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املقدمة
تسعى كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء ومن خالل خطتها االسرتاتيجية يف ضوء أعلى معايري اجلودة وحتت مظلة اخلطة االسرتاتيجية العشرية للجامعة ،إىل
حتقيق وتفعيل دورها لتعزيز مدى االستفادة من العملية التعليمية والرتبوية والبحثية.
وتعمل كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء على صياغة خطتها االسرتاتيجية (1441-1435هـ 2020 – 2014/م) حيـ تركـز علـى حتقيـق معـايري اجلـودة
مــن خــالل تطبيــق االهجيــة العلميــة يف إعــداد خطتهــا والتاكيــد علــى رو اابــادرة يف مجيــا اس ـرتاتيجياشا ومشــاريعها للوصــول إىل الطمــو ااــامول مســتقبال،
وتكـو خارةــة ةريــق جلميــا أ شـطة الكليــة ااســتقبلية لتعزيــز ا داء ااتميـز يف مجيــا ا ــاال التعليميــة والبحثيـة وتكــو دــادرة علــى االا سـة بـ مثيالشــا .ودــد
أعد كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء خطتها االسرتاتيجية اليت من خالهلا تصبو إىل حتقيـق أهـدا ها ضـمن معـايري تتوا ـق مـا ملهجيـة اخلطـة االسـرتاتيجية
للجامعة ومن أمهها:
 أ تشكل اخلطة ملهجا واضحا شطة الكلية وتوجهاشا.
 أ تكو اخلطة االسرتاتيجية للكلية حتت مظلة خطة اجلامعة ومتوا قة ما أهدا ها.
 أ تتميز اخلطة باارو ة لتتفاعل ما أي مستجدا مستقبلية.
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نبذة تعريفية
صدر ااوا قة السامية الكرمية بإ شـاء كليـة العلـوم واآلداب بريـاض اخلـرباء جبامعـة القصـين بلـاء علـى توصـية سلـل التعلـين العـال يف جلسـة (احلاديـة والسـبع ) ااعقـودة
بتــاري 1433/11/14هـ ـ بق ـرار ردــن ( )1433/71/11القاضــب بااوا قــة علــى إ شــاء الكليــة وتقــن ســة أدســام ،وهــب :دســن الفيزيــاء ،دســن الرياضــيا  ،دســن إدارة
أعمـ ــال ،دسـ ــن ريـ ــاض ا ةفـ ــال ،ودس ـ ـن اللغـ ــة االةليزيـ ــة (الرتمجـ ــة) ،ودـ ــد توجـ ــت بااوا قـ ــة السـ ــامية علـ ــى اقـ ــر اجللسـ ــة بالتوجي ـ ـ الربدـ ــب الكـ ــر ردـ ــن  7385وت ـ ــاري
1434/2/26هـ ،لتكو جزءا من ملظومة التعلين اجلامعب جلامعة القصـين .ودـد بـدأ الدراسـة يف الكليـة يف العـام اجلـامعب 1436 /1435ه بادسـام الطالبـا  .وبـدأ
الكليــة بالتاصصــا التاليــة :الرياض ــيا  ،الفيزيــاء جبا ـ ص ـ ريــاض ا ةفــال ،لتســهن يف تزويــد الطالبــا بااعــار وااه ـارا العلميــة والعمليــة باالض ــا ة إىل بلــاء
شاصية الطالبة وتلمية ددراشا من خالل ا شطة الصفية والالصفية.
وتســعى الكليــة مــن خــالل االمكا ــا ااتاحــة لــديها علــى تقــد تعلــين ــوعب متميــز لطالباشــا ــا يتفــق مــا معــايري اجلــودة واالعتمــاد ا كــادميب اؤسســا التعلــين ــو
الثــا وي ،و ــا ققــق رويــة ورســالة اجلامعــة مــن حيـ التميــز يف التعلــين وةليــا .ولقــد حرصــت الكليــة يف وضــا خطــا براسهــا الدراســي يـ تكــو متوا قــة مــا مثيالشــا مــن
الربامج يف ا دسام اارجعية االاظرة هلا.
ويوجد بالكلية وحدة لقما اجلودة واالعتماد واليت تعمل على توجي الربامج بااللتزام بااعايري ااعتمدة من دبل عمادة ضما اجلـودة واالعتمـاد باجلامعـة واهليةـة الوةليـة
للتقو واالعتماد ا كادميب  NCAAAإىل جا التطوير والتحس ااستمر يف اخلطا والربامج وعملية التقو ومراجعة مؤشرا ا داء اخلاصـة يف الـربامج ا كادمييـة.
وللكلية دور بارز وواضح يف أعمال اللجا اارجعية على مستوى اجلامعة لكا ة براسها.
واالحصائيا التالية توضح أ شطة الكلية خالل العام اجلامعب 1436-1435هـ :
طالبات الكلية
العدد
البرنامج
237
رياض أطفال
39
إعداد علوم

المعامل
المعمل
الحاسب اآللي
الفيزياء
رياض أطفال
الكيمياء

العدد
1
1
1
1

أعضاء هيئة التدريس
العدد
الرتبة
1
أستاذ
3
أستاذ مشارك
3
أستاذ مساعد
2
محاضر
1
معيد

االداريين
ذكور
4

إناث
6
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نتائج اخلطة االسرتاتيجية لكلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء مثرة لـ:
مت إعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية بناء على مشاركات للعديد من األطراف ذات الصلة { االدارة العليا للجامعة ،اولياء أمور وأعضاء من اجملتمع ،عضوات هيئة التدريس  ،طالبات،
اداريني وموظفني} ،وقد مت حتليل بيانات ورش العمل واالستبانات باالضافة إىل حتليل املقارنة املرجعية والبيانات الثانوية للكلية.

ورش عمل:

WorkShops

تم عقد ( )4ورش عمل
حضر ورش العمل ( )86شخصا يمثلون ( )4شرائح ،منهم:
 60 طالبة
 9 عضو هيئة تدريس (إناث)
 5 موظفين إداريين (إناث)
 12 أولياء أمور وشخصيات مجتمع

مقابالت:

Interviews

عقد عدد ( )4مقابلة ذات الصلة شبه مهيكلة من داخل الجامعة:
 معالي مدير الجامعة
 سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 سعادة وكيل الجامعة
 سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

استبانات:

Questionaires

تم توزيع عدد )(120استبانة على األطراف ذات الصلة ،وتم
استرجاع )(97استبانة موزعة كالتالي:
 (64 ) طالبة
( 9 ) عضوات هيئة تدريس
(12( إداريين (إناث)
 )12( شخصيات من المجتمع

بيانات ثانوية :

Secondary Data

تم دراسة ومراجعة العديد من الوثائق والتقارير المتعلقة
بمعلومات عن الكلية ،منها:
 دليل الكلية.
 التقارير االحصائية للكلية.
 التقارير االحصائية السنوية لجامعة القصيم.
 الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم.
 تقرير المحكمين الخارجيين للدراسة التطويرية لجامعة
القصيم.
 الخطة االستراتيجية لكليات مثيلة بجامعة القصيم.
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منهجية إعداد اخلطة االسرتاتيجية للكلية
التخطيط لعملية التخطيط االستراتيجي

بعد اعتماد فريق الخطة االستراتيجية للكلية ،بدات اللجنة بتوزيع المهام على
المقارنة المرجعية

إعداد التحليل البيئي

Benchmarking

SWOT Analysis

الفريق واستهلت اللجنة بعدد من المهام:
 اقامة ورش العمل واعداد التحليل البيئي. المقارنات المرجعية من جامعات مختلفة. إعداد استبانات للجهات ذات الصلة لتقييم الخدمات واألنشطة الطالبية التيتقدمها الكلية.

إعداد صياغات مبدئية للرؤية والرسالة والقيم للكلية
إعداد الصياغات النهائية للرؤية والرسالة والقيم للكلية

بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات
والمشاريع بشكل مبدئي
بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات
والمشاريع بشكل نهائي

 إجراء عدد من المقابالت. دراسة عدد من التقارير والوثائق المتعلقة باألنشطة والخدمات الطالبية. الرصيد المعرفي ألعضاء فريق الخطة االستراتيجية للكلية. صياغة مبدئية للرؤية والرسالة وبلورة األهداف االستراتيجيةواالستراتيجيات والمشاريع للكلية.
 -مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد الوثيقة المختصرة النهائية.

مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد التقرير النهائي
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اإلطار املنهجي لتقارير اخلطة االسرتاتيجية للكلية

تقارير الخطة االستراتيجية

تقرير
مختصر

المستوى األول :التقرير النهائي

تقرير تفصيلي

يشمل التقرير النهائي وثيقتين:
وثيقة مختصرة ووثيقة تفصيلية.

التحليل البيئي

المقارنة المرجعية

المستوى الثاني :تقارير نهائية تفصيلية
يضم هذا المستوى تقري ًرا للتحليل البيئي وتقريرً ا
SWOT

البيئة الداخلية

Benchmarking

البيئة الخارجية

المحاور

استبيانات

ورش عمل

ثانيًا بخصوص المقارنة المرجعية.

المؤشرات

المستوى الثالث :تقارير فرعية
مقابالت

تحليل وثائق

يحتوي هذا المستوى على مجموعة من التقارير
الفرعية مثل تقرير البيئة الداخلية وتقرير البيئة
الخارجية.

7

اإلطار العام للخطة االسرتاتيجية للكلية
ماذا نريد تحقيقه ً خالل  10سنوات؟
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الرؤية
الرسالة
القيم
( 7قيـم )

األهداف
االستراتيجية
( 6أهـداف)

كيف نحقق ما نريد ؟

االستراتيجيات
( 14إستراتيجية )

المشاريع
)  87مشروعا ً (
( 81مشروعا ً للجامعة ) و ( 6مشروعات للكلية)

معطيات وتوجهات اسرتاتيجية حمورية وانعكاساتها على مستقبل كلية العلوم واآلداب

إنعكاساتها على خطة الكلية

معطيات وتوجهات استراتيجية



التطورات السريعة والمتوالية في احتياجات سوق العمل والمتغيرات المرتبطة بها من متطلبات وموارد وتقنيات.

عمل مسح شامل كل فترة لمعرفة المتطلبات الجديدة في
سوق العمل.

(الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم)



مطالب بتحسين البيئة التعليمية بهدف اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة ،وذلك بالعمل على تحسين البيئة التعليمية
وجعلها بيئة تقنية تفاعلية مح ّفزة لكافة أفرادها ،ويمكن تحقيق هذا الهدف بدمج التقنية في التعليم وتعزيز




تفعيل برنامج تعليم األقران.
عقد عدد من الدورات التدريبية واللقاءات العلمية وورش
العمل للطالبات.
تفعيل دور األندية الطالبية بالكلية.



تأكيد اهمية اكساب الطالب مهارات المبادرة وتأسيس

التطبيقات التقنية المتقدمة في كافة المقررات والمناشط المثالية بالتدريب المستمر.
)مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )www.tatweer.edu.sa


تتوجة معظم الجامعات الي تخريج طالب اكفاء لهم القدرة على العطاء وعلى إقامة مشاريع بناءة لخدمة المجتمع.



(الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم).



يجب على الجامعة أن تضمن وجود برامج تعريفية منتظمة على مستوى الجامعة ،بما في ذلك تعريف الطالب الجدد

المشروعات الصغيرة.


تطوير ما تقوم به الكلية للطالبات المستجدات من تعريف
بالكلية ورسالتها واللوائح واألنظمة المعمول بها على

في جميع الكليات على الجامعة وخدماتها وسياساتها وإجراءاتها ولوائحها ،الخ) توصيات المراجعين الخارجيين
مستوى الجامعة.
للدراسة التطويرية للجامعة 2010م(.




تفعيل موقع الكلية االلكتروني.

إيجاد طرق ممنهجة رسمية لمشاركة الطالبات في عمليات اتخاذ القرار ،وخاصة تلك المتعلقة بهم ،والعمل على



التأكيد على إنشاء مكتب لمتابعة الخريجات.

تحسينها وذلك من خالل التمثيل الطالبي في مجالس أو لجان األقسام والكليات ،أو استحداث مجلس



تأسيس مجلس استشاري طالبي على مستوى الكلية.

الطالب) .توصيات المراجعين الخارجيين للدراسة التطويرية للجامعة 2010م(.
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معطيات وتوجهات اسرتاتيجية حمورية وانعكاساتها على مستقبل كلية العلوم واآلداب

معطيات وتوجهات استراتيجية


زيادة الوعي االجتماعي بأهمية التعليم العالي المنتهي بالتوظيف ،مع أهمية الربط بين البرامج والخطط

إنعكاساتها على خطة الكلية


والمناهج ،واحتياجات سوق العمل والوظائف المتوفرة.


تتوفر بجامعة القصيم تخصصات ،وخبرات علمية وبحثية متنوعة تتالءم مع التنوع في متطلبات التنمية

تطوير الخطط الدراسية والبرامج االكاديمية ،لتلبية احتياجات سوق
العمل ومتطلبات التنمية.



المحلية واحتياجاتها( .الوثيقة المختصرة للخطة االستراتيجية للجامعة .)2010

تقديم برامج تعليمية ،وأبحاث تطبيقية وخدمات استشارية لتعزيز
التنمية المحلية.



مشاركة الجامعة بالمؤتمرات واللقاءات وورش العمل الطالبية الدولية.



دعم ونشر ثقافة البحث العلمي لدى الطالبات.



إقامة مؤتمرات علمية دورية لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ) .التقرير



إشراف وتنفيذ الكلية لملتقيات تحضيرية دورية لألنشطة الطالبية
المختلفة (بحث علمي-ابتكار-مشاركات فنية إبداعية).

السنوي لجامعة القصيم2014 ،م (.


أتمنى أن تنفتح جامعة القصيم على المجتمع وتمارس دور اكبر في خدمة المجتمع.



توجيه البرامج الجديدة نحو متطلبات سوق العمل.

(مقابلة أجراها فريق الخطة االستراتيجية للجامعة مع سمو نائب أمير منطقة القصيم).


اهتمت الجامعات العر بية واألجنبية في األونة األخيرة بتشيد المكتبات وتزويدها بالكتب والمراجع



تحديث المكتبات واالهتمام بالمكتبة االلكترونية.

والدوريات في جميع التخصصات كما ان هناك اتجاه عالمي نحو أنشاء المكتبات الرقمية( .الخطة
االستراتيجية لجامعة القصيم).


من ضمن االيرادات الذا تية لجامعة القصيم تأسيس الكراسي البحثية ،وقد بلغ عدد الكراسي البحثية
لجامعة القصيم  5كراسي ) .التقرير السنوي لجامعة القصيم.( 2014 ،



الزيادة في دعم أنشطة الطالب البحثية واالبتكارية.
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معطيات وتوجهات اسرتاتيجية حمورية وانعكاساتها على مستقبل كلية العلوم واآلداب

معطيات وتوجهات استراتيجية


انعكاساتها على خطة الكلية

رؤية ورسالة الجامعة منسجمة مع خطة آفاق للتعليم العالي ،وجامعة القصيم إحدى المؤسسات التي



رؤية واضحة وطموحة في العملية التعليمية وخدمة المجتمع قائمة على
التميز وبناء مجتمع المعرفة.

تسهم في تحقيق رؤية التعليم العالي ،وال يمكن أن تتحقق رسالة الجامعة إال بمجهود كلياتها( .مقابلة
معالي المدير ،الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم ،اكتوبر 2014م)




حصول الجامعة على االعتماد األكاديمي المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي



توجه الكلية نحو االعتماد البرامجي على المستوى المحلي والعالمي.

1434 ،NCAAAهـ.



التحسين المستمر للخطط الدراسية والمراجعة الدورية للبرامج

حصول بعض كليات الجامعة على االعتماد البرامجي الدولي مثل ،كلية الهندسة  ،ABETوكلية المجتمع


ببريدة  ،COEوكلية العلوم .ASIIN


االكاديمية.
االستفادة من الكليات المعتمدة دوليا ككليات مرجعية.


تأسيس الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد في السعودية 2004م (الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم) .

تنفيذ معايير الجودة واالعتماد علي برامج الكلية .

أهم متطلبات التميز لكلية العلوم واآلداب في العشر سنوات المقبلة:
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

من وجهة نظر الطالب

 اإلرتقاء بأعضاء هيئة التدريس

 تحسين البنية التحتية المادية للكلية

 التوسع في تبادل أعضاء هيئة التدريس من

 تطوير المكتبات وتفعيل المكتبة اإللكترونية

والى الكليات
 تفعيل برامج التعليم االلكتروني
 تعديل المقررات الدراسية بما يتوافق
واحتياجات سوق العمل

 تحسين خدمات الكلية
 زيادة إنتقائية أعضاء هيئة التدريس
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المقارنة المرجعية

Benchmarking

مقدمة Introduction
وفقا للنموذج العلمي المستخدم في الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم ،وفي ضوء المنهجية العلمية للمقارنة المرجعية التي تم اعتمادها من قبل
فريق مشروع الخطة االستراتيجية ،تم عرض مختصر لنتائج المقارنة المرجعية وذلك بعرض الكليات المرجعية التي تم تحديدها وفق معايير دقيقة
متنوعة جغرافيا وثقافيا.
اعتمدت اللجنة ست ( )6جامعات مرجعية منها جامعتان وطنيتان )جامعة الملك عبدالعزيز ،جامعة الملك خالد( ،وثالث جامعات اقليمية ) جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية –  ، Justجامعة قطر –  ،Qatarوالجامعة االمريكية في بيروت  -AUBلبنان ( ،وجامعة دولية ) جامعة أشالند االمريكية
 ،( Ashland University - USAمن ( )5دول مختلفة لالستفادة من الخبرات الدولية والتنوع المعرفي والثقافي ،الذي يؤدي إلى إثراء النتائج التي يتم
التوصل إليها من حيث المؤشرات والدروس المستفادة بما ينعكس ايجابا على جودة إعداد الخطة االستراتيجية لكلية العلوم و اآلداب برياض الخبراء
بجامعة القصيم ،حيث تم اعتماد  6مؤشرا كميا و  9مؤشرا نوعيا.

12

اجلامعات املرجعية
الدولة

الجامعة

تصنيف QS Times
2014/2015

تصنيف Webometrics
Jan, 2014

جامعات وطنية
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك خالد

NA

1987

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك عبدالعزيز

334

711

جامعات إقليمية
المملكة األردنية الهاشمية Jordan
دولة قطر Qatar
جمهورية لبنان Lebanon
الواليات المتحدة األمريكية USA

جامعة العلوم والتكنولوجيا

651 -700

2346

جامعة قطر

551 - 600

1649

249

915

NA

3321

الجامعة االمريكية في بيروت American
University - Beirut
جامعات عالمية
Ashland University – USA

الجامعة المستهدفة
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة القصيم Qassim University

710

2596

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
http://www.webometrics.info/top12000.asp
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احملـاور واملؤشـرات

المحاور الرئيسية

العملية التعليمية

األنشطة الالصفية
مصادر دعم التعلم
السلطات واإلدارة



عدد األقسام

عدد البرامج



نسبة (استاذ  :طالب)



الملتقيات الطالبية

المؤشرات



عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد الطلبة
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األنشطة الثقافية



التشغيل الطالبي



األنشطة االجتماعية



كفاية المعامل



خدمات األنترنت



مراكز البحوث



مالئمة القاعات الدراسية



وجود عميد



عدد الوكالء

المراجع ومصادر المعلومات : References and Data Resources

 .1التقارير السنوية لجامعة القصيم للعام الجامعي  1434/1433و 1435/1434هـ
 .2الخطة اإلستراتيجية لجامعة القصيم
 .3الخطة اإلستراتيجية لبعض كليات العلوم واآلداب بالجامعة.
http://qu.edu.sa/
http://.kau.edu.sa/
http://kku.edu.sa/
http://www.just.edu.jo/
http://www.qu.edu.qa/
http://www.aub.edu.lb/
https://www.ashland.edu/cas/

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

احملور األول :العملية التعليمية
المؤشرات

عدد أعضاء هيئة

عدد األقسام

عدد البرامج

1

كلية العلوم واآلداب برابغ -جامعة الملك عبدالعزيز

8

6

91

2

كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة -جامعة الملك خالد

7

5

25

922

3

كلية العلوم واآلداب جامعة العلوم والتكنولوجيا  -األردن

8

6

151

2271

15:1

4

كلية العلوم واآلداب  -جامعة قطر -قطر

17

17

308

4947

16:1

5

كلية العلوم واآلداب –الجامعة األمريكية – لبنان

3

18

356

6388

18:1

6

كلية اآلداب والعلوم بجامعة اشالند األمريكية Ashland Univ. - USA

18

18

140

1700

12:1

7

كلية العلوم و اآلداب برياض الخبراء  -جامعة القصيم

5

3

9

276

31:1

م
الجامعة

التدريس

عدد الطلبة

نسبة (استاذ  :طالب)

975

11:1
37:1

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور العملية التعليمية
 -1فيما يتعلق بعدد األقسام نجد أن كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء من أقل الكليات المرجعية عددا ،وعلى الكلية العمل على زيادة عدد األقسام النوعية
والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
 -2لوحظ أن كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تحتوي أقل عدد من البرامج األكاديمية مقارنة مع الكليات المرجعية ،لذا على الكلية دراسة نوعية البرامج
الموجودة في الكلية المرجعية والعمل على استحداث البرامج العملية التي تتالءم مع متطلبات التنمية المحلية على مستوى المحافظة ومنطقة القصيم.
 -3بالنسبة لمؤشر نسبة استاذ لطالب في كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء هي  31:1وتعتبر نسبة غير مقبولة بالمقارنة مع معظم الكليات المرجعية لذا
على إدارة الكلية العمل على استقطاب كفاءات تدريسية لرفع نسبة استاذ لطالب لتتوافق مع المعايير المقبولة.
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احملور الثاني  :األنشطة الالمنهجية
المؤشرات

التشغيل الطالبي

األنشطة الثقافية

األنشطة االجتماعية

 1كلية العلوم واآلداب برابغ -جامعة الملك عبدالعزيز

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

 2كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة -جامعة الملك خالد

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

 3كلية العلوم واآلداب جامعة العلوم والتكنولوجيا  -األردن

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

 4كلية العلوم واآلداب  -جامعة قطر -قطر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

 5كلية العلوم واآلداب –الجامعة األمريكية – لبنان

متوفر

غير متوفر

متوفر

متوفر

غير متوفر

غير متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

م
الكلية /الجامعة

كلية اآلداب والعلوم بجامعة أشالند األمريكية Ashland
6
Univ. – USA
 7كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء  -جامعة القصيم

الملتقيات الطالبية

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور األنشطة الالمنهجية
 .1بالنسبة للملتقيات الطالبية فإن كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تشارك بالملتقيات الطالبية على مستوى الكلية والجامعة من خالل التنسيق مع عمادة
شؤون الطالب بالجامعة ،وتوازي مثيالتها من الكليات المرجعية الوطنية واإلقليمية.
 .2تمارس كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تطبيق نظام تشغيل الطالب والذي يعتبر مؤشر جيد على تعزيز دور الطالب في تنمية مهاراته وترسخ مبدأ
االنتماء للكلية والجامعة.
 .3فيما يتعلق بمؤشر األنشطة الثقافية ،تبين أن  %100من الكليات المرجعية لديها أنشطة ثقافية وتعمل الكلية على تفعيل األنشطة الالمنهجية للكلية
بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب بالجامعة.
 .4فيما يتعلق بمؤشر األنشطة االجتماعية ،تبين أن  %100من الكليات المرجعية لديها أنشطة اجتماعية وكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تتميز بهذا
النوع من األنشطة الالصفية.
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احملور الثالث  :مصادر دعم التعلم
المؤشرات

كفاية المعامل

مراكز البحوث

خدمات األنترنت

مالئمة القاعات الدراسية

 1كلية العلوم واآلداب برابغ -جامعة الملك عبدالعزيز

نعم

غير متوفر

متوفرة

غير متوفر

 2كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة -جامعة الملك خالد

نعم

غير متوفر

متوفرة

غير متوفر

 3كلية العلوم واآلداب جامعة العلوم والتكنولوجيا – األردن

نعم

متوفر

متوفرة

مالئمة

 4كلية العلوم واآلداب  -جامعة قطر -قطر

نعم

متوفر

متوفرة

مالئمة

 5كلية العلوم واآلداب – الجامعة األمريكية  -لبنان

نعم

متوفر

متوفرة

مالئمة

كلية اآلداب والعلوم بجامعة أشالند األمريكية Ashland
6
Univ. – USA

نعم

متوفر

متوفرة

مالئمة

 7كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء  -جامعة القصيم

نعم

غير متوفر

متوفرة

مالئمة

م
الكلية/الجامعة
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الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور مصادر دعم التعلم
 -1فيما يتعلق بمؤشر كفاية المعامل ،تبين أن  %100من الكليات المرجعية لديها عدد كافي من المعامل ،وكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تعمل على
تجهيز معامل اضافية لتغطي المرحلة القادمة مع ازدياد عدد الطالبات والتخصصات.
 -2من خالل الجامعات المرجعية وجد ان معظم كليات الجامعات المرجعية لديها مراكز بحوث  ،لذا نأمل من جامعة القصيم كجامعة مستهدفة ان تقوم
بإنشاء مركز بحوث بكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء لدعم عملية البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس.
 -3بالنسبة لخدمات االنترنت نجدها متوفرة بكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء وكذلك بجميع الكليات المرجعية.
 -4بالنسبة لمؤشر مالئمة القاعات الدراسية ،تبين أن مالئمة بنسبة %100للكليات المرجعية ،وكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء تعمل على تطوير
وتحديث القاعات الدراسية وتزويدها بأحدث التجهيزات.

احملور الرابع  :السلطات واإلدارة
المؤشرات
م
الكلية/الجامعة

وجود
عميد

عدد الوكالء

 1كلية العلوم واآلداب برابغ -جامعة الملك عبدالعزيز

نعم

2

 2كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة -جامعة الملك خالد

نعم

2

 3كلية العلوم واآلداب جامعة العلوم والتكنولوجيا – األردن

نعم

3

 4كلية العلوم واآلداب  -جامعة قطر -قطر

نعم

3

 5كلية العلوم واآلداب – الجامعة األمريكية  -لبنان

نعم

2

كلية اآلداب والعلوم بجامعة أشالند األمريكية Ashland
6
Univ. – USA

نعم

2

 7كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء  -جامعة القصيم

نعم

1

الدروس المستفادة من المقارنة المرجعية لمحور السلطات واإلدارة
 -1فيما يتعلق بمؤشر وجود عمداء ،تبين أن  %100من الكليات المرجعية والكلية المستهدفة لديها عميد يشرف على إدارتها.
 -2نالحظ بأن عدد الوكالء بكلية العلوم واآلداب برياض الخبراء أقل من العدد المتوفر بالكليات المرجعية ،وهذا يعود لكون الكلية ناشئة ،وعلى الكلية
العمل على تعيين وكيل/وكيلة تساعد على إدارة الكلية.
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رسومات بيانية ألهم مؤشرات املقارنة املرجعية

الدروس المستفادة:
بالمقارنة مع الكليات
المرجعية  ،نجد أن كلية
العلوم واآلداب برياض
الخبراء تحتل المرتبة ما
قبل األخيرة في عدد
االكاديمية،
األقسام
وعلى الكلية استحداث
نوعية تلبي
أقسام
احتياجات سوق العمل.

الدروس المستفادة:
من الرسم البياني نجد أن
كلية العلوم واآلداب
برياض الخبراء تحتل
المرتبة األخيرة من حيث
عدد البرامج ،والتي يتطلب
منها ضرورة استحداث
برامج تطبيقية وعلمية
تتالءم ومتطلبات التنمية
المحلية لتجاري مثيالتها
من الكليات المرجعية.
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الدروس المستفادة:
من بيانات الكليات المرجعية
نجد أن عدد الطالبات بالكلية
المستهدفة قليل نظرا لحداثة
الكلية وعدم افتتاح بقية
البرامج المعتمدة بقرار إنشاء
الكلية ،لذا على الكلية العمل
على البدء بقبول الطلبة في
البرامج األخرى.

الدروس المستفادة:
نجد أن عدد أعضاء هيئة
التدريس بكلية العلوم واآلداب
برياض الخبراء قليل جدا
بالمقارنة مع عدد أعضاء هيئة
التدريس بالكليات المرجعية.
لذا على الكلية استقطاب
كفاءات من أعضاء هيئة
العملية
لدعم
التدريس
التدريسية والبحثية.
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أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف وأبرز الفرص والتهديدات *
نقاط القوة

Strengths

نقاط الضعف

Weaknesses

 .1عدم توافر المقررات اإللكترونية في معظم البرامج التعليمية.

 .1توفر التوصيفات لجميع المقررات.
 .2تقبل معظم الطالب للتوجيه واإلرشاد األكاديمي.
 .3وجود تكافؤ للفرص بين جميع العاملين في الكلية.
 .4تفعيل نظام البالك بورد بالكلية.
 .5توفر أعضاء هيئة تدريس مؤهلين وذو خبرات عالية.
 .6وجود ساعات مكتبة ألعضاء هيئة التدريس.
 .7وجود وحدة للتطوير والتدريب بالكلية.
 .8مالئمة القاعات الدراسية والبيئة التعليمية بالكلية.
 .9وجود إجراءات إدارية عادلة في التعامل مع الطالب.
 .10منح إجازة تفرغ علمي للباحثين.
 .11وجود أعضاء هيئة تدريس لديهم استعداد للتفاعل والمشاركة في قضايا المجتمع.

الفرص

SWOT Analysis

 .2عدم توفر عدد كافي من التخصصات.
 .3عدم توفر المراجع العلمية والكتاب الدراسي.
 .4عدم اهتمام البعض من أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي
 .5عدم التفاعل بشكل كاف مع بعض القضايا المحلية واإلقليمية والعالمية
 .6عدم التواصل مع وسائل اإلعالم بالقدر الكافي.
 .7قلة برامج التوعية الخاصة بالبيئة والمجتمع.
 .8نقص بعدد عضوات هيئة التدريسي.
 .9عدم اكتمال المكتبة ومصادر التعلم.
 .10عدم كفاية الوسائل التقنية الداعمة للعملية التعليمية بشكل كاف.
 .11عدم توفر خدمة انترنت للطالبات.
 .12عدم دعم عضوات هيئة التدريس في حضور المؤتمرات العلمية.
 .13ضعف مستوى التأهيل المهني واالداري والعلمي للموظفين بالكلية.

Opportunities

 .1ارتفاع الكثافة السكانية لمحافظة رياض الخبراء.

التهديدات Threats

 .2احتياج سوق العمل بالمحافظة لخريجات برامج الكلية.

 .1وجود كليات أهلية منافسة بالمنطقة.

 .3إمكانية تبادل الخبرات بين الكلية ومؤسسات المجتمع.

 .2أتساع النطاق الجغرافي لكليات الجامعة.

 .4وجود عمادة للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.

 .3الشراكة المجتمعية للكلية غير كافية.

 .5توفر االعتمادات والمبالغ من ميزانية الجامعة.

 .4تسرب الكفاءات المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس.

 .6وجود عمادة للتطوير الجامعي لتنمية وتطوير المهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.

 .5المبنى الحالي للكلية غير جاذب لقبول الطالبات.

 .7االعتماد األكاديمي المؤسسي للجامعة.
 .8اعتماد بعض البرامج المناظرة في كليات الجامعة من هيئات دولية مثل برامج كلية العلوم.
 .9إقامة الجامعة دورات تدريبية عن اإلرشاد األكاديمي.
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رؤية كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء
22

كلية متميزة وطنيا ً في التعليم؛ داعمة للتنمية المستدامة؛ مسهمه في تلبية احتياجات سوق العمل.

رسالة كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء
23

تقديم تعليم جامعي متطور ومعتمد في مجال العلوم واآلداب؛ إلعداد كفاءات علمية مؤهلة
تفي باحتياجات سوق العمل وتسهم في بناء االقتصاد المعرفي؛ وذلك باستخدام أحدث
التقنيات وتنمية الموارد وتفعيل الشراكة المجتمعية.
بيان توضيحي للرسالة:





تقديم تعليم متطور ومعتمد وطنيا ً ودولياً ،وإعداد الكفاءات المؤهلة بما يخدم المجتمع المحلي ويفي بمتطلبات التنمية.
يجب على الكلية القيام بدورها في المشاركة المجتمعية بما يسهم في بناء االقتصاد المعرفي لمحافظة رياض الخبراء
ومنطقة القصيم.
تنمية الموارد البشرية والمادية وتنويع مصادر التمويل.
تفعيل أحدث األساليب التقنية واالدارية بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين األداء األكاديمي والمؤسسي.

قيم كلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء
في ضوء االلتزام بالقيم اإلسالمية ،وتوافقا ً مع قيم الجامعة ،تؤمن كلية العلوم واآلداب برياض الخبراء باألتي:
 العدالة :نسعى لتحقيق مبدأ تساوي الفرص واالنصاف في التعامل.
 األمانة :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم بأدبيات وأخالقيات العمل والمهنة.
 اإلبداع :نهيئ المناخ المناسب للطالب والطالبات لتحفيزهم على االبتكار.
 الجودة :نطبق أعلى معايير الجودة في جميع أنشطة وخدمات الكلية.
 العمل الجماعي :نرسخ ثقافة العمل كفريق واحد.
 الشفافية :نلتزم باإلفصاح في المعامالت واإلجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة.
 الحرية العلمية :تشجع الكلية الممارسات العلمية االستكشافية واالنفتاح والتفاعل مع اآلخرين.

24

تقييم الرؤية والرسالة والقيم لكلية العلوم واآلداب برياض اخلرباء
بلغ عدد المشاركين في تقييم الرؤية والرسالة والقيم ) (60شخصا ً من جهات مختلفة

بعض معايير تقييم الرؤية
-

تمنح هوية مميزة للكلية
تتسم بالطموح
تتسم بانها ملهمة
تنمي روح التحدي
محفزة
سهلة الفهم
مالئمة لجميع أقسام الكلية

*** تقييم مرتفع
** تقييم متوسط
تقييم منخفض
*
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بعض معايير تقييم الرسالة

***
***
***
***
***
***
***

القيم جميعها حصلت على تقييم

-

متناغمة مع الرؤية
تعزز هوية الكلية وتميزها
تحدد غايات الكلية بوضوح
تساعد في تحديد األهداف
إمكانية تحويلها إلى خطط وسياسات
موجهة الحتياجات أقسام الكلية
تتسم بالطموح
سهلة الفهم

***

***
***
***
***
***
***
***
***

الهدف األول  :رفع جودة التعليم في جميع التخصصات والحصول على االعتماد االكاديمي الوطني والدولي
استراتيجية 1-1

تطوير البرامج والخطط والمناهج الدراسية وفقا الحتياجات سوق العمل
ومتطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي

المشاريع

دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل والمجتمع.
1-1-1
المقارنة المرجعية على مستوى الكليات واألقسام في مجال البرامج والخطط والمناهج.
2-1-1
توصيف وتحديد متطلبات تطوير البرامج والخطط والمناهج.
3-1-1
الجودة واالعتماد األكاديمي البرامجي وطنيا لكافة التخصصات ودوليا لبعضها.
4-1-1
تطوير برامج التدريب التعاوني والتطبيق العملي.
5-1-1
التعاون والشراكة في مجال البرامج والخطط والمناهج.
6-1-1
دراسة وإعادة هيكلة تخصصات الطالبات في ضوء احتياجات سوق العمل والمجتمع.
7-1-1
تطوير البرامج التعليمية في أقسام الكلية.
8-1-1
تجسير العالقة المتبادلة بين الكلية وباقي كليات الجامعة.
9-1-1
 10-1-1توصيف وتطوير مخرجات التعلم في البرامج التعليمية.
 11-1-1االعتماد البرامجي الوطني لبرامج الكلية.

+



تطور المناهج



سمعة الجامعة جيدة



اعتماد دولي لبعض



الدراسية

عدم توفر عدد
كافي من

التخصصات.



نقص الكوادر
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التدريسية.




اتساع النطاق

البرامج االكاديمية
المناظرة بكليات

الجامعة.

المتميزين.

توفر كليات أهلية
منافسة بالمنطقة.
الجغرافي لكليات

الجامعة

 %64.38 من الطالبات يرون أن المقررات الدراسية

استراتيجية 2-1
المشاريع

1-2-1
2-2-1
3-2-1
4-2-1
5-2-1
6-2-1
7-2-1
8-2-1

تطوير أساليب التدريس والتقويم ودعم مصادر التعلم والبيئة التعليمية

تطوير وتنويع مصادر التعلم
تطوير ودعم التعلم الذاتي
تقويم أساليب التدريس
تقويم أساليب التقويم
دراسة واستكمال متطلبات البيئة التعليمية
التعلم اإللكتروني
تطوير جاذبية المكتبات للطالبات
استكمال البنية التحتية للمعامل والمختبرات بالكلية
مشاريع الجامعة

في برامج الكلية تلبي احتياجات سوق العمل.

(استبانة

الطالبات)

 %76.56 من الطالبات يقرون بمنح الدرجات بطريقة
سليمة وعادلة.

(استبانة الطالبات)

 %84.44 من عضوات هيئة التدريس بالكلية يرون
أن هناك تنوع في أساليب وطرق التدريس.
عضوات هيئة التدريس)
مشاريع الكلية

(استبانة



الهدف األول  :رفع جودة التعليم في جميع التخصصات والحصول على االعتماد االكاديمي الوطني والدولي

استراتيجية 3-1

تخفيض أعداد الطالب في مرحلة البكالوريوس في التخصصات التي يقل الطلب على
مخرجاتها والتوسع في برامج الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة .

المشاريع

1-1-1

دراسة وتقييم جدوى التخصصات في الجامعة.

2-1-1

تطوير برامج مرحلة البكالوريوس.

3-1-1

تحديد االحتياجات المجتمعية من أبحاث الدراسات العليا.

4-1-1

تطوير برامج مرحلة الدراسات العليا.

+

 توجه الكلية
الستحداث برامج
جديدة تتناسب مع
متطلبات التنمية
وسوق العمل.

 وجود عمادة ضمان
الجودة واالعتماد
االكاديمي بالجامعة.
 تجو الجامعة نحو
زيادة ونوعية برامج
الدراسات العليا.



 التخصصات
الموجودة بالكلية ال
تغطي احتياجات
سوق العمل.

 االتساع الجغرافي
لكليات الجامعة.

 %64من عضوات هيئة التدريس يرون بأن التخصصات
المتوفرة تلبي احتياجات سوق العمل( .استبانة عضوات هـ ت).



ال بد من مراجعة خطط البرامج االكاديمية لتتناسب مع
احتياجات سوق العمل( .التحليل البيئي لطالبات الكلية).



العمل على افتتاح برامج أكاديمية جديدة بالكلية) .التحليل البيئي
لعضوات هيئة التدريس(.

مشاريع الجامعة

مشاريع الكلية
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الهدف الثاني  :رفع الجدارة والقدرة التنافسية للطالب


استراتيجية 1-2

المشاريع

1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2

استراتيجية 2-2
المشاريع

1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2

استراتيجية 3-2

المشاريع

1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2
7-3-2

التميز في عمليات االستيعاب والقبول والتسجيل.

+

توصيف وتطوير معايير اختيار الطالب.
تطوير إجراءات القبول والتسجيل وأتممتها.
تخطيط الطاقة االستيعابية.
تجسير العالقة بين الجامعة والتعليم العام.

 وجود خبرات
وكفاءات من
عضوات هيئة
التدريس لمتابعة
األنشطة.

التميز في األداء الطالبي والعمليات التفاعلية في البيئة التعليمية
تحسين األداء األكاديمي للطالبات.
دراسة وتقويم التسرب األكاديمي.
تعزيز الوالء والرضا الطالبي.
تحفيز الطالبات المتميزات والمبدعات.
تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالبات.
دراسة رعاية الطالبات المتفوقات.

التميز في الخدمات الطالبية

 توفر االرشاد
األكاديمي للطالبات.
 تقديم المالحظات
والتعليقات بشان
الرشاد االكاديمي
للطالبات.






قلة التحفيز
والتشجيع للمتفوقين
والمبدعين.
غياب آلية لمتابعة
ورعاية المتعثرين.

 زيادة نسبة التسرب
لعدم متابعة ورعاية
المتعثرين.
 استقطاب الكفاءات
من جامعات أخرى.

تنظم الجامعة سنويا ،من خالل عمادة شؤون
الطالب ،معارض مختلفة منها " يوم المهنة".
(التقرير السنوي للجامعة 1435/1434هـ)

تطوير خدمات شئون الطالبات.
العناية بالطالبات ذوات االحتياجات الخاصة
تطوير األنشطة الالمنهجية
تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالبات
تطوير الخدمات اإلرشادية للطالبات
إدارة عالقات أولياء األمور
معرض الوظائف والمنتجات الطالبية "يوم المهنة"
مشاريع الجامعة

 %80 من طالبات الكلية يرون أن مستوى االرشاد
االكاديمي والطالبي جيداً.

(استبانة الطالبات)

 عدم كفاية مرافق لألنشطة الالمنهجية.
البيئي للطالبات1436 ،هـ(.

مشاريع الكلية

)التحليل
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الهدف الثالث  :تفعيل البحوث التطبيقية والشراكة المجتمعية لتلبية متطلبات التنمية
استراتيجية 1-3

المشاريع

1-1-3
2-1-3
3-1-3
4-1-3
5-1-3
6-1-3
7-1-3
8-1-3
9-1-3
10-1-3
11-1-3
12-1-3
13-1-3

استراتيجية 2-3

المشاريع

1-2-3
2-2-3
3-2-3
4-2-3
5-2-3
6-2-3
7-2-3

تطوير األداء البحثي التطبيقي للكلية
تحديد احتياجات المجتمع من البحوث التطبيقية.
تحفيز أنشطة البحوث التطبيقية.
تطوير المراكز البحثية.
تطوير وتنويع المجاالت البحثية المحكمة.
تطوير أداء األقسام في المؤتمرات والندوات.
تطوير أنشطة النشر والترجمة.
تطوير النشر في الدورات العلمية المتميزة.
تسويق منتجات البحث العلمي.
استقطاب واستبقاء الكفاءات البحثية المتميزة.
وضع آلية متكاملة الختيار األبحاث المدعومة وتمويلها ومتابعة تنفيذها.
تطوير الكفاءات البحثية للطالب.
تطوير خدمات الدعم البحثي لمنسوبي الكلية.
تفعيل استخدام الهيئة التدريسية والطالب للمصادر االلكترونية للمعرفة.

+

 توجه الجامعة
لتفعيل الشراكة
المجتمعية.
 وجود معهد
الدراسات والخدمات
االستشارية بالجامعة


مشاريع الجامعة



عدم كفاية
الشراكة
المجتمعية للكلية.

على الكلية ان تعمل على تطبيق آليات ومعايير الجودة
في جميع برامجها من أجل تميز مخرجاتها وأن تخدم

تطوير الخدمات المجتمعية وتنويعها
تطوير الخدمات االستشارية.
تطوير الخدمات التدريبية.
تعزيز إسهامات منسوبات الكلية في أنشطة خدمة المجتمع.
تمثيل أطراف من المجتمع في مجلس الكلية.
تحفيز منسوبات الكلية للمساهمة في أنشطة خدمة المجتمع.
تحديد متطلبات وأولويات التنمية المستدامة بالقصيم.
تحفيز أعضاء هيئة التدريس في المشاركات والفعاليات المجتمعية.

 تتسم ابحاث عضوات
هيئة التدريس بجودة
عالية.
 توفر كفاءات بحثية من
هيئة
أعضاء
التدريس بالكلية.

 قلة الفعاليات بين
الكلية ومؤسسات
المجتمع المدني
بالمحافظة.
 عدم وجود مركز
أبحاث بالكلية.

المجتمع وفق سياسة الجامعة في هذا المجال ) .مقابلة مع
معالي مدير الجامعة1436 ،هـ(.


عدم وجود خطط واضحة للكلية في المجاالت المختلفة
من بحث علمي وخدمة مجتمعية (.التحليل البيئي لعضوات
هيئة التدريس1436 ،هـ(.

مشاريع الكلية
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الهدف الرابع :رفع األداء اإلداري والتقني والمعلوماتي المؤسسي


استراتيجية 1-4
المشاريع

1-1-4
2-1-4
3-1-4
4-1-4
5-1-4

استراتيجية 2-4

المشاريع

1-2-4
2-2-4
3-2-4
4-2-4
5-2-4
6-2-4
7-2-4
8-2-4

تطوير األداء اإلداري المؤسسي.

+

االعتماد األكاديمي المؤسسي.
تمكين القيادات النسائية بالجامعة.
تطوير األداء اإلداري ألقسام الطالبات وتفعيل االتصاالت مع وحدات الكلية.
وضع معايير متكاملة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من الخارج.
تقويم األداء الوظيفي والتحفيز.

تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات لدعم األداء المؤسسي للكلية
تطوير موقع االنترنت للكلية وأقسامها
تحسين ترتيب الجامعة فى تصنيف ويبوماتركس االسباني
توسيع انتشار فرص استخدام االنترنت لمنسوبي الكلية أينما كانوا.
تطوير اإلدارة االلكترونية.
تطوير نظام المشاركة التفاعلية بين منسوبي الكلية.
تطوير مراكز الصيانة بالكلية ووحداتها.
تطوير نظم معلومات مكتبات الجامعة
تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكلية.

 توفر البنية التحتية
لتقينة المعلومات
بالكلية..
 توجه إدارة الكلية
نحو االعتماد الوطني
البرامجي.

 ضعف عمليات
الحوسبة اإلدارية..
 ضعف خدمات
الصيانة.
 ضعف الشفافية في
المشاركة في القرار.

 حصول الجامعة على
االعتماد االكاديمي
المؤسسي.
 وجود عمادة للتعلم
الاللكتروني والتعليم
عن بعد.

 االتساع الجغرافي
لكليات الجامعة.
 ضعف الشبكة
المعلوماتية للجامعة
بالكلية.

 %76 من عضوات هيئة التدريس يقرون بوجود
مشاركة كافية في صنع القرار في الكلية( .استبانة
عضوات هـ ت).


 %69من عضوات هيئة التدريس تستخدم تقنية
المعلومات بطريقة فعالة( .استبانة عضوات هيئة
التدريس).



الحاجة إلى دليل إجرائي وتوزيع المهام
وصالحيات واضحة للكليات) .مقابلة مع سعادة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي1436 ،هـ(.

مشاريع الجامعة

مشاريع الكلية
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الهدف الخامس  :تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية


استراتيجية 1-5

المشاريع

1-1-5
2-1-5
3-1-5
4-1-5

تنويع التعاون والشراكة مع المؤسسات التعليمية المميزة محليا
ووطنيا ودوليا.

+

 توجه الكلية لعقد
اتفاقيات وشراكة مع
مؤسسات تعليمية
وطنية ودولية.

المقارنة المرجعية لتحديد مجاالت وأولويات التعاون والشراكة في المجاالت التعليمية.
وضع معايير وآليات التعاون والتوأمة في البرامج التعليمية.
التعاون والتوأمة في البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس.
اتفاقيات التبادل العلمي للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

 عدم وجود اتفاقيات بين
الكلية ومؤسسات
تعليمية أخرى.
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 وجود إدارة تعاون
دولي بالجامعة.

استراتيجية 2-5

المشاريع

1-2-5
2-2-5
3-2-5
4-2-5
5-2-5

 تفاعل رجال اعمال
بالمحافظة لدعم
الكلية.

تنويع التعاون والشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع
المحلي والوطني والدولي.
الشراكة والتعاون مع قطاع الصناعة واألعمال .
تأسيس حاضنة للمشروعات الصغيرة.
اتفاقيات شراكة وتعاون لتفعيل التدريب التعاوني.
خطة االستثمار.
اتفاقيات بحثية مع قطاعات األعمال والمراكز ذات العالقة.



 ضعف التنسيق بين
مؤسسات المجتمع
المحلي ورجال
االعمال بالمحافظة
والكلية.

حث الطالبات على المشاركة الفاعلة بالمؤتمرات
العلمية الطالبية داخل المملكة وخارجها .

)التحليل

البيئي لعضوات هيئة التدريس(


وجود عالقة قوية بين إدارة الكلية ومؤسسات
المجتمع المدني
المجتمع(.

مشاريع الجامعة

مشاريع الكلية

بالمحافطة) .التحليل البيئي لفئات



الهدف السادس  :رفع معدالت كفاءة واستبقاء الموارد البشرية

استراتيجية 1-6
المشاريع

1-1-6
2-1-6
3-1-6

استراتيجية 2-6

تطوير عمليات الجذب واالستقطاب واالختيار والتعيين للموارد البشرية
تطوير نظام استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية (الطاقم السعودي).
تطوير نظام االستقطاب والتعاقد والتوظيف للطاقم التدريسي غير السعودي.
استقطاب أساتذة زائرين متميزين.

+

 وجود دورات تدريبية
لعضوات هيئة
التدريس الجدد على
مهارات التدريس
واالختبارات.

 ضعف المساواة
بالمكافآت بين
أعضاء هيئة
التدريس.
 قلة الحوافر لعضوات
هيئة التدريس.

 وجود عمادة للتطوير
الجامعي لتدريب
وتنمية وتطوير
مهارات منسوبي
الجامعة.

 استقطاب جهات
خارجية لعضوات
هيئة التدريس األكفاء.
 العروض المادية
المغرية من الجهات
للكفاءات الوطنية.

تطوير عمليات التأهيل والتدريب واالبتعاث

المشاريع

 1-2-6خطة طويلة األجل لالبتعاث.
 2-2-6اإلشراف المشترك لبرامج الدراسات العليا خاصة للطاقم النسائي.

 %82 من عضوات هيئة التدريس بالكلية يرون أن
الكلية تقوم بعمل جيد في استبقاء أعضاء هيئة
التدريس األكثر كفاءة وجدارة.

(استبانة عضوات هيئة

التدريس).

 %77 من عضوات هيئة التدريس يرون أن الكلية
جاذبة للكفاءات المؤهلة اإلدارية واألكاديمية.
(استبانة عضوات هيئة التدريس).
مشاريع الجامعة

مشاريع الكلية
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