً على
أعضــاء هيئــة التدريــس.
•عــدم وجــود قنــوات اتصــال مفعّلــة بالقطاعات
اإلنتاجيــة فــي المجتمع.
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( )2مصفوفة التحليل الرباعي :
فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج التحليــل اإلســتراتيجي ،يمكــن تحديــد أهــم عناصــر القــوة والضعــف بالبيئــة الداخليــة للكليــة ،والتــي تؤثــر فــي أدائهــا
المؤسســي العــام وتطورهــا المســتقبلي ،باإلضافــة إلــى أفضــل الفــرص المتاحــة وأكثــر التحديــات تأثيــرًا علــى وضعهــا المســتقبلي ،والتــي يمكــن إجمالهــا فــي
الجــدول التالــي:

أهم متغيرات البيئة الداخلية والخارجية للكلية:
جدول ( )15مصفوفة التحليل الرباعي لكلية التربية بالمجمعة
أهم عناصر القوة

أهم عناصر الضعف

•دعم الجامعة للكلية وسعيها نحو استكمال بنيتها.
•تزايد أعداد القبول للطالب.
•تطبيق الخدمات اإللكترونية للطالب ومنسوبي الكلية.
•التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

•االحتيــاج لزيــادة عــدد المبتعثيــن داخليًّــا وخارجيًّــا.

•توفر فرص التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس.

•عــدم تخصيــص ميزانيــة للبحــث العلمــي بالكليــة.

•تهيئة برامج الكلية لالعتماد الوطني.

•ضعــف البنيــة التحتيــة للكليــة (المبانــي المســتأجرة).

•تهيئة برنامج األحياء لالعتماد الخارجي من الهيئة األلمانية . ASIIN

•نقــص المــوارد الماليــة المخصصــة للكليــة.

•استكمال الوحدات بالكلية.

•قلــة عــدد االتفاقيــات مــع مؤسســات المجتمــع المحلي.

•اهتمام القيادات العليا ببناء السمعة المؤسسية المتميزة.

•قلــة عــدد اإلدارييــن بالكليــة وبخاصــة في أقســام الطالب.

•توافر أدلة تعريفية وإجرائية داعمة لإلنجاز وتقدير التميز.
•االهتمام بتدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس واإلداريين.
•تزايد االهتمام بتعزيز أخالق الوظيفة العامة وقيمها.
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أهم الفرص المتاحة

أهم التحديات المؤثرة
•عدم تعيين بعض خريجي الكلية.
•ضعف المستوى األكاديمي للطالب المقبولين بالكلية.

•الموقع المتوسط للكلية وسهولة الوصول إليه.

•زيادة أعداد الخريجين من كليات التربية بالجامعات.

•زيادة إقبال الطالب لاللتحاق بالكلية.

•حصول بعض برامج كليات التربية بالجامعات على االعتماد الوطني والخارجي.

•استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بالكلية.

•تغيير احتياجات سوق العمل واإلنتاج ومتطلباتها.

•دعم الدولة لبرنامج االبتعاث كبرنامج خادم الحرمين الشريفين.

•التنافس في استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.

•التوجه الوطني نحو دعم التمايز والتنوع في برامج الجامعات.

•التغير السريع في التخصصات العلمية واألكاديمية.
•مستوى التأهيل العلمي لمخرجات التعليم قبل الجامعي.
•الحاجة للمواءمة مع احتياجات التوسع ومتطلبات الجودة.
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إلى أين نريد أن نصل؟
رؤية الكلية :
أن تكون الكلية بيئة أكاديمية ذات جودة عالية تحقق الريادة على مستوى كليات التربية في الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية.
رسالة الكلية :
إعــداد المؤهليــن علميــاً وتربويــاً ومهنيــاً عــن طريــق تقديــم برامــج تعليميــة متطــورة؛ لبنــاء منظومــة أكاديميــة قــادرة علــى المنافســة فــي الميــدان العلمــي
والتربــوي ،وتقديــم خدمــات بحثيــة وتربويــة للمجتمــع.

األهـــداف :
1.1إعــداد التربوييــن علــى اختــاف تخصصاتهــم وفق احتياجات المجتمــع المحلي إعداداً علميـاً ومهنياً يتفق مع معايير الجــودة واالعتماد األكاديمي.
2.2تقديــم نتــاج بحثــي علمي تربوي يســهم في زيادة المعرفة ،وتحســين الممارســات المهنية ،وتحقيق التنمية المســتدامة.
3.3اإلســهام فــي المبــادرات والبرامــج البحثية والتدريبية واالستشــارية بتنمية المجتمع عن طريق الشــراكة مع المؤسســات المحليــة واإلقليمية والعالمية.
4.4إعــداد كفــاءات وطنية من الحاملين للشــهادات العليا مؤهليــن لخدمة المجتمع.
5.5االرتقــاء بالمنظومــة التعليميــة والمنافســة في الميــدان التربوي عن طريق توظيــف التقنيات الحديثة.
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القضايا اإلستراتيجية :
فــي ضــوء المتغيــرات االجتماعيــة والتقنيــة والتعليميــة ،والوعــي بــأدوار كليــات التربيــة فــي المجتمــع الســعودي ،التــي مــن أهمهــا إعــداد معلميــن أكفــاء قادريــن علــى
النهــوض بالعمليــة التعليميــة ،وتحقيــق فلســفة التعليــم وأهدافــه فــي المملكــة ،وفــي إطــار القضايــا واألولويــات التــي تركــز عليهــا الجامعــة؛ فــإن الكليــة تســعى لمعالجــة
القضايــا اإلســتراتيجية التاليــة:
•القضيــة األولــى :القــدرات التنافســية للطلبة.
•القضيــة الثانيــة :بنــاء قدرات الكــوادر األكاديمية واإلدارية.
•القضيــة الثالثــة :جاهزيــة البرامــج واألقســام لمتطلبات الجــودة واالعتماد.
•القضيــة الرابعــة :األداء اإلداري واألكاديمي.
•القضيــة الخامســة :كفايــة البنيــة التحتيــة وكفاءتها التشــغيلية.
•القضيــة السادســة :البحث العلمــي واالبتكار.

•القضيــة الســابعة :المســؤولية االجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة .

39

كيف نصل إلى ما نريد؟
جــدول (  )16مصفوفــة األهــداف ومؤشــرات األداء والمبادرات

الهدف اإلستراتيجي األول :بناء القدرات التنافسية للطلبة وفق متطلبات سوق العمل ومجتمع المعرفة
م

األهداف التفصيلية

1

تحســين مســتوى الكفــاءة الداخليــة
والخارجيــة لبرامــج الكليــة.

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية
• معدل قيد الطلبة في الكلية (اإلجمالي – المستجدون).
• نسبة الطلبة الملتحقين بالبرامج الذين أكملوا بنجاح السنة األولى.

•مستوى رضا أصحاب العمل عن الخريجين ومهاراتهم.

2

احتياجــات ســوق العمــل والمجتمــع.

تطوير معايير قبول الطالب بالبكالوريوس.

• تقدير الطلبة العام لجودة المقررات.
• نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا البرنامج في
الحد األدنى من المدة.

هيكلــة التخصصــات العلميــة فــي ضــوء

مبادرات الخطة اإلستراتيجية

•نســبة الخريجيــن مــن برامــج البكالوريــوس الذيــن توظفــوا أو ســجلوا فــي

تحسين معدالت الرضا العام للطالب عن المقررات.
برنامج التوأمة.
هيكلة التخصصات العلمية وفق احتياجات المجتمع المحلي
والوطني.
االستفادة من قاعدة بيانات رقمية ونوعية لتطوير البرامج
األكاديمية.

برامــج الدراســات العليــا خــال ســتة أشــهر مــن التخــرج.

متابعة شؤون خريجي الكلية والتواصل معهم واالستفادة في
تطوير البرامج األكاديمية
•نســبة التخصصــات التــي أُعيــد هيكلتهــا وتحديثهــا إلــى عــدد البرامــج التــي
تحتــاج إلــى هيكلــة.
توسيع فرص القبول في برامج الماجستير.
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م

األهداف التفصيلية

3

إكســاب الطلبــة المهــارات الوظيفيــة
التربويــة.

4

تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة.

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تحسين مهارات التدريس لدى الطالب .

• معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة.
• عــدد المبــادرات والبرامــج الســنوية إلكســاب الطلبــة مهــارات التوظيــف
التربويــة.
• مســتوى رضــا مؤسســات التدريــب الميدانــي عــن المهــارات اللغويــة
والتدريســية للطــاب.
• نسبة الطالب الذين اجتازوا التدريب في الكلية.

تحســين مهــارات اللغــة العر بيــة واإل نجليز يــة لــد ى
ا لطال ب .
تطوير البرامج التدريبية إلكساب الطلبة مهارات توظيف
التقنيات التعليمية الحديثة.

دعم المشاريع االبتكارية للطالب.

توثيقالصلةبينالطالبوالمؤسساتالتعليمية الحكومـية
واألهــليـة لمواكـبةمتــطــلبــات ســوق العمل.

تطويرخدماتالطالبذوياالحتياجاتالخاصة.
•مستوى رضا الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة عن الخدمات المقدمة
لهم.

تطوير أثر وحدة دعم الطالب.
دعم الطالب الموهوبين.
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األهداف التفصيلية

م

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية
•تقييم الطلبة لإلرشاد المهني واألكاديمي.

5

تطوير منظومة اإلرشاد الطالبي في الكلية.

6

تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم.

7

االرتقاء بمستوى الخدمات واألنشطة الطالبية.

8

تعزيز الوالء واالنتماء المؤسسي والوطني لدى الطلبة.

•نســبة الطلبــة المتلقيــن لخدمــات اإلرشــاد إلــى إجمالــي عــدد
الطلبــة.
•نسبة الطلبة المحتاجين إلى إعانة.
•تقييم مستوى رضا الطالب ذوي اإلعانة من خدمات اإلرشاد.

• عــدد االشــتراكات فــي الدوريــات وقواعــد البيانــات علــى شــبكة
اإلنترنــت نســبة لعــدد البرامــج المطروحــة.
• تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة ومركز الوسائط.
•تقييم المستفيدين لخدمات المكتبة الرقمية.
• مستوى رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم.
• نســبة الميزانيــة التشــغيلية المخصصــة لتقديــم الخدمــات
الطالبيــة مــن غيــر مكافــأت الطــاب والســكن .
• مستوى رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الكلية.
• نســبة الطــاب المشــاركين فــي األنشــطة إلــى إجمالــي عــدد
الطلبــة.
•نسبة مشاركة الطلبة في المحافل الوطنية.
• التقييم الكلي للطلبة لجودة خبرات التعلم في الجامعة.
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• معــدل المبــادرات والفعاليــات التــي تعــزز االنتمــاء الوطنــي
بالكليــة.

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تحسين خدمات اإلرشاد األكاديمي.
تفعيل أثر مركز اإلرشاد الطالبي.
تحسين خدمات الطلبة ذوي اإلعانة.
إعداد األدلة اإلرشادية لطلبة الدراسات العليا.
تنويع إستراتيجيات التدريس وأساليبه.
دمج التدريس التقليدي بالتعليم اإللكتروني.
تطوير نظم تقويم الطلبة.
تحسين االستفادة من المكتبة المركزية ،والمكتبة
الرقمية في عمليتي التعليم والتعلم.
إقامة فعاليات وأنشطة طالبية مناسبة ومتنوعة.
توفير خدمات نوعية مساندة للطالب.
تشجيع وتدريب الطالب على المشاركة في األنشطة
الطالبية المتنوعة.
تنظيم فعاليات وأنشطة تعزز الوالء واالنتماء لدى
الطلبة.

الهدف اإلستراتيجي الثاني  :االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية
م

األهداف التفصيلية

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

•نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يحملــون مؤهــات دكتــوراه
مصــادق عليهــا.
•نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن غــادروا الكليــة فــي الســنة الســابقة
ألســباب عــدا التقاعــد بســبب الســن.
1

استقطاب الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة
التدريس والمحافظة عليها.

2

تحسين منظومة التطوير المهني ألعضاء
هيئة التدريس.

•المعدل اإلجمالي للطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
•معدل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات العلمية والتقنية.
•معدل أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات.
•معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين.
•نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس.

• عــدد أوراق العمــل أو التقاريــر المقدمــة للمؤتمــرات خــال الســنة الماضيــة
نســبة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل.
• نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركين فــي أنشــطة التطويــر المهنــي
خــال العــام الماضــي.
• مع��دل أعضــاء هيئـ�ة التدريـ�س الذيـ�ن تلقــوا تدريب��اً علـ�ى أس�اـليب التدريـ�س
الحديثـ�ة الت��ي تعــزز التعليـ�م والتعلــم.

مبادرات الخطة اإلستراتيجية

استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للوظائف األكاديمية.

تحسين بيئة العمل في الكلية لضمان استمرار الكفاءات.

التطوير المهني المستدام ألعضاء هيئة التدريس.
تحسين مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع
المقررات ومهامهم اإلدارية.
تحسين معدالت رضا أعضاء هيئة التدريس .
إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالكلية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة بالمؤتمرات
والندوات وورش العمل في المملكة وخارجها.
تطوير نظام التدريب الداخلي والخارجي ألعضاء هيئة
التدريس بالكلية .
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م

األهداف التفصيلية

3

تأهيــل وتمكين القيادات
األكاديمية واإلدارية.

4

االرتقاء بأداء الموظفين وتطوير
مهاراتهم.

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية
•مستوى الرضا عن أداء اإلداريين.
•مستوى رضا القيادات عن البرامج التطويرية المقدمة لهم.

•مستوى الرضا عن أداء الموظفين .
•نسبة الطلبة للكادر اإلداري .
•معدل الفنيين السعوديين .

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
إقامة دورات وورش عمل بالكلية للقيادات األكاديمية.
تشجيع القيادات األكاديمية واإلدارية على المشاركة في الدورات
وورش العمل في نظم اإلدارة الحديثة داخل المملكة وخارجها.
إقامة دورات وورش عمل بالكلية للجهاز اإلداري.
تشجيع الجهاز اإلداري على المشاركة في الدورات وورش العمل داخل
المملكة وخارجها.
تحسين معدالت رضا الموظفين بالكلية.
إقامة دورات المهارات القيادية للعنصر النسائي بالكلية.

تعزيز مشاركة العنصر النسائي
في المناصب األكاديمية
واإلدارية.

•نســبة التمثيــل النســائي فــي المناصــب األكاديميــة واإلداريــة واللجــان
والمجالــس.

تعزيز األخالق المهنية والقيم
المؤسسية.

• نسبة المخالفات اإلدارية للموظفين.

ترشيح العناصر النسائية ذات الكفاءة اإلدارية للعمل بالمناصب
القيادية داخل الجامعة وخارجها.
زيادة تمثيل العنصر النسائي في الوحدات واللجان داخل الكلية
وخارجها
رفع مستوى وعي منسوبي الكلية بالواجبات والمهام الوظيفية.

6

تشجيع منسوبي الكلية على حضور الندوات واللقاءات في أخالق
المهنة داخل الجامعة وخارجها.
تحسين معدالت رضا المستفيدين عن األداء الوظيفي بالكلية.
التوعية بحقوق وواجبات الموظف وقواعد السلوك الوظيفي والنزاهة
الوظيفية.
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الهدف اإلستراتيجي الثالث  :تطوير األداء المؤسسي والمنظومة اإلدارية
م

األهداف التفصيلية

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

1

تحديــث الهيــاكل التنظيميــة لوحــدات
الكليــة واســتكمال بنائهــا اإلداري.

•مستوى األداء السنوي لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية بالكلية.

2

تــطــــوير التــخــطـيـــط المالــي
للموازنــة وترشــيد اإلنفــاق وفــق
األولويــات.

3

التطـــبيق المتكامــل لنظــم اإلدارة
اإللكترونيــة فــي جميــع وحــدات الكليــة.

4

تــطـــويــــر نــظــــام المـعـلـــومات
اإلداريــة وقـــواعــــد البـيـــانــــات
واإلحصــاءات.

5

الــــحــوكـــمــــة المــؤســســــية
للمنظومــة اإلداريــة.

•المصروفــات التشــغيلية الكليــة لــكل طالــب (بــدون المبالــغ
المخصصــة لمكافــآت الطــاب والســكن).

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تطوير الهياكل التنظيمية وآليات العمل داخل إدارات الكلية ووحداتها.
إنشاء وحدة المعلومات واإلحصاء ودعم اتخاذ القرار بالكلية.
تحديد أولويات الصرف على تحسين البيئة التعليمية في الكلية.

•اإلنفاق السنوي على تقنية المعلومات.
•تقييــم اإلدارييــن وأعضــاء هيئــة التدريــس لدليــل السياســات
والهيــكل التنظيمــي والتوصيــف الوظيفــي بالكليــة.

تهيئة البيئة المناسبة بالكلية لتطبيق نظم اإلدارة اإللكترونية.

•مستوى المواءمة بين تقنية المعلومات في الكلية.
•معــدل النمــو الســنوي فــي األنظمــة اإللكترونيــة المســتخدمة
لتســهيل عمليــة تدفــق المعلومــات.

توظيف تقنية المعلومات في كافة وحدات الكلية.

رفع كفاءة العاملين في جمع البيانات اإلحصائية على مستوى الكلية.
•مستوى رضا الوحدات عن توافر اإلحصاءات والبيانات.
تحديث قاعدة البيانات واإلحصاءات على مستوى الكلية.
•نســبة الوحــدات واإلدارات واألقســام التــي لديهــا دليــل
تنظيمــي .
•نسبة الوحدات التي لديها أدلة إرشادية للمستفيدين.

تحديث كافة األدلة واإلصدارات بالكلية.
رفع مستوى الرضا عن المنظومة اإلدارية.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع  :تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءتها التشغيلية
األهداف التفصيلية

م

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تطوير القاعات الدراسية.

1

اســتكمال التوســعات األفقيــة للبنيــة
التحتيــة وفــق المواصفــات القياســية.

•كفاية البنية التحتية.

تطوير المعامل والمختبرات بالكلية.
تحسين األماكن المخصصة لألنشطة الطالبية.

2

3

رفــع الكفــاءة التشــغيلية لكافــة المنشــآت
والمرافــق والخدمــات الجامعيــة.

توفيــر البنيــة التقنيــة عاليــة االعتماديــة
للخدمــات واألنشــطة التعليميــة.

•مســتوى رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن
والطلبــة عــن الكفــاءة التشــغيلية للمرافــق والخدمــات.
•تقييــم المســتفيدين لخدمــات تقنيــة المعلومــات (توفــر
الخدمـ�ة  -األم�اـن  -الصيانــة  -الدعــم الفنــي  -البرامــج
واألجهــزة).
•تقييم المستفيدين من خدمات التعليم اإللكتروني.
•عــدد ال�زـوار الشهــري للمحتــوى المعرفــي لموقــع الكليــة
(نسـ�بة الزياــرات المحلي��ة -نسـ�بة الزياــرات العالميــة).

4

الصيانــة الوقائيــة والتأهيليــة للمنشــآت
والمرافــق والتجهيــزات.
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•مســتوى رضــا منســوبي الجامعــة عــن توافــر وســائل
األمــن والســامة.
•مســتوى الرضــا عــن االســتجابة لشــكاوى األعطــال
والصيانــة.

رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنشآت والمرافق بالكلية.
تحسين الخدمات المقدمة لمنسوبي الكلية.
تطوير خدمات تقنية المعلومات في الكلية.
تحديث المحتوى المعرفي للموقع اإللكتروني للبرامج والكلية.
التوسع في تطبيق نظام إدارة التعليم اإللكتروني .D2L
تأهيل المرافق والتجهيزات بالكلية وصيانتها.

إعداد خطة إلدارة األزمات الطارئة بالكلية.

الهدف اإلستراتيجي الخامس  :العمل على ضمان الجودة والتهيئة لالعتماد المؤسسي والبرامجي
م

األهداف التفصيلية

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية
•معدل االستخدام ألنظمة الجودة اإللكترونية.

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
التقويم الدوري لنظام الجودة بالكلية.

•مستوى رضا منسوبي الكلية عن أداء وحدة الجودة بالكلية.
•نسبة المقررات التي يجرى فيها تقويم للطالب خالل العام.
1

تطوير نظام ضمان الجودة وفق نموذج
منهجي.

•نســبة البرامــج التــي بهــا تصديــق مســتقل بواســطة أنــاس مــن داخــل
المؤسســة لمعاييــر (مســتويات) تحصيــل الطلبــة خــال العــام.

تفعيل لجان الجودة ببرامج الكلية.

إعداد نظام إدارة الجودة اإللكتروني وتفعيله.

•نســبة البرامــج التــي بهــا تصديــق مســتقل بواســطة أنــاس خــارج
المؤسســة لمعاييــر (مســتويات) تحصيــل الطلبــة خــال العــام.
•معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم.

تحسين آليات ضمان جودة البرامج.
ضمان جودة مخرجات التعلم بالبرامج.
تفعيل نظام المقيم المستقل (الداخلي والخارجي).

2

تأهيــل البرامــج التعليميــة لالعتمــاد
األكاديمــي.

•نســبة البرامــج المعتمــدة داخليـاً وخارجيـاً .
•مــدى اســتيفاء البرامــج لمعاييــر االعتمــاد البرامجــي.

ضمان جودة التوصيفات والتقارير للمقررات والبرامج.

•نســبة البرامــج التــي ُطــوِّرت مقارنــة مع العــدد الكلي.
تفعيل المجالس االستشارية لجميع البرامج األكاديمية.
ضـــمــان جـــودة مــلف المقررات.
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م

األهداف التفصيلية

3

نشــر ثقافــة الجــودة لــدى منســوبي
الكليــة.

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تأهيل برامج الكلية الستيفاء معايير االعتماد البرامجي
الوطني.
تأهيل برامج الكلية لالعتماد الخارجي.
قياس مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية للبرامج األكاديمية.
تطوير البرامج األكاديمية.
إقامة أنشطة وفعاليات لنشر ثقافة الجودة لمنسوبي الكلية.
دمج مفاهيم الجودة في بعض البرامج التدريبية
واألنشطة الطالبية.

•نسبة منسوبي الكلية الذين تلقوا تدريباً في مجاالت الجودة.

التطوير والتحديث المستمر للبوابة اإللكترونية للكلية بما
يتضمن أنشطة وفعاليات الجودة.
إعداد األدلة التعريفية في مجال الجودة ونشرها.
المشاركة في جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز.

48

الهدف اإلستراتيجي السادس  :االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقاً ألولويات التنمية
م

1

األهداف التفصيلية

تطــويــــر البــــحث العلمــي كمــاً
و نو عــاً .

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

مبادرات الخطة اإلستراتيجية

•معدل البحوث المنشورة.

رفع معدل اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.

•عــدد مــا نشــر فــي مجــات علميــة محكمــة فــي العــام الماضــي نســبة
إلجمالــي أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل.

التركيز على البحوث التطبيقية في مجاالت البحوث اإلنسانية.

•ع��دد االستش��هادات المرجعيــة فــي العــام الماضــي نســبة إلجمالــي
إنشاء مشروع (ملف اإلنجاز واإلنتاجية البحثية)  portfolioألعضاء
أعضــاء هيئــة التدريــس.
هيئة التدريس.
•نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس (بــدوام كامــل) الذيــن لديهــم علــى
األقــل بحــث واحــد منشــور فــي العــام الماضــي.
إنشاء وحدة البحوث والدراسات التربوية بالكلية.
تحسين برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين والمتميزين

2

استكشــاف ورعاية الموهوبين ودعم

•معدل براءات االختراع.

االبتكار وبراءات االختراع.

•عدد الطالب المشاركين في مسابقات الموهبة واإلبداع.

توجــــيه البـحـــث الــعـــلمي وفــق
3

األولــويـــات التــنـــموية والبحــــوث
ا لبــينـــية .

من منسوبي الكلية.
تحفيز االبتكار في البحث العلمي لدى
أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وضع خطط بحثية للبرامج األكاديمية بالكلية في ضوء األولويات

•نسبة البحوث بينية التخصصات إلى إجمالي البحوث السنوية.
•عدد البحوث البينية في الكلية.

البحثية للجامعة.
دعم البحوث والمشاريع البحثية بينية التخصصات والتنموية
وتحفيزها.
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م

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

األهداف التفصيلية

•مســتوى رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن شــفافية وعدالــة ممارســات
4

حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي
وتعزيز أخالقه.

البحــث العلمــي.
•درجــة توافــر األدلــة التنظيميــة واإلرشــادية لقواعــد البحــث العلمــي

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
توفير األدلة التنظيمية واإلرشادية لقواعد البحث العلمي وأخالقه
ومهاراته.

التعريف بسياسات ولوائح البحث العلمي بالكلية.

وأخالقــه ولوائحــه.
توفير الشفافية والعدالة لممارسات البحث العلمي.

•عــدد المســتقيدين مــن خدمــات وكالــة الكليــة للدراســات العليــا
والبحــث العلمــي .
5

تحســين كفــاءة وحــدات وكالــة الكليــة
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

تطوير خدمات وحدات وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث
العلمي بالكلية.

•عــدد األنشــطة داخــل وحــدات وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي.
•مســتوى رضــا المســتفيدين مــن خدمــات وكالــة الكليــة للدراســات
العليــا والبحــث العلمــي.

تحسين كفاءة برامج الدراسات العليا بالكلية.

•دخــل البحــث مــن مصــادر خارجيــة فــي العــام الماضــي نســبة إلجمالــي
6

تنويع مصادر تمويل البحث العلمي.

أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل.
•معــدل اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي مــن إجمالــي الميزانيــة التشــغيلية
للجامعــة.
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استيفاء معايير الحصول على منح بحثية من الجهات
الوطنية الداعمة.

الهدف اإلستراتيجي السابع  :تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية
م

1

األهداف التفصيلية

تطوير برامج التعليم المستمر في ضوء احتياجات
المجتمع.

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية
•معــدل النمــو فــي أعــداد المســجلين فــي برامــج التعليــم
المســتمر.
•مستوى رضا المستفيدين من برامج التعليم المستمر.
•عدد الدبلومات مقارنة بعدد برامج الكلية.
•مستــوى التعاــون بيـ�ن برامــج الكليــة والبرامــج فــي
الجامعــات الوطنيــة والدوليــة.

2

3

4

تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــع المؤسســات
غيــر الربحيــة والقطاعيــن الحكومــي والخــاص.

تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى الطلبــة
ومنســوبي الكليــة.

اإلســهام فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي
والحضــاري للمجتمــع.

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تطوير خطط الدبلومات في ضوء احتياجات المجتمع.

تدشين عدد من البرامج التدريبية في اللغات والرياضيات
ومهارات التدريس في ضوء احتياجات المجتمع.

تطوير وحدة خدمة المجتمع بالكلية.

•عــدد البرامــج الســنوية للشــراكة والتعــاون مــع مؤسســات
المجتمــع والقطــاع الخــاص.
•عــدد االستشــارات والخدمــات المقدمــة للمجتمــع المحلــي
و قطــاع األعمــال.

تفعيل الشراكة مع المؤسسات التطوعية بالمجتمع.

•عــدد برامــج التثقيــف المجتمعــي المقدمــة نســبة إلجمالــي
عــدد األقســام.

نشر ثقافة العمل التطوعي بين منسوبي الكلية.

•نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن الذيــن شــاركوا فــي
أنشــطة خدمــة المجتمــع وبرامجها.

تشجيع منسوبي الكلية (أعضاء هيئة التدريس والطالب
والموظفين) على المشاركة في أنشطة تطوعية لخدمة
المجتمع.

•نســبة الطلبــة المشــاركين فــي أنشــطة تطوعيــة لخدمــة
المجتمــع.

المشاركة في جائزة الجامعة للعمل التطوعي.

•عــدد البرامــج والفعاليــات الســنوية فــي مجــال الحفــاظ علــى

تدشين عدد من الفعاليات للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري
للمجتمع.

التــراث الثقافــي للمجتمــع.

إقامة شراكة مع مؤسسات مجتمعية وأهلية حول التراث.
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م

مؤشرات الخطة اإلستراتيجية

مبادرات الخطة اإلستراتيجية
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على دراسة قضايا التنمية
ومشكالت المجتمع المحلي في مشاريعهم البحثية.

دمــج قضايــا التنميــة المســتدامة فــي البرامــج
5

التعليميــة والمشــاريع البحثيــة.

تنمية وعي منسوبي الكلية بقضايا التنمية المستدامة للمجتمع
المحلي.
•عــدد األبحــاث أو المشــاريع البحثيــة التــي تخــدم قضايــا التنمية
المســتدامة للبيئة.
تطوير المقررات الدراسية ذات العالقة بقضايا التنمية في ضوء
التنمية المستدامة.
•نسبة المقررات في البرامج الدراسية التي تهتم بقضايا
التنمية المستدامة.

تنظيم مجموعة من األنشطة الطالبية عن التنمية المستدامة.
إطالق مسابقة طالبية في قضايا التنمية المستدامة.
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فــريـق إعـداد الخـطـة
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