
 هـ7341/7341اخلطة التنفيذية لقسم اللغة العربية  بكلية اآلداب للعام اجلامعي 

 

 تطوير النظام اإلداري والتنظيمي للكلية وفق متطلبات اجلودة. : اهلدف االسرتاتيجي األول 

 

 

 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ
 املسئول عن

 التنفيذ
 نهاية بداية

اعتماد رسالة 

الربنامج أساسًا 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

ــة الـــــوعي     ــر يقافـــ ــادة نشـــ زيـــ

 بأهمية الرسالة واألهداف

وعي الطالبات 

برؤية القسم و 

رسالته و 

 أهدافه

عدد األنشطة املنفذة لنشر 

الوعي بالرؤية و الرسالة و 

 األهداف

تضمني اخلطط الزمنية 

املقررات  رسالة لكافة 

الربنامج و أهدافه+ لقاء 

التهيئة+ التأكد من 

ارتباط أهداف املقررات 

العامة برسالة الربنامج و 

 أهدافه.

 جلنة اجلودة مستمر

اختيار جهات ممايلة على 

املستوين احمللي و اإلقليمي 

إلجراء مقارنات مرجعية 

 معهم

تطوير صيغة 

الرسالة و 

 حتديثها

املرجعية احمللية عدد املقارنات 

 واإلقليمية

إجراء مقارنات مرجعية 

مع جهات حملية و 

 إقليمية مناظرة
 مستمر

 رئيسة القسم

 جلنة اجلودة

 

 

 

 



 
 .اهلدف االسرتاتيجي األول :  تطوير النظام اإلداري والتنظيمي للكلية وفق متطلبات اجلودة 

 

 املبادرة

 ب

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة االداء مؤشرات

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 التنفيذ

 نهاية بداية
 

 

 

 

 

 

 

 

بناء نظام إداري 

تنظيمي يرتكز 

 على اجلودة

 

 

 

جدولة القرارات 

الصادرة من جمالس 

األقسام و الكلية و 

استخدامها مرجعا 

 للقرارات املستقبلية.

 

 

ــد    ــة مـــ معرفـــ

ــة   ــة رؤيــــ أهميــــ

ــامج و  الربنــــــــــــــ

رســــــــــــــــــــالته و 

يف اختاذ  أهدافه

 القرارات.

 

 

ــرارات   ــبة القــــــ نســــــ

اهلامــة الــذ اختــذت 

ــالة   ــالرجوع لرســـ بـــ

 الربنامج .

 

 

ــا   ــالة منطلقــ ــتخدام الرســ اســ

ــة    ــددة و مهمـــ ــرارات حمـــ لقـــ

ــس   ــرتاتيجية   جلــــــــ )اســــــــ

 القسم.

ــي األول   ــ  الدراســــــــــــــــ الفصــــــــــــــــ

 هـ7341/7341

 

 

 رئيسة القسم

 أمينة سر اجمللس

 

 

حتديث اهليك  

التنظيمي لالرتقاء 

األداء يف مجيع  ستو  

 األنشطة بالقسم.

 

 

االرتقــــــــــــــــــــــــاء 

ــتو  األداء   ســـ

 يف القسم.

 

 

عــــــــدد األنشــــــــطة -

ــ     ــن قبـــ ــذة مـــ املنفـــ

 اللجان .

القـــرارات املتخــــذة  -

 من قب  اللجان.

االجتماعــــات الــــذ -

 تعقدها اللجان.

 

 حتديث جلان القسم

 

 إجنازات اللجان.

 

 

األسبوع الثاني 

الفص  الدراسي 

األول 

 هـ7341/7341

     

 

 

ــبوع  األســــــــــــــــــ

اخلــــــــــــــــــامس 

ــ   الفصــــــــــــــــــــ

الدراسي األول 

 هـ7341/7341

 

 

 

 

 

 رئيسة القسم

ــة   ــان التنظيميـــ اللجـــ

 بالقسم

 

 



 
 .اهلدف االسرتاتيجي األول : تطوير النظام اإلداري والتنظيمي للكلية وفق متطلبات اجلودة 

 
 املبادرة

 ج

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

املسئول عن  التنفيذ فرتة

 نهاية بداية التنفيذ

بناء الثقافة 

التنظيمية للكلية 

يف ضوء مبادئ 

ومتطلبات اجلودة 

 الشاملة

تطبيق ما ورد من مهام اللجان 

التنظيمية يف القسم تبعا ملا ورد 

يف دلي  التنظيم و التوصيف 

 الوظيفي جبامعة الدمام.

تنظيم العم  و 

ربطة باجلهة 

 املسؤولة.

عدد تقارير اللجان 

 عما اجنز 

 أنشطة.-

 لقاءات .-

 اجتماعات.-

 دورات تدريبية.-

 رئيسة القسم مستمر

رفع كفاءة املوظفني و 

إكسابهم مهارات و معارف 

 جديدة.

رفع كفاءة 

املوظفني 

لتتناسب مع 

متطلبات سوق 

 العم 

ــا - نســـــــــــــبة رضـــــــــــ

املوظفني على جـودة  

الــــــدورات املقدمـــــــة  

 هلم.

املـــــــوظفني  نســـــــبة-

ــدورات   ــتبقني بــ امللــ

 معتمدة.

 مستمر دورات مهنية و تدريبية.

 رئيسة القسم -

ــوير  - ــة التطــــــــ وكالــــــــ

 اإلداري باجلامعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  : ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي اهلدف االسرتاتيجي الثاني. 

 
 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 نهاية بداية التنفيذ

 

 

 

 

 

التقويم املستمر 

للربامج 

األكادميية وفقًا 

 ملعايري اجلودة

 

العم  على تطوير برنامج 

البكالوريوس و استكمال تطوير 

 برنامج الدكتوراه

خطة حمكمة 

معتمدة من اهليئة 

الوطنية لالعتماد 

 والتقويم الرباجمي

عـــدد االجتماعـــات الـــذ -

 تعقدها جلان التطوير.

ــذي   - ــ  الـ ــط الوقـ متوسـ

تســـــــــــتغرقه عمليـــــــــــات 

 التطوير.

الرفع بطلب اعتماد -

 حتديث الربنامج 

تطوير اخلطة والرفع -

 باعتمادها.

إقامة ورشة )قياس -

 خمرجات التعلم .

الفص  الدراسي 

األول 

 هـ7341/7341

 رئيسة القسم.-

كتب ضمان منسقة م-

 اجلودة بالقسم.

جلان التطوير -

 بالربنامج.

تفعي  اللجنة االستشارية 

للربنامج الذ مت اعتمادها من 

 اجلامعة 

االستفادة من -

اخلربات العلمية 

و التخصصية 

 باجملتمع.

رفع جودة الربنامج -

التعليمية و جودة 

 خمرجاته.

عدد اجتماعات اللجنة -

 االستشارية .

اللجـان   تقارير أعضـاء -

 االستشارية.

معــــــدل الرضــــــا عــــــن -

الربنـــــــامج مـــــــن قبـــــــ  

 امللتبقني به.

وضــــــــع جــــــــدول زمــــــــ  

 الجتماعات اللجنة.

 رئيسة القسم. مستمر

 

 

 
 

 

 



  ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي: اهلدف االسرتاتيجي الثاني. 

 
 املبادرة

 ب

 االنشطة مؤشرات االداء العائداملخرجات /  املشروع / الربنامج

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

 

 

 

 

 

 

 

ــاليب   ــوير أســــ تطــــ

 التدريس والتقييم

 

التطوير امله  ألعضاء هيئة 

 التدريس

 

خمرجات تعليمية -

 ذات جودة عالية.

أعضاء هيئة تدريس -

لديهم القدرة على 

التوافق مع متطلبات 

واالعتماد اجلودة 

 األكادميي.

 

نسبة أعضاء هيئة 

التدريس الذين تلقوا 

تدريبا على أساليب 

 التدريس والتقييم.

 

بــــــــــــــــرامج تدريبيــــــــــــــــة يف 

ــدريس و   ــرتاتيجيات التــــ اســــ

 التقييم.

 
 مستمر

 

 

مكتـــب وكيلـــة الكليـــة   -

للدراســـــات والتطـــــوير و  

 خدمة اجملتمع.

 رئيسة القسم-

 

تنويع اسرتاتيجيات التعليم 

 والتعلم

 

ــات   ــع متطلبـ ــق مـ التوافـ

ــودة واالعتمـــــــــاد   اجلـــــــ

 األكادميي.

 

نسبة املقررات الـذ مت  -

 تقيمها فعليا.

اســـــــــــــــــــــــــتطالع رأي -

الطالبـــــات يف املقـــــررات 

 الدراسية.

 

مراجعـــــــــــة التوصـــــــــــيفات -

 احملدية للمقررات .

مناقشـــة التقريـــر الســـنوي   -

للربنــامج و تقريــر املقـــررات   

  جلس القسم.

 

 

 مستمر

 

 

 

 جلنة اجلودة

 

 

 

 

 

 

 



 
 : ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي   اهلدف االسرتاتيجي الثاني. 

 
 املبادرة

 ج

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

 املسئول عن التنفيذ فرتة التنفيذ االنشطة مؤشرات االداء

 نهاية بداية

 

 

 

بنــــــاء الشــــــراكات 

ــة   ــة احملليـــ العلميـــ

 والدولية.

تفعي  برامج التوأمة مع 

مؤسسات  أخر  تتفق مع أهداف 

الربنامج و رسالته من خالل 

االتفاق حول متطلبات املقررات 

 والربنامج.

 

توأمة  براجميـة   

مــــــع مؤسســــــات   

 أخر 

 

معــــدالت االســــتفادة 

ــن   التوأمــــــــــــة    مــــــــــ

 الرباجمية 

 

وضع معـايري اختيـار املؤسسـات    -

 لعم  التوأمة  معها.

مؤشـــــــــــرات األداء و  حتديـــــــــــد-

 اعتمادها من اجلهات املختصة.

 

 الفص  األول و الثاني

 العام اجلامعي

 هـ7341-7341

 

 

 

ــي   ــث العلمـــ ــة الببـــ جلنـــ

 بالقسم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ضمان جودة الربامج األكادميية واحلصول على االعتماد األكادميي  اهلدف االسرتاتيجي الثاني. 

 

 
 املبادرة

 د

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 االنشطة

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

 

 

 

 

 

ــيق   ــق التنســ حتقيــ

ــع   ــ  مـــــــ والتكامـــــــ

 التعليم العام

 

 

 

 

 

دعوة منسوبات التعليم العام 

وطالباته حلضور أنشطة 

 منهجية.

تهيئة طالبات التعليم 

العام لاللتباق بالكلية 

من خالل األنشطة 

 املصاحبة للمقررات  

 

 

 

 

عـــــدد األنشـــــطة 

 املنهجية املنفذة.

 

 

 

 

أنشــــــطة منهجيــــــة لطالبــــــات 

 التعليم العام و معلماته.

 

 

 

 

 مستمر

 

 اللجنة الطالبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 : واحلصول على االعتماد األكادميي ضمان جودة الربامج األكادميية  اهلدف االسرتاتيجي الثاني. 

 
 املبادرة

 هـ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 االنشطة

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

 

 

 

 

 

احلصـــــــول علــــــــى  

ــاد  االعتمــــــــــــــــــــــــــــ

األكادميي احمللـي  

ــدولي جلميــــع   والــ

 برامج الكلية

 

إجراء عملية التقويم الذاتي -

 لربنامج البكالوريوس.

 

معرفة نقاط القوة 

والضعف و أولويات 

 التبسني.

 

ــائيات  إحصـــــــــــــــ

ــذا   ــامج هلـــ الربنـــ

 العام.

 

االستمرار يف حتديث الدراسـة  

ــا 2الذاتيــــــة )   و تضــــــمينها مــــ

 يستجد.

 

 

 مستمر

 

 

فريــــق الدراســــة الذاتيــــة 

 للربنامج.

 

استقبال املراجعني اخلارجيني 

 للربنامج.

 

ــاد   التأهيــــــــــ  العتمــــــــ

 الربنامج حمليا.

 

 تقرير جلنة 

 املراجعني

 

تهيئـــــــــة أعضـــــــــاء القســـــــــم و 

 الطالبات للزيارة

 

الفصــــــــ  الدراســــــــي  

 هـ7341/7341الثاني 

 

 رئيسة القسم.-

 أعضاء القسم.-

 

حتقيق نسب متوازنة ألعداد 

الطالبات إىل هيئة التدريس و 

 فقا ملعايري اجلودة.

 

التوافـــق مـــع متطلبـــات 

 اجلودة و ممارستها.

 

ــات  ــبة الطالبـ نسـ

ــتاذ يف  لألســـــــــــــــ

ــررات   ــع مقـ مجيـ

 الربنامج.

 

وضـــــع جـــــداول دراســـــية ذات   

 معايري أكادميية عالية.

 

 مستمر

 

 رئيسة القسم.-

 وكيلة القسم.-

 جلنة اجلودة.-

 

 

 

 

 



 اهلدف االسرتاتيجي الثالث: رفع كفاءة وجودة اخلدمات االكادميية املقدمة. 
 املبادرة

 ب

املخرجات /  / الربنامج املشروع

 العائد

املسئول عن  فرتة التنفيذ االنشطة مؤشرات االداء

 نهاية بداية التنفيذ

ــني  حتســـــ

ــة وجــــــــودة  نوعيــــــ

اخلــــــــــــــــــــــــــــدمات 

اإلرشــادية والــدعم 

 الطالبي

توعيــة الطالبــات    تطوير برامج تهيئة املستجدين

بأنظمة الربنامج 

الــذي ســيلتبقن  

 به

ــن   ــدد املســـتفيدات مـ عـ

 التهيئةبرنامج 

برنــــــــــامج اســــــــــتقبال 

الطالبــات املتخصصــات 

 باملستو  الثالث

مطلـــــــــــــــع الفصـــــــــــــــلني األول   

 هـ7341/7341والثاني

 جلنة اجلودة

تطوير اإلرشاد األ كادميي ورفـع  

 كفاءة املرشدات
تــــــــــوفري بيئــــــــــة 

أكادميية نوعية 

تســــاعد الطالبــــة 

علـــــــــى الـــــــــتعلم 

 اجليد

ــ    - ــط الوقــــــ متوســــــ

الـــــــــــذي تســـــــــــتغرقه 

ــدة  ــة املرشـ األكادمييـ

ــرد علــــى الطلبــــات    للــ

 املقدمة من الطالبة

نسبة عـدد الطالبـات    -

 إىل املرشدات

دورات تدريبيــــــــــــــــــة  -

ــدات   ــوير املرشــــــ لتطــــــ

 األكادمييات

لقــاءات مفتوحــة مــع   -

 الطالبات

تفعيـــــــــــ  ســـــــــــاعات  -

 اإلرشاد األكادميي

 رئيسة القسم - مستمر

 اللجنة الطالبية -

ــقة وحـــــــــدة   - منســـــــ

ــادميي  اإلرشــــاد األكــ

 بالكلية

ــة    ــطة الطالبيـــــ ــجيع األنشـــــ تشـــــ

 املنهجية
ــنهج   ــط املـــــــ ربـــــــ

بالنشــــاط الــــذي  

 خيدمه

ــطة   - ــدد األنشــــــــ عــــــــ

 املنهجية بالربامج

نســـبة أعضـــاء هيئـــة  -

التــــدريس والطالبــــات 

ــاركات يف  املشــــــــــــــــــــــ

 األنشطة

أنشــــــطة منهجيــــــة يف 

 مقررات: 

ــة)- ــم 7البالغــــــــ   علــــــــ

 املعاني

 التبرير العربي-

ــة  - ــات النبويـ التطبيقـ

 والصرفية

ــاني    ــلني األول والثـ ــالل الفصـ خـ

 هـ7341/7341

 اللجنة الطالبية

 

 

 

 

 

 

 



 .اهلدف االسرتاتيجي الثالث: رفع كفاءة وجودة اخلدمات االكادميية املقدمة 

 

 املبادرة

 ج

 املشروع / الربنامج

املخر

 جات / العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

فرتة 

 التنفيذ

املسئول عن 

 التنفيذ

 نهاية بداية

رفع 

جودة مصادر 

التعلم وخدماتها 

لتلبية احتياجات 

الربامج 

 االكادميية

ــا   - ــات  ـــــ ــم املكتبـــــ دعـــــ

حتتاجــــه مــــن مراجــــع وجمــــالت  

 متخصصة ودوريات وبرجميات 

مكتبـــات 

متطــورة خلدمــة 

العمليـــــــــــــــــــــــــــة 

 التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــا  -  نســـــــبة رضـــــ

املســــتفيدين عـــــن الكتـــــب  

 وقواعد املعلومات

ــد   - ــدد قواعـــــ عـــــ

املعلومات املفتوحة للطلبة 

 وأعضاء هيئة التدريس 

ورش عم   -

ألعضاء هيئة التدريس 

والطالب الستخدام قواعد 

 البيانات 

توعيـــــة أعضـــــاء  -

هيئــة التــدريس والطالبــات 

بالــــــدخول علــــــى مصــــــادر 

 التعلم املفتوحة

 رئيسة القسم مستمر

ــاء   ــة قـــــدرات أعضـــ تنميـــ

ــات   ــدريس والطالبــــــ ــة التــــــ هيئــــــ

وتطويرها يف التعام  مع خمتلف 

 مصادر التعلم

أعضاء 

هيئة تدريس 

وطالبات لديهن 

القدرة على 

التعام  مع 

مصادر التعلم 

 املختلفة

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس والطالبات 

املستخدمني ملصادر 

التعلم املفتوحة 

 باجلامعة.

برامج تدريبية 

ولقاءات توعوية حول 

أهمية استخدام مصادر 

 ملتنوعةالتعلم ا

 رئيسة القسم مستمر

 

 

 



 

 اهلدف االسرتاتيجي الرابع : تطوير وحتديث البنى التبتية. 

 

 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخر

 جات / العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

فرتة 

 التنفيذ

املسئول عن 

 التنفيذ

 نهاية بداية

حتسني 

فاعلية كفاءة 

 .البنية التبتية

ــدريب  ــوبات تــــــــــ منســــــــــ

ــامج علــــى خطــــط اإلخــــالء   الربنــ

 والطوارئ

 

 

تطبيق 

معايري السالمة 

عند حدوث أي 

 طارئ

عدد مرات 

التدريب على خطط 

 اإلخالء والطوارئ

خطة تدريب ألعضاء هيئة 

التدريس والطالبات 

 واملوظفات

وكيلة الكلية  مستمر

 للشؤون اإلدارية

 

 

 املبادرة

 ب

املشروع / 

 الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

فرتة 

 التنفيذ

املسئول عن 

 التنفيذ

 نهاية بداية

توظيف واستبقاء 

اعضاء هيئة 

 التدريس

الببث عن أعضاء هيئة 

تدريس ذوي كفاءة ومهنية 

 عالية يف جماالت التخصص 

املساهمة يف تطوير  -

 الربنامج

رفع جودة املخرج  -

 التعليمي

ــة   - ــاء هيئـ ــدد أعضـ عـ

ــدريس ذوي  التـــــــــــــ

الكفــــــاءة واملهنيــــــة  

 املستقطبني سنويا

نسبة التنوع املعـريف   -

ــة   ــاء هيئـــــــ ألعضـــــــ

 التدريس بالقسم

الرفع باستقطاب أعضاء هيئـة  

ــة   تــــــدريس متميــــــزين للجنــــ

  االستقطاب باجلامعة

جلنة أعضاء  مستمر

 هيئة التدريس

 

 

 



  اجملتمع.اهلدف االسرتاتيجي اخلامس: دعم وتطوير الببث العلمي وخدمة 

 
 املبادرة

 أ

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

 املسئول عن التنفيذ فرتة التنفيذ االنشطة مؤشرات االداء

 نهاية بداية

 

 

 

 

ــوير   ــم وتطـ دعـ

الببث العلمي 

ــات  والدراســــــــــ

ــع   ــا ورفـــ العليـــ

 .جودتها

عقدددق ءقدددد ع ىدددد    ع دددد  

مسدددددق ا  اسددددد    ء   ددددد  

ءعدددددددددات       ددددددددد   

 ءبحث  ءع مي  ءحقيث  في 

وفقًدددددددددد  ء ق   دددددددددد   

  ءم ق ف .

 

زيددد ال  ءمعافددد  فدددي 

م ددددد خ  ءق  ددددد  

و  ىددددددددقف ال مدددددددد  

 ءقددددددقب    ءبحث دددددد  

 ألعض ع  ءقسم.

نســبة األعضــاء املشــاركني   -

يف اللقاء من القسـم بـأوراق   

 عم .

نســبة احلضــور مــن داخــ     -

 القسم وخارجه.

ملتقـــى علمـــي يف جمـــال 

التخصــــــــــص بعنــــــــــوان  

)تعزيـــــز انتشـــــار اللغـــــة   

 العربية .

نــــــــــــــدوة علميــــــــــــــة   -

بالشــراكة مــع قســم    

ــوان  ــاري  بعنـــــــــ التـــــــــ

ــة األدب  )عالقــــــــــــــــــــــ

 بالتاري  .

ــن   - ــي عـــ ــى علمـــ ملتقـــ

ــايا األدب  )قضـــــــــــــــــــــــ

 السعودي .

ــي   ــ  الدراســــــــ الفصــــــــ

 هـ7341/7341األول

 

 

 الفص  الدراسي الثاني

 هـ7341/7341

 

 

 

الفص  الدراسي 

 هـ7341/7341الثاني

 

 

 

 

 

ــي   ــث العلمـــ ــة الببـــ جلنـــ

 وخدمة اجملتمع.

 ط يا بان مج  ءقب ىد   

 ءع  دددددد  وهعدددددد ال     دددددد  

 ءبدددددددا مج ءققفددددددد  مددددددد  

  حق  ج    ءق م   .

 

باندد مج مق  فدد  مدد  

مقط بدددددد    ء دددددد ال 

و  عقمدددددددددددددددددددددددددد ا 

  ألك ايمي.

 عدد االجتماعات  . -

 عدد اللجان املشكلة. -

عــدد احملكمــني الــداخليني  -

 واخلارجيني.

نســبة مــا متو تطــويره مــن   -

 برامج.

 

 

 

ــامج   ــوير برنـــــــــــــ تطـــــــــــــ

 الدكتوراه بالقسم .

 

 

الفصــ  الدراســي األول 

 هـ7341/7341

 

 

 جلنة تطوير الربنامج. -

 جلنة الدراسات العليا. -

 

 

 



 
 املبادرة

 ب

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

 املسئول عن التنفيذ فرتة التنفيذ االنشطة مؤشرات االداء

 نهاية بداية

التبفيــز علـــى  

الببث العلمـي  

الببــوث ونشــر 

ــة  األكادمييــــــ

ــالت  يف اجملــــــــــ

 احملكمة

ــث      ــة الببــ ــم لكتابــ ــوبي القســ ــجيع منســ تشــ

 العلمي ونشره يف جملة علمية حمكمة .

زيــادة املعرفــة يف 

ــال  جمــــــــــــــــــــــــــــ

التخصـــــــــــــــــص 

ارتفــــــــاع عـــــــــدد  

ــدرجات  الــــــــــــــــــــ

ــة  العلميـــــــــــــــــــــــ

 التخصصية .

عدد األحباث 

التخصصية 

املنشورة يف 

جمالت علمية 

 حمكمة .

ــة    ــن أهميـ ــي عـ ــاء علمـ لقـ

النشــــــــــــر يف األحبــــــــــــاث 

 العلمية  احملكمة . 

ــي  جل مستمر ــث العلمـــ ــة الببـــ نـــ

 وخدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  دعم وتطوير الببث العلمي وخدمة اجملتمع. اخلامس:اهلدف االسرتاتيجي 

 

 
 املبادرة

 ج

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

 التنفيذفرتة 

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

 

ــاء بسياســات   االرتق

ــث   وأنشـــــطة الببـــ

 .العلمي

 

تشجيع منسوبي القسم ودعمهم 

حلضور الندوات واملؤمترات 

اإلقليمية والدولية؛ لالستفادة 

 من التجارب الببثية.

 

زيدددد ال  ءمعافدددد  

فدددددددددي م ددددددددد خ 

 ءق  دددددددددددد   

و إلفدددددد ال مدددددد  

 ء بدددددددددددددددددددا   

 إلا  م دددددددددددددددددددد  

 و ءقوء  .

 

عدددقا  ءمكددد بك   

فددددددددي  ء ددددددددقو   

و ءمددددددددددددد  ما   

 إلا  م ددددددددددددددددددددددد  

 .و ءقوء  

عقق ح ق   بحث  ؛ إلثا ع  

 :  ءحا ك  ءع مي؛ م  خالخ

ا عددددد  بحث ددددد  عددددد    م ددددد   .1

 ءمكدددد بك  فددددي  ءمدددد  ما   

و ء دددقو    ءقوء ددد   واعددد ل 

ء ق ددد في بددد    عضددد ع    ددد  

 ءقددددقبيي ب عقمدددد ا وىدددد    

 حضدددد اي  ء مكددددد بك  فدددددي 

  . ءم  ما 

عدددات   ددد با  ألعضددد ع  .2

 و إلف ال ع   ء با  .

 

 

 مسقما

 

 مسقما

 

ء  ددددد   ءبحدددددث  ءع مدددددي 

 وخقم   ءم قم .

 

 

 

 

 



 

 
 .اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير الببث العلمي وخدمة اجملتمع 

 
 املبادرة

 د

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 عن التنفيذ املسئول

 نهاية بداية

 

 

 

 

 

ــى   ــز علــــــ التبفيــــــ

ــطة   ــة أنشــــــ إقامــــــ

علميــــــة وحبثيــــــة 

ــودة  ذات جــــــــــــــــــــــــ

 أكادميية عالية

إقامــــة أنشــــطة يقافيــــة متميــــزة 

 على مستو  األقسام
ــف أعضــــاء   تعريــ

وطالبـــات الكليـــة 

ــاء   ــاث أعضــ بأحبــ

هيئــــة التــــدريس 

ونتــــــــــــــــــــــــــــــائج 

 دراساتهم.

نسب   عض ع    د   -

 ءقدددددددددددددددددددددددددقبيي 

 ءمكدددددددددددددددددددد بك   

 ب ءفع ء  .

عدددددددقا  ءط ءبددددددد    -

 ءمكدددددددددددددددددد بك   

 ب ءحض ب.

ها مددددد  يددددد    ءم  دددددق    -

 ءع م د  ء قعايددأ بابحدد   

 عضددد ع    ددد   ءقدددقبيي 

ب ءقسددددددم ليدددددد    ءبحددددددث 

  ءع مي(.

 اوب    قبيب   . -

 وبش عم  بحث   . -

 ءف دددددد  

 ءقب ىددي 

  ألوخ

 

 

 مسقما

  

 

 

 

 

 

ء  ددددد   ءبحدددددث  ءع مدددددي 

عقد لقـاءات علميـة ختصصـية أو     وخقم   ءم قم .

 سنويا. مشرتكة

زيــادة املعرفــة يف  

جمــــــــــــــــــــــــــــــــال 

التخصـــــــــــــــــــص 

واالســــتفادة مــــن 

القدرات الببثية 

 ألعضاء القسم. 

نسب   عض ع    د   -

 ءقدددددددددددددددددددددددددقبيي 

 ءمكدددددددددددددددددددد بك   

 ب ءفع ء  .

عدددددددقا  ءط ءبددددددد    -

 ءمكدددددددددددددددددد بك   

 ب ءحض ب.

عقدددق ءقددد ع   ع م ددد  كددد   -

ءقددد ع يق ددد وخ و حدددقل مددد  

 ءقضددددددددددددد ي   ءع م ددددددددددددد  

  ءم ق  .

  مسقما

 

 

 

 



 

 
  االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير الببث العلمي وخدمة اجملتمع.اهلدف 

 

 املبادرة

 هـ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

ــوير   ــم وتطـــــــ دعـــــــ

ــراكات  الشـــــــــــــــــــــ

 الببثية

ــراكات   - ــة الشــ ــجيع ومتابعــ تشــ

ــ  الببثيــــة بــــني األعضــــاء   داخــ

القسم الواحد، وإشراك طالبـات  

 الدراسات العليا فيها.
 

 

 

 

 

 

 

 

االســتفادة مــن اخلــربات العامليــة  -

 يف الببث العلمي.
 

تشكي  فـرق حبثيـة مـن أعضـاء      -

هيئــــــــة التــــــــدريس وطالبــــــــات 

ــزم    ــث يلـ ــا  حبيـ ــات العليـ الدراسـ

ك  عضو باملشـاركة يف فريـق   

ويلتـــزم الفريـــق بتقـــديم حبـــث  

ــدد    ــد عـــ ــنوي ا )ال يزيـــ ــد ســـ واحـــ

ــق عـــــن ياليـــــة أعضـــــاء     الفريـــ

ــة   - ــاث علميـ أحبـ

متنوعــة الفكــر  

 والتوجهات.

ــاء  - نســـــبة األعضـــ

املشـــــــــــــــــــاركني 

بببـــــــــــــــــــــــــــــوث 

 مشرتكة.

 

عــــــدد الطالبــــــات  -

املشــــــــــــــــــاركات 

ــع   ــاث مـــــــ بأحبـــــــ

أعضــــــــاء هيئــــــــة 

 التدريس 

ــة   - ــي مشـــرتك )القصـ حبـــث علمـ

ــرقية    ــة الشـ ــرية يف املنطقـ القصـ

 ببليوجرافيا .

حبــث علمــي مشــرتك )األنســاق     -

الثقافيــــة يف الســـــرد الســـــعودي  

 احلديث .

) املكان يف قصص جبري املليبان  -

 القصرية .

 قراءة يف الضرورة الشعرية  -
)الضــــــــرورة الشــــــــعرية بــــــــني   

ــة    ــة والوظيفـــ ــاء اللغويـــ األخطـــ

 اجلمالية  .

 

استقطاب أعضـاء هيئـة تـدريس     -

مـــن إحـــد  جامعـــات مرموقـــة    

للمشاركة يف امللتقيات العلمية 

 املنفذة .

-  

حتديـــد موضـــوعات ذات الصـــلة  -

ــا     وخيتــار منهــا كــ  فريــق حبث 

 لدراسته.

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

ء  ددددد   ءبحدددددث  ءع مدددددي 

  ءم قم .وخقم  



 خمتلفي الدرجة العلمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دعم وتطوير الببث العلمي وخدمة اجملتمع اخلامس:اهلدف االسرتاتيجي. 

 
 املبادرة

 و

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 االنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 نهاية بداية

 

 

دور الكلية  تعزيز

تنمية قدرات  يف

اجملتمع احمللي يف 

كافة اجملالت 

 .املهنية والثقافية

 

 

 

 

وضع خطة مفصلية ومعتمدة 

 لربامج خدمة اجملتمع.

 

 

 

املساهمة الفاعلة 

يف خدمـــــــــــــــــــــــة 

 اجملتمع احمللي.

نسدددددب   عضددددد ع  -

   دددد   ءقددددقبيي 

و ءط ءبدددددددددددددددد   

 ءمكدد بك   فددي 

 مب ابل لص  (.

 فع دددد  مبدددد ابل لصدددد  ( مدددد   -

 ء غددددددد   خدددددددالخ ل ء ددددددد  أ 

   ىقك ب (.

 

 

 مسقما

 

 

 

ء  ددددد   ءبحدددددث  ءع مدددددي 

 وخقم   ءم قم .

نسدددددب   عضددددد ع  -

   دددد   ءقددددقبيي 

و ءط ءبدددددددددددددددد   

 ءمكدد بك   فددي 

 خقم   ءم قم .

  ف دددر بدددا مج خقمددد   ءم قمددد   -

ب ءقسدددددم  و حقيدددددق  ألعضددددد ع 

 ءدددددري  ىددددد ققم    ء دددددقم   

  ءم قمع  .

 

 

 مسقما

 

 

 

 

 

 

 
 


