
 هـ7341/3411اخلطة التنفيذية لقسم االتصال وتقنية اإلعالم  بكلية اآلداب بالدمام للعام 

 

 االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة : اهلدف االسرتاتيجي األول 

 

 

 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ
املسئول عن 

 التنفيذ
 النهاية البداية

اعتماد رسالة 

الربنامج أساسًا 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

ــادة   - ــطة ب يــــ ــذ أنشــــ تنفيــــ

 أهمية الرسالة واالهداف
ـ محالت إعالمية للتأكيد 

على دور التخصص داخل 

 الكلية وخارجها
 

التوعية برؤية 

ورسالة وأهداف 

 القسم اجلديدة

عدد األنشطة املنفذة لنشر 

الوعي بالرؤية والرسالة 

 واألهداف

تدشني رؤية ورسالة 

 وأهداف القسم اجلديدة

 هـ31/3/3411 هـ31/3/3411

 رئيسة القسم -
مديرة مكتب  -

 ضمان اجلودة

رئيسة حمور  -

جودة التعلم 

 والتعليم

قياس مدى الوعي بأهمية  -

 رسالة الربنامج وأهدافه

 معرفة مدى

استيعاب 

املعنيني بالرؤية 

والرسالة 

 واألهداف

استطالع مدى معرفة املعنيني 

أعضاء هيئة  -)طالبات

 أرباب عمل(–التدريس 
برؤية ورسالة وأهداف 

 القسم الجديدة

لقاء مفتوح مع طالبات 

القسم وأعضاء هيئة 

 التدريس وأرباب العمل
 هـ7/2/3411 هـ1/2/3411

مديرة مكتب  -

 ضمان اجلودة

رئيسة حمور  -

جودة التعلم 

 والتعليم

 

 

 

 



 

 

 
 اهلدف االسرتاتيجي األول :  االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة 

 

 املبادرة

 ب

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

 فرتة التنفيذ

املسئول عن 

 التنفيذ

  النهاية البداية
 

بناء نظام إداري 

تنظمي يرتك  

 على اجلودة

 

 

جدولة القرارات الصادرة من 

جمالس األقسام والكلية 

واستخدامها كمرجع 

 للقرارات املستقبلية

معرفـــــة مــــــدى  

أهميــــــة رؤيــــــة  

ورسالة وأهداف 

الربنــــــــــــــــــــــامج 

اجلديــــــــــــــدة   

 اختاذ القرارات

نســــبة القــــرارات  

اهلامــــــــــة الــــــــــ  

ــالرجوع   اختــذت ب

 لرسالة الربنامج

 

اســـــتخدام الرســـــالة كأســـــاس   

لقـــــــــرارات حمـــــــــددة ومهمـــــــــة 

 )اسرتاتيجية( مبجلس القسم

 مستمر

 رئيسة القسم  -

ــب   - ــديرة مكتـــــــ مـــــــ

 اجلودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اهلدف االسرتاتيجي األول : االرتقاء بنظام الكلية املؤسسي اإلداري وتطويره مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة 

 
 املبادرة

 ج

 الربنامج املشروع /

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 النهاية البداية التنفيذ

االستمرار   

تع ي  ثقافة 

اجلودة وتطبيق 

مفهوم ادارة 

ضمان اجلودة 

بصورة شاملة   

مجيع أنشطة 

 وجماالت الكلية

مراجعة وحتديث مؤشرات 

األداء وحفظها   قاعدة 

 بيانات

معرفة مكانة 

الربنامج 

وحجمه مقارنة 

بنظرائه   

اجلامعات 

احمللية 

واإلقليمية 

 والعاملية

نسبة التطابق 

واالختالف مع 

جهات املقارنة 

 املرجعية

حتديد مؤشرات األداء ال  

استخدمها الربنامج   

 عملية الدراسة الذاتية

وإرساهلا للجامعات إلجراء 

 عملية املقارنة املرجعية

 هـ3/3/3411 هـ37/32/3417

 رئيسة القسم  -

مــــــــديرة مكتــــــــب  -

 ضمان اجلودة

تشجيع االبتكار واالبداع وفق 

معايري اجلودة واالشادة 

 بتحسني األداء

أعضاء هيئة 

تدريس 

وطالبات 

مبدعات 

 ومبتكرات

ــاء   - ــبة أعضــــ نســــ

هيئـــة التـــدريس 

ــات  والطالبــــــــــــــــ

ــاركات  املشــــــــــــــ

واحلاصـــــــــــــالت 

ــوائ    ــى جــــــ علــــــ

 إبداعية 

عــــــدد املبــــــادرات  -

ــة  اإلبداعيــــــــــــــــــ

 واملبتكرة 

حتفيـــــــــــــ  األعضـــــــــــــاء  -

للمشـــــــاركة  ــــــــوائ   

االبـــــداع علـــــى مســـــتوى 

الكليــة واجلامعــة وعلــى  

 املستوى العاملي 

حتفيــــــــــــ  الطالبــــــــــــات  -

ــؤ ر   ــاركة   املــ للمشــ

ــنوي   ــي الســـــــــ الطالبـــــــــ

 للجامعات

 هـ3411/ 1/ 21 هـ3417/ 32/ 37

 رئيسة القسم  -

مــــــــديرة مكتــــــــب  -

 ضمان اجلودة

 

 

 

 



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

 

 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

املسئول  فرتة التنفيذ

عن 

 التنفيذ

 النهاية البداية

 

 

التقويم املستمر 

للربامج 

األكادميية وفقًا 

 ملعايري اجلودة

 

مراجعة وحتديث شاملة 

للربامج االكادميية 

 واخلطط الدراسية

تقويم املخرجات  -

التعليمية مبا 

يتوافق مع 

متطلبات سوق 

 العمل

التوافق مع  -

خطط التنمية 

للتحول إىل 

 جمتمع املعرفة

عـــــدد االجتماعـــــات   -

الــ  تعقــدها جلـــان   

 التطوير 

متوســــــــط الوقــــــــ   -

ــت رقه الــــــــذي  تســــــ

 عمليات التطوير

حتديد نقاط القوة  -

والضعف وأولويات 

 التحسني بالربنامج

وضع بدائل جديدة  -

 للربنامج 
 )مسارات، نقاط خروج(

 هـ8431/ 3/4 هـ37/32/3417

رئيسة   -

 القسم 
مديرة   -

مكتب ضمان 

 اجلودة

اللجنة  -

 العلمية

تفعيل جلان استشارية 

 للربامج األكادميية

من االستفادة 

اخلربات العلمية 

والتخصصية 

 باجملتمع

 

 

ــات   - ــدد اجتماعــــــ عــــــ

االستشــــــــــــــــــــــــارات  

 التطويرية 

مـدى االسـتفادة مـن     -

 املستشارين 

اســـــــــــــــــــتطالع رأي  -

الطالبــة   املقــررات 

 والربامج

 

االجتماعات الدورية  -

مع مستشاري 

 الربنامج

ــف   - ــاءات العصــــــــ لقــــــــ

الــــذه  مــــع طالبــــات 

ــذ   ــامج ألخـــــــــ الربنـــــــــ

ــة   ــة الراجعــــــ الت ذيــــــ

ــن   ــنهم عــــ ــيم مــــ تقيــــ

 الربنامج واملقررات

 مستمر
ــس  - جملــــــــ

 القسم

 

 



 

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

 
 املبادرة

 ب

 األنشطة مؤشرات االداء املخرجات / العائد املشروع / الربنامج

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 النهاية البداية

 

 

ــاليب   ــوير أســــ تطــــ

 التدريس والتقييم

 

تنويع اسرتاتيجيات التعليم 

 والتعلم

 

التوافق مع متطلبات 

اجلودة واالعتماد 

 األكادميي

 

نســـبة املقـــررات الـــ   -

 مت تقييمها فعليًا

عــــــــــدد توصــــــــــيفات  -

املقــــــــررات الــــــــ  مت 

 حتديثها وتطويرها.

ــتطالع رأي  - اســــــــــــــــــــ

الطالبات   املقـررات  

 الدراسية

ــديث   - ــة وحتـــــــــ مراجعـــــــــ

ــررات   ــيفات املقــــــــ توصــــــــ

 الدراسية 

مناقشة التقريـر السـنوي    -

ــر   ــامج وتقريــــــــــ للربنــــــــــ

 املقررات مبجلس القسم

نشـــــــاط جـــــــودة ســـــــنوي  -

 لطالبات القسم

 

 
 مستمر

 رئيسة القسم  -

ـــ مديرة مكتب ضمان 

 اجلودة

ــور جــــودة    - ــة حمــ رئيســ

 التعلم والتعليم

 

التطوير امله  ألعضاء هيئة 

 التدريس

خمرجات تعليميـة   -

 ذات جودة عالية 

ــة   - ــاء هيئــــــــ أعضــــــــ

التـــــدريس لـــــديهم 

ــى  القـــــــــــدرة علـــــــــ

التوافــــــــــــق مــــــــــــع 

متطلبــــات اجلــــودة 

ــاد  واالعتمـــــــــــــــــــــــــ

 األكادميي
 

نسبة أعضـاء هيئـة    -

ــذين   ــدريس اللــ التــ

تلقـــوا تـــدريبًا علـــى 

ــدريس   ــاليب التـ أسـ

 والتقييم

بــــــــــرامج تدريبيــــــــــة    -

اســـرتاتيجيات التـــدريس 

 والتقييم

 تقييم ال ميل -

وكيلـة الكليـة    مكتب - مستمر

للدراســـات والتطـــوير  

 وخدمة اجملتمع

 رئيسة القسم -

 

 

 



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

 
 املبادرة

 ج

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

املسئول عن  فرتة التنفيذ األنشطة مؤشرات االداء

 النهاية البداية التنفيذ

 

 

ــل  تفعيــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــــــــــــــــــــراكات 

العلميــــة احملليــــة 

 والعاملية

 

إبرام اتفاقيات شراكة علمية 

نوعية مع اجلامعات احمللية 

 والعاملية

 

برنـــامج متوافـــق 

ــايري   ــع املعـــــــ مـــــــ

احملليــــــــــــــــــــــــــــة 

واالقليميـــــــــــــــــة 

 والعاملية

عـــــــدد االتفاقيـــــــات 

املربمـــة للشـــراكة   

ــات   ــع اجلهــــــــــ مــــــــــ

 اخلارجية

ــات  ــارة جلهــــ ــراكة  زيــــ الشــــ

 املقرتحة لتوقيع االتفاقيات

 

 عميدة الكلية مستمر

االستفادة من اخلربات العاملية 

   دعم الربامج األكادميية

 

 

ادخــــــال أ ــــــاط 

جديــــــــــــــــــــــــــــدة 

للتـــــــــــــدريس   

الربنــامج تســاهم 

   رفع جودته.

نسبة االستفادة من 

اخلـربات العامليــة    

 جمال التخصص

اســـــــتقطاب أعضـــــــاء هيئـــــــة 

كفـــــاءة عاليـــــة تــــدريس ذو  

 ومن جامعات مرموقة

 جلنة االستقطاب مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 : واحلصول األكادميية تع ي  ضمان جودة الربامج األكادميية  اهلدف االسرتاتيجي الثاني 

 
 املبادرة

 د

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 نهايةال بدايةال التنفيذ

احلصــــــول علــــــى 

االعتمـــــــــــــــــــــــــــاد 

ــادميي  األكــــــــــــــــ

احمللــــي والــــدولي 

جلميــــــع بــــــرامج 

 الكلية

ـ تفعيل اخلطة ال منية 

للحصول االعتماد من اهليئة 

الوطنية  للتقويم واالعتماد 

 االكادميي 

ـ إجراء عملية التقويم الذاتي 

 لربامج البكالوريوس 

ـ برنامج تعليمي 

معرتف به حمليًا 

 وعامليًا وإقليميًا

ـــ معرفــة نقــاط القــوة  

والضـــــعف وأولويـــــات 

 التحسني

ــاييس   ــل مقـ دليـ

اهليئــة الوطنيــة 

للتقـــــــــــــــــــــــويم 

ــاد  واالعتمــــــــــــــــ

 االكادميي

ــة   ــة الذاتيــ حتــــديث الدراســ

 للربنامج

ــ مكتـب وكيلـة الكليـة      هـ7/4/3411 هـ1/3/3411

ــوير   ــات والتطـــ للدراســـ

 وخدمة اجملتمع

 
ـ  أعضاء فريق الدراسة 

 الذاتية للربنامج

حتقيق نسبة متوازنة ألعداد 

الطالبات إىل هيئة التدريس 

 وفقًا ملعايري اجلودة

التوافـق مــع متطلبــات  

 وممارسات اجلودة 

ــب   ــبة الطالــ نســ

لألســـــــــــــــتاذ   

مجيــع مقــررات  

 الربنامج 

(3 :22) 

وضـــع جـــداول دراســـية ذات 

 معايري أكادميية عالية

 مستمر مستمر
 رئيسة القسم  -

ــداول  - مســــــئولة اجلــــ

 بالقسم

 

 

 

 

 

 



 اهلدف االسرتاتيجي الثالث: رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية املقدمة للطلبة 

 
 املبادرة

 أ

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

املسئول عن  فرتة التنفيذ األنشطة مؤشرات االداء

 النهاية البداية التنفيذ

حتســـــني نوعيـــــة 

وجــودة اخلــدمات 

اإلرشــــــــــــــــــــــادية 

 والدعم الطالبي

تهيئــة الطلبــة   بــرامجتطــوير 

 املستجدين

محــــــالت إعالميــــــة توعويــــــة 

 للطالبات حول أهمية اإلعالم

توعيــة الطالبــات 

بأنظمـــــــــــــــــــــــــة 

الربنــــامج الــــذي 

 سيلتحق به

 

ــتطالع رأي  - اســـــــــــ

الطالبات   مـدى  

رغبتهن االلتحاق 

 بالربنامج 

برنـــــــــــــامج اســـــــــــــتقبال  -

الطالبـــــات املتخصصـــــات 

 )املستوى الثالث(
 هـ مستمر3411/ 3/ 33االربعاء  

 رئيسة القسم -

ـ مديرة مكتب ضمان 

 اجلودة

رئيســة حمــور جــودة    -

 التعلم والتعليم
تطــــوير االرشــــاد االكــــادميي 

 ورفع كفاءة املرشدات
ــة  تـــــــــوفري بيئـــــــ

ــة  أكادمييــــــــــــــــ

ــاعد   ــة تســـ نوعيـــ

ــى   ــة علــــ الطالبــــ

 التعلم اجليد

متوســـــط الوقـــــ   -

الـــــذي يســـــت رقه 

املرشــــــــــــــــــــــــــــــدة 

االكادمييــة للــرد 

علـــــــى الطلبـــــــات  

املقدمــــــــــة مــــــــــن 

 الطالبة

دورات تدريبيـــة لتطـــوير  -

 املرشدات األكادمييات 
لقــــــاءات مفتوحــــــة مــــــع  -

 الطالبات 
تفعيـــل ســـاعات االرشـــاد    -

 االكادميي

 

 

 مستمر

 رئيسة القسم  -

ــديرة وحـــــــــــدة   - مـــــــــ

اإلرشــاد االكـــادميي  

 بالكلية 

 

تشــــجيع األنشــــطة الطالبيــــة 

 املنهجية
ــة  ــد الطالبــ تعويــ

على ربط املـنهج  

بالنشــــاط الــــذي 

 خيدمه

عــــــــــدد ونســــــــــبة  -

األنشطة املنهجية 

 بالربنامج 
عــــــــــدد ونســــــــــبة  -

أعضـــــــــاء هيئـــــــــة 

ــدريس  التـــــــــــــــــــــــ

ــات  والطالبــــــــــــــــــــ

ــاركات    املشــــــــــ

 األنشطة

حتقيقـــات  نشـــاط مقـــرر -

ومقــابالت حــول موضــوع 

 البيئة
ـ استضافة األستاذة/ معالي 

املـــ ي ن  مـــن مكتـــب التعلـــيم  

إللقاء حماضرة عن تطـوير  

 املهارات التحريرية

دعـــوة متخصـــص إلقامـــة ــــ 

ــول إنتــــاج     ــة عمــــل حــ ورشــ

 اإلعالنات 
ــوم    ــدة اليــــــ ــارة جلريــــــ زيــــــ

 وجريدة الشرق
ــب اإلعــــــــالم   ــارة مكتــــــ زيــــــ

 

 

 

 

 

 هـ 21/2/3411

 

 

 

 

 

 

 هـ23/1/3417

 

ــة   -  ــة الطالبيــــ اللجنــــ

 بالقسم

أعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة   -

 التدريس بالقسم 



 اخلارجي بوزارة اإلعالم

ــتاذة/   ــافة األســــــــــ استضــــــــــ

عواطـــــف الثنيـــــان املشـــــرف 

ــدى   ــى منتــــ التنفيــــــذي علــــ

ــات   ــات العربيــــــــ اإلعالميــــــــ

إلقامــة ورشــة عمــل بعنــوان  

 )إعداد احلمالت اإلعالمية(
ــة ) ــي  إقامـــ ــرل العلمـــ املعـــ

ــاني( لعــرل مشــروعات    الث

الطالبات وتصوراتهن لعمـل  

ــة     ــالت متخصصــــــ جمــــــ

ــاالت  خمتلــــــــــــــــف اجملــــــــــــــ

 –الفــــــــــــــن  -)الرياضــــــــــــــة
ــة  -االقتصــــــــــاد -اجلرميــــــــ

 ...وغريها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هـ21/1/3417

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اهلدف االسرتاتيجي الثالث: رفع كفاءة وجودة اخلدمات األكادميية املقدمة 

 
 املبادرة

 ب

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 النهاية البداية

تطوير كفاءة 

مصادر التعلم 

واخلدمات 

اخلاصة بها مبا 

تلبية يضمن 

احتياجات الربامج 

 االكادميية

تنميـــة وتطـــوير قـــدرات     -

ــدريس   أ ــة التـ ــاء هيئـ عضـ

والطالبات   التعامل مع 

 خمتلف مصادر التعلم

أعضـــــــاء هيئـــــــة   

تدريس وطالبات 

ــدرة   ــديهن القـــ لـــ

على التعامـل مـع   

ــتعلم   ــادر الـــ مصـــ

 املختلفة

نســـــــبة أعضـــــــاء هيئـــــــة   -

ــة   ــدريس والطلبــــــــ التــــــــ

ــادر   ــتخدمني ملصــــــ املســــــ

الــــــــــــــتعلم املفتوحــــــــــــــة 

 باجلامعة 

ــة  - بـــــرامج تدريبيـــ

ولقـــاءات توعويـــة  

حـــــــــول أهميـــــــــة  

اســـتخدام مصـــادر 

 التعلم املتنوعة

 

 

 مستمر

 رئيسة القسم

تع يــــ  مصــــادر الـــــتعلم    -

 املفتوحة 
رفــــــــــع جــــــــــودة  

ــدمات  اخلـــــــــــــــــــــ

ــة  التعليميـــــــــــــــــــ

املقدمة لألعضـاء  

 والطالبات

قواعـــــد معلومـــــات عـــــدد -

ــة    الشــبكة املفتوحــة للطلب

 وأعضاء هيئة التدريس

 نسبة الكتب للطلبة -

ــة    - ــاء هيئــــ ــة أعضــــ توعيــــ

التــــــــــدريس والطالبــــــــــات  

بالــــــدخول علــــــى مصــــــادر 

 التعلم املفتوحة

 

 مستمر

 رئيسة القسم

ــررات    - ــبة املقـــ ــادة نســـ زيـــ

 االلكرتونية 
زيــــــادة املعرفــــــة   

بـــــــــالتعلم مـــــــــن 

ــة   ــالل البيئـــــ خـــــ

 االفرتاضية 

نســـــــــــــــبة األعضــــــــــــــــاء   -

ــبال    ــتخدمني للـــــ املســـــ

 بورد والبيبول سوف 
نســــــبة الطلبــــــة الــــــذين  -

ــول   ــون   احلصـــ ينجحـــ

ــادة العلميــة الــ     علــى امل

ــالل   ــن خــ ــا مــ حيتاجونهــ

 مقرراتهم االلكرتونية

ــة  - دورات تدريبيـــــــ

ــة   ــاء هيئـــــ ألعضـــــ

التدريس والطلبة 

لتعريفهم بتقنيـة  

ــورد  ــبال  بـــــــ  الـــــــ

 والبيبول سوف 

 

 

 مستمر

 

 

ــة ل  ــة الكليـ ــؤون وكالـ لشـ

 االكادميية

 
 

 



 

 اهلدف االسرتاتيجي الرابع : تطوير وحتديث البنى التحتية 

 
 املبادرة

 أ

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 النهاية البداية

حتســــــني فاعليــــــة 

كفــــــــاءة البنيــــــــة 

 التحتية

تعلــــيم ذو جــــودة  التعلمتطوير وحتديث مصادر 

عالية يتوافق مع 

 املعايري العاملية

ــة    ــاء هيئــــ ــبة أعضــــ نســــ

التــــــدريس املشــــــاركني 

ــات لتطــــــــوير  مبقرتحــــــ

 مصادر التعلم

قاعــــــــــات  ثيــــــــــة  -

ــديث   ــوير وحتــ لتطــ

 مصادر التعلم

رفـــــــع مبقرتحـــــــات  -

لتطـــــــوير مصـــــــادر 

ــتعلم مبجلـــــــس   الـــــ

 القسم

 أعضاء هيئة التدريس مستمر

 

  : تطوير وحتديث البنى التحتيةاهلدف االسرتاتيجي الرابع 

 
 املبادرة

 ب

 األنشطة مؤشرات االداء املخرجات / العائد املشروع / الربنامج

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 النهاية البداية التنفيذ

توظيــف واســتبقاء 

ــة   ــاء هيئـــــــ اعضـــــــ

 التدريس

ــث عــــن أعضــــاء هيئــــة     البحــ

تـــدريس ذو كفـــاءة ومهنيـــة 

 عالية   جماالت التخصص

املســــاهمة   تطــــوير  -

 الربنامج .

ــرج    - ــودة املخــ ــع جــ رفــ

 التعليمي.

ــة   - ــاء هيئـ ــدد أعضـ عـ

التدريس ذو املهنيـة  

ــاءة  والكفــــــــــــــــــــــــــــــ

 املستقطبني سنويًا

التنــــــــــوع العــــــــــر   -

ــة   ــاء هيئـــــــ ألعضـــــــ

 التدريس بالقسم

ــاء    - ــتقطاب أعضــ ــع باســ الرفــ

ــ ين    ــدريس متميـــ ــة تـــ هيئـــ

ــتقطاب   ــة االســــــــــــ للجنــــــــــــ

  باجلامعة

ــة   مستمر ــاء هيئــــ جلنــــــة أعضــــ

 التدريس

 



 
 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمع 

 
 املبادرة

 أ

املخرجات /  املشروع / الربنامج

 العائد

 املسئول عن التنفيذ فرتة التنفيذ األنشطة مؤشرات االداء

 النهاية البداية

ــوير   ــم وتطـ دعـ

البحث العلمـي  

ــات  والدراســــــــــ

ــع   ــا ورفـــ العليـــ

 جودتها

قسام أعقد لقاء سنوي على مستوى  -

الكلية لعـرل االااهـات احلديثـة    

  البحث العلمي وفقًا للتخصصات 

  املختلفة

ــص     - ــول )ختصــــ ــل حــــ ــة عمــــ ورشــــ

 اإلعالم: اخلصائص واملمي ات( 

زيــادة املعرفــة   

ــال  جمــــــــــــــــــــــــــــ

التخصـــــــــــــــــص 

واالســـتفادة مـــن 

ــدرات  القــــــــــــــــــــــ

البحثية ألعضاء 

 القسم

نســــــبة األعضــــــاء  -

ــاركني    املشــــــــــ

الندوة من القسـم  

 بأوراق عمل 

نســـــبة احلضــــــور   -

مــن داخــل القســم   

 وخارجه

توظيــف وســائل    -

اإلعــــالم لفــــ   

  املنازعات
حليمة حممد   د.)

 (سليمان الطالب

توظيف وسائل  -

اإلعـــالم لفـــ  

 املنازعات
أم هاني الشيخ  د. )

 الطيب
 (أمحد حممد عثمان د.
 

 

الفصل الدراسي 

 والثانياألول 

ــي   ــث العلمـــ ــة البحـــ جلنـــ

 وخدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمع 

 

 
 املبادرة

 ب

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

مؤشرات 

 االداء

 األنشطة

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 النهاية البداية

االرتقــــــــــــــــــــــــــــاء 

بسياســـــــــــــــــــــــات  

وأنشـــطة البحـــث 

 العلمي

تنظيم أنشطة البحوث 

 خلدمة االحتياجات الوطنية

ـ إعداد ا اث علمية فيما 

 م  2212خيص رؤية اململكة 

ــاهمة    - املســــــ

خدمـــــــــــــــــــــــة 

ــن   ــع مــ اجملتمــ

خــالل البحــث  

 العلمي .

زيــادة االنتمــاء  -

ــدى   ــوط  لـ الـ

 .األعضاء

عـــــــدد األ ـــــــاث 

التخصصـــــــــــــــية 

ــة  املوجهـــة خلدمـ

 اجملتمع والوطن

 

عقــد لقــاءات لتشــجيع    -

األعضــاء علـــى الكتابـــة  

  أ ــــــــــاث ختـــــــــــدم  

 اجملتمع 

 
ــط  ثيـــة    - ــع خطـ وضـ

ــاهم     ــيع تســـــ ملواضـــــ

ــع  خدمــــــــــــة اجملتمــــــــــ

 والوطن

 

أبحاااعل ية/ اااات    اااع   -

ية/ اااا ح اااضي     ااا   

إيال  اااا   حياااعم ا ح ااا  

  م/جت/ 

جلنـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي  هـ1/4/3411 هـ3417/ 31/32

 وخدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 



  االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمعاهلدف 

 
 املبادرة

 ج

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 النهاية البداية التنفيذ

التحفيــــ  علــــى 

إقامــــة أنشــــطة 

علمية و ثيـة  

ــودة  ذات جـــــــــــــــ

ــة  أكادمييـــــــــــــ

 عالية

أنشــطة ثقافيــة متميــ ة إقامــة 

 على مستوى األقسام
تعريــــف أعضــــاء 

ــة   ــات الكلي وطالب

بأ ــــاث أعضــــاء 

ــدريس   ــة التـ هيئـ

 ونتائج دراساتهم

نسبة أعضاء هيئـة   -

التـــــــــــــــــــــــــــدريس 

ــاركني  املشــــــــــــــــــــ

 .بالفعالية

عددددددا التال ددددددا   -

المشددددددددددددددددار ا  

 بالحضور 

إقامــة يــوم امللصــقات    -

ــف   ــة  للتعريـــ العلميـــ

بأ ــاث أعضــاء هيئــة 

 التدريس بالقسم

 هـ37/32/3417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلنـــة البحـــث العلمـــي    ــــــــــــــ

 وخدمة اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس : دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمع 

 

 املبادرة

 د

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات االداء

 فرتة التنفيذ

 املسئول عن التنفيذ

 النهاية البداية

دعــــــم وتطــــــوير 

ــراكات  الشــــــــــــــ

 البحثية

ــراكات   ــة الشــــ تشــــــجيع ومتابعــــ

البحثية بني األعضاء داخل القسم 

الواحـــــــــد، وإشـــــــــرا  طالبــــــــــات   

 الدراسات العليا فيها

ــة  - ــاث علميـ أ ـ

ــر   متنوعــة الفك

 والتوجهات

نســبة األعضــاء  -

املشـــــــــــــاركني 

ببحـــــــــــــــــــــــوث 

 مشرتكة .

عـــدد الطالبـــات  -

املشــــــــــــاركات 

ــع   ــاث مــــ بأ ــــ

هيئـــــة أعضـــــاء 

 التدريس.

 ــث بعنــوان ) املهــاجرين   -

ــتخدامات   ــيني واسـ التونسـ

وسائل االتصـال واإلعـالم   

  الســــعودية( د. ســـــامية  

 بوبكر غ واني

ــوان ) صـــــورة    - ــث بعنـــ  ـــ

ــة   ــلمني بـــــني مطرقـــ املســـ

اإلعــــالم وســــندان الــــرأي  

العـام  ـ فرنسـا  وذجـًا( د.     

 سامية بوبكر غ واني

ــي   مستمر ــث العلمـــ ــة البحـــ جلنـــ

 ع.وخدمة اجملتم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اهلدف االسرتاتيجي اخلامس: دعم وتطوير البحث العلمي وخدمة اجملتمع 

 
 املبادرة

 هـ 

 املشروع / الربنامج

املخرجات / 

 العائد

 األنشطة مؤشرات األداء

املسئول عن  فرتة التنفيذ

 النهاية البداية التنفيذ

دور الكلية  تع ي 

تنمية قدرات   

اجملتمع احمللي 

  كافة 

اجملالت املهنية 

 .والثقافية

 

وضع خطة مفصلة ومعتمدة 

لربامج ومبادرات إعالمية 

 واتصالية ختدم اجملتمع

املساهمة 

الفاعلة   

خدمة  وتوعية 

 اجملتمع احمللي

نسبة أعضاء هيئة  -

التدريس 

والطالبات 

املشاركات   

 مبادرة )صلة (

يدد  م  ش  -

  م/حع ض    متي 

يق م ب ع أيضعء 

 ه ئا  متد يس

 تفعيل مبادرة )صلة( -
  ش   حع ض    -

حُقعم  حةقى في 

 ؤسسع   جت/ع ا ) 

 ج/ع ع  ( - د  س

 

 مستمر

جلنة البحث العلمي 

 وخدمة اجملتمع

نسبة أعضاء هيئة  -

التدريس 

والطالبات 

املشاركات   

 خدمة اجملتمع

تنفيذ برامج خدمة  -

بالقسم ) سناب اجملتمع 

 شات علمي (

 
 

جلنة البحث العلمي  مستمر

 وخدمة اجملتمع

 


