
MINISTRY OF EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAN

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR
AND SUPPORTING STUDIES

وزارة اللتعليم
جامعة الدمام
عمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة

MINISTRY OF EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAN

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR
AND SUPPORTING STUDIES

وزارة اللتعليم
جامعة الدمام
عمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة

لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
الخطة ا�ستراتيجية

 ( ١٤٣٧ - ١٤٤١ هـ)





3

الفصل األول: االطار العام للخطة االستراتيحية

8 املقدمة- كلمة عميد السنة التحضيرية والدراسات املساندة

10 نبذة تعريفية عن عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة

13 احصائية تطور اعداد الطالب مقارنة بأعضاء هيئة التدريس

15 الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة

17 املقررات الدراسية بعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة

18 رؤية ورسالة وقيم عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة

19 منهجية تطويرالرؤية والرسالة والقيم

20 منهجية إعداد اخلطة اإلستراتيجية

22 اجلامعات املعيارية التي مت الرجوع إليها لالستفادة منها

الفصل الثاني: التحليل البيئي )SWOT( لعمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة

27 احملور األول: الرسالة واألهداف

27 احملور الثاني : املرافق والتجهيزات

28 احملور الثالث: اللوائح والقواعد التنفيذية واالجرائية

29 احملور الرابع : التعليم والتعلم واملصادر التعليمية.

31 احملور اخلامس : سياسة التوظيف وتطوير قدرات منسوبي العمادة.

33 احملور السادس : تعزيز ضمان اجلودة  

35 احملور السابع: إدارة شئون الطلبة واخلدمات املساندة

37 احملور الثامن: البحث العلمي

39 احملور التاسع: اإلدارة املالية والتخطيط.

40 احملور العاشر:خدمة املجتمع.

الفهرس



4

الفصل الثالث: األهداف اإلستراتيجية واملشاريع

42 أولويات املرحلة القادمة

43 األهداف االستراتيحية واألهداف التفصيلية املشتقة منها.

45 املشاريع االجرائية

مشاريع الهدف اإلستراتيجي األول

45 مشروع انطالقة

مشاريع الهدف اإلستراتيجي الثاني

46 مشروع الهيكلة.

46 مشروع احتياجاتي.

47 مشروع أهل اخلبرة.

47 وثيقة مشروع التوصيف الوظيفي.

مشاريع الهدف اإلستراتيجي الثالث

48 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالعمادة فى مجال التعليم والتعلم.

49 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالعمادة  على استخدام 
التكنولوجيا فى التدريس

50 تطوير قدرات موظفي العمادة فى بعض اجلوانب اإلدارية

51 تفعيل بعض النماذج العاملية للتطوير األكادميي مثل:مراكز التميز 
واإلشعاع  ، ودوائر التعلم فى بعض األقسام بالعمادة.

51 تطوير املهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس.

52 بناء كوارد  تدريبية داخل العمادة تساعد فى  التنمية املهنية الذاتية 
واملستدامة .

مشاريع الهدف اإلستراتيجي الرابع

54 مشروع تطوير ومراجعة املقررات الدراسية واستحداث مقررات جديدة

55 معا نتكامل)املشروع الشامل للمنهج التكاملي(

56 )I.E.B(مشروع احلقيبة التفاعلية االلكترونية



5

مشاريع الهدف اإلستراتيجي اخلامس

58           مشروع داعم

58         مشروع كفايات-اشعاع

59          مشروع دراسات 

مشاريع الهدف اإلستراتيجي السادس

60 مشروع”ابداعي سر وجودي”

61 مشروع “أيادي” )مشروع األنشطة الصفية والالصفية(

62 مشروع “معرفة”

63 مشروع” جتميل الساحات واملمرات”

63 مشروع معامل حاسب آلى ومختبرات علمية مجهزة بأحدث األدوات

مشاريع الهدف اإلستراتيجي السابع

64 مشروع:    صلة

65   مشروع: ا رتقاء

65 تصميم أنشطة فاعلة على مستوى اجلامعة واملجتمع احمللي

مشاريع الهدف اإلستراتيجي الثامن

66 مشروع تنمية  معارف ومهارات منسوبي العمادة  فيما يتعلق باجلودة 
وضمان حتسينها

67 مشروع:  تأسيس وحدة ضمان اجلودة ضمن الهيكل التنظيمي للعمادة

68 مشروع:   الدراسة الذاتية

مشاريع الهدف اإلستراتيجي التاسع

69 مشروع: معا نتكامل 

70 مشروع: معًا نتطور



6

فريق التنفيذ

املسمى الوظيفي الرقم

عميد السنة التحضيرية و والدراسات املساندة 1

عضوين من الفريق اإلداري لبناء اخلطة اإلستراتيجية 2

رؤساء األقسام 3

املنسق العام للجودة - أو ممثلني عن اجلودة يف األقسام 4

مشريف الوحدات املساندة:

• شئون الطالب
• التطوير األكادميي

• اإلرشاد
• البحوث والدراسات

5

منسق اللجنة العليا لتطوير األداء 6

مدير الشئون االدارية واملالية يف عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
املساندة

7



7



8

تمهيد  

   ال ميكــن احلديــث عــن اإلســتراتيجية مبعــزل عــن املســتقبل و ال ميكــن احلديــث عــن 
القيــادة مبعــزل عــن التفكيــر وعليــه فــان التفكيــر اإلســتراتيجي أســلوب ميكــن مــن خاللــه 
بــكل أنشــطتها وتكويــن رؤيــة مختلفــة للعوامــل الداخليــة واخلارجيــة  توجيــه املؤسســة 
القــادرة علــى خدمــة التغييــر املطلــوب يف البيئــة احمليطــة والوصــول إلــى حتقيــق األهــداف 
الرئيســية  من منظور جديد مركز بصورة أساســية على املســتقبل » ألنه قريبًا جدًا ســوف 

يتحــول إلــى ماضــي«.

     إن اعــداد هــذه اخلطــة لــم يكــن هدفــا يف ذاتــه بــل وســيلة تســاهم يف إدارة جهودنــا 
جميعــا لتحقيــق جملــة األهــداف املؤسســية التــي تنصــب يف جوهرهــا علــى جانــب هــام 
أال وهــو تقــدمي خدمــات نوعيــة لوطننــا احلبيــب  ممــا يســاهم يف حتقيــق أهــداف الرؤيــة 
املســتقبيلية للمملكــة«2030« ،  وللوصــول إلــى هــذا الهــدف فلزامــا علينــا أن نطــور أدائنــا 
املؤسســي ونطور مواردنا البشــرية ونســتثمر يف شــبابنا بشــكل ســليم  لتمارس عمادة الســنة 
التحضيريــة والدراســات املســاندة بجامعــة الدمــام دورهــا يف حتقيــق أهــداف وطنيــة تعــود 

فائدتهــا علــى الوطــن واملواطــن.

      لقــد قمنــا وانطالقــا مــن ســعينا الدائــم نحــو خلــق وتنميــة ثقافــة التميــز يف العمــادة 
هــذه  ببنــاء  ووحداتهــا  األكادمييــة  وأقســامها  العمــادة،  وكاالت  مســتوى  علــى  وتكريســها 
اخلطة بجهود كوادر العمادة، ومشــاركة واســعة من مختلف املســتويات اإلدارية مســتنيرين 
بتجــارب وطنيــة ودوليــة عــدة يف هــذا املجــال متفاديــني جلوانــب الضعــف فيهــا ممثلــة 
بصياغــة األهــداف وبنــاء مؤشــرات األداء ، محافظــني علــى منهجيــة البنــاء واملرتكــزة علــى 
أســاس علمــي متــني، وإلدراكنــا األكيــد بــأن التخطيــط للمســتقبل هــو األســلوب األمثــل 
ملواجهــة التحديــات احلاليــة واملســتقبلية وعلــى كافــة األصعــدة، فقــد قمنــا بإعــداد هــذه 
وتطلعاتنــا  توجهاتنــا  يحكــم  كنهــج  )1437-1441هـــ(  للســنوات  اإلســتراتيجية  اخلطــة 
املســتقبلية، وقــد وافــق معالــي مديــر اجلامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد اهلل الربيــش وفقــه 
اهلل علــى محضــر إجتمــاع مجلــس العمــادة الثانــي والــذي عقــد بتاريــخ 1437/7/4هـــ والــذي 
أقــر اخلطــة اإلســترتيجية للعمــادة بنــاء علــى اخلطــاب رقــم)52313( بتاريــخ 1437/7/10هـ.

اخلطــة  إعــداد  يف  ســاهموا  الذيــن  للزمــالء  والتقديــر  بالشــكر  أتقــدم  اخلتــام  ويف 
خارجهــا. مــن  أو  العمــادة  داخــل  مــن  للعمــادة  اإلســتراتيجية 

د.عبد العزيز بن فهد الفهيد       

عميد السنة التحضيرية والدراسات املساندة     
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ال تخفــى أهميــة التخطيــط اإلســتراتيجي يف العمــل املؤسســي  ودوره يف ردم 
الفجــوة بــني الواقــع واملتوقــع، حيــث مينــح القائمــني تصــورًا واضحــًا ملــا ســيتم حتقيقــه 
مــن أهــداف مســتقبلية بعيــدًا عــن األمنيــات واألحــالم الزائفــة، وإميانــًا مــن عمــادة الســنة 
ومســئولياتها  الرائــد،  بدورهــا  الشــابة-  املســاندة-بقيادتها  والدراســات  التحضيريــة 
األخالقيــة جتــاه املســتفيدين مــن طــالب وأكادمييــني وإداريــني ومجتمــع محلــي و... ، ويف 
ظــل التغيــرات املتســارعة واحلــادة يف مســيرة العمــادة، ويف ظــل ازديــاد أعــداد املقبولــني 
واملتعاقديــن والتوســع يف املبانــي واخلدمــات التــي تقدمهــا، أصبــح موضــوع التخطيــط 
اإلســتراتيجي ضــرورة ملحــة وليــس رفاهيــة شــكلية حتتمهــا طبيعــة املرحلــة؛ لتأخــذ 

العمــادة مكانهــا الالئــق يف مصــاف العمــادات املكافئــة لهــا محليــًا وإقليميــا.

ولتحقيق هذه الغاية قام أعضاء جلنتي إعداد ومراجعة اخلطة اإلستراتيجية 
باالطــالع علــى العديــد مــن التجــارب احملليــة واإلقليميــة ملؤسســات  تعليميــة يف مجــال 
اخلطــط اإلســتراتيجية، وتنفيــذ حتليــٍل بيئــٍي شــامل للعمــادة بأقســامها ووحداتهــا، 
بجانــب االطــالع علــى معاييــر الهيئــة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي)NCAAA(؛ 
وذلــك لتحديــد نقطــة االنطــالق، بحصــر األولويــات فاألهــداف اإلســتراتيجية ومــن ثــم 
التفصيليــة، وانتهــاء ببنــاء املشــاريع اعتمــادًا علــى الرؤيــة والرســالة والقيــم التــي  قامــت 

جلنــة اخلطــة بتطويرهــا واعتمادهــا. 

إنه ملن دواعي سرور فريق إعداد اخلطة اإلستراتيجية أن يضع بني أيديكم خالصة   
حصــاده الــذي اســتمر ألكثــر مــن عامــني مــن العمــل واملراجعــة والتدقيــق والتمحيــص 

ــر الناظريــن.  والفلتــرة، حتــى غــدا هــذا العمــل رصينــًا متماســكًا  يسُّ

وختامــُا يســجل فريــق العمــل شــكره وتقديــره ملعالــي مديــر اجلامعــة ووكالء اجلامعــة 
علــى الدعــم واملتابعــة للخطــة حتــى غــدا هــذا احللــم حقيقــة وواقعــًا ملموســًا، ســائلني 
املولــى عــز وجــل أن يكــون لهــذا اجلهــد األثــر الطيــب فــى االرتقــاء بعمادتنــا احلبيبــة مبــا 

يحقــق لهــا الرفعــة والريــادة.

تقديم
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نبذة تعريفية

عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة بجامعة الدمام:

وافق مجلس التعليم العالي بجلســة رقم 58 على إنشــاء  العديد من العمادات 
والدراســات  التحضيريــة  الســنة  ببينهــا  عمــادة  مــن  الدمــام كان  املســاندة  يف جامعــة 
املســاندة  حيث متت املوافقة على إنشــاء برنامج الســنة التحضيرية والدراســات املســاندة 
. وبــدأت الدراســة يف البرنامــج يف الفصــل الدراســي األول للعــام اجلامعي1430هـــ/ 1429 
هـــ ، ومــن ثــم مت إنشــاء عمــادة الســنة التحضيريــة  والدراســات املســاندة بجامعــة الدمــام 
يف العــام 1431هـــ ؛ وذلــك لإلشــراف علــى طــالب الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة 
ومتابعــة تنفيــذ برامجهــا بالتعــاون مــع الكليــات املعنيــة وعمــادة القبــول والتســجيل، 
وتطــورت برامــج الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة يف العــام اجلامعــي1431-1430 
1432-1433هـــ،  اجلامعــي  العــام  ويف   ، الهندســي  باملســار  الدراســة  بــدأت  حيــث  هــن 
بــدات الدراســة يف برنامــج الكليــات العلميــة » املســار العلمــي »، وتطــورت برامــج الســنة 
التحضيريــة والدراســات املســاندة يف العــام اجلامعــي 1433-1434 هـــ، لتشــمل برنامــج 
والدراســات  التحضيريــة  الســنة  تقــوم  ».وبذلــك  الصحــي  املســار   « الصحيــة  الكليــات 
املســاندة بجامعــة الدمــام باســتقبال جميــع الطــالب والطالبــات املقبولــني علــى املســارات 

الثالثــة  ) الصحــي، الهندســي، العلمــي(.
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أهداف عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

نظام الدراسة في برنامج السنة التحضيرية

• تهيئة الطالب للتعليم اجلامعي.
• تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلجنليزية وتقنية املعلومات.

والبحــث  التعلــم  مهــارات  وتنميــة  واإلبــداع  اإلبتــكار  تشــجيع   •
واإلتصــال. والتفكيــر 

• تنميــة املعــارف العلميــة األساســية التــي يحتــاج إليهــا الطــالب يف 
تخصصاتهــم املســتقبلية.

• تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.
يف  الفعالــة  املشــاركة  علــى  وتشــجيعهم  الطــالب  قــدرات  تنميــة   •

الطالبيــة. األنشــطة 
• تطوير برامج الســنة التحضيرية والدراســات املســاندة مبا يتوافق 

مــع معاييــر ومتطلبــات اجلــودة واالعتماد األكادميي.

• يطبق برنامج الســنة التحضيرية على جميع الطالب والطالبات 
املقبولني على مسارات كليات جامعة الدمام وهي: مسار الكليات 
الصحيــة، ومســار الكليــات الهندســية، ومســار الكليــات العلميــة، 
وأي مســارات ميكــن أن تســتحدث مســتقباًل لكليــات أخــرى، وذلــك 

وفقــًا لشــروط القبــول إلتــي يحددهــا مجلــس اجلامعــة.

فصلــني  مــن  التحضيريــة  الســنة  برنامــج  يف  الدراســة  تتكــون   •
دراســيًا صيفيــًا، حيــث مينــح  دراســيني ويجــوز متديدهــا فصــاًل 
الطالــب فرصــة لدراســة املقــررات الفصليــة التــي تعثــر فيهــا خــالل 
العــام الدراســي يف الفصــل الدراســي الصيفــي يف حالــة حتقيقــه 

شــروط اجتيــاز الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة.
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يتم قبول الطالب في الجامعة في المسارات التالية

يجتاز الطالب  برنامج السنة التحضيرية
ويسمح له اختيار الكلية التي يرغب الدراسة فيها وفقًا للشروط 

التالية

• مســار الكليــات الصحيــة، ويضــم كليــات: الطــب ، وطــب األســنان ، 
والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، والتمريــض، والصيدلــة اإلكلينيكيــة.

• مســار الكليــات الهندســية، ويضــم كليــات: العمــارة والتخطيــط، 
والتصاميــم. والهندســية، 

الكليــات العلميــة، ويضــم كليــات: علــوم احلاســب وتقنيــة  • مســار 
العلــوم. وكليــة  األعمــال  وإدارة  املعلومــات، 

• جناحــه يف جميــع املقــررات الدراســية املقدمــة يف برنامــج الســنة 
املســاندة. والدراســات  التحضيريــة 

• حصولــه علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ) 3.00( مــن ) 5.00( 
بنهايــة برنامــج الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة.

• مينــح الطالــب الــذي لــم يجتــز الســنة التحضيريــة والدراســات 
املســاندة ســجاًل أكادمييــًا يشــتمل علــى املقــررات والتقديــرات التــي 
حصــل عليهــا، وتقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بتحويلــه إلــى 
كليــة أخــرى ال تشــترط الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة، 
حســب األنظمة والشــواغر بالكليات وما تقتضيه الئحة الدراســة 

واالختبــارات والقواعــد التنفيذيــة بجامعــة الدمــام.
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احصائية تطور اعداد الطالب والطالبات المقبولين
على المسارات الثالثة مقارنة باعداد هيئة التدريس

2014/2015 العام
الدراسي

املسار الهندسي  املسار الصحي املسار العلمي البرنامج

ذكور

طالب القسم طالب  القسم طالب  القسم البيان

335 30 576 43 339 21

ناثالعدد

158 18 469 37 382 23

511 48 1045 80 721 44 املجموع

1:10.6 1:13 1:16.3 النسبة *

2014/2013 العام
الدراسي

املسار الهندسي  املسار الصحي املسار العلمي البرنامج

ذكور

طالب القسم طالب  القسم طالب  القسم البيان

410 32 605 43 315 20

اناثالعدد

161 17 510 39 352 23

571 49 1115 82 667 43 املجموع

1:11.6 1:13.6 1:15.5 النسبة *
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2013/2012
العام

الدراسي
املسار الهندسي  املسار الصحي املسار العلمي البرنامج

ذكور
طالب القسم طالب  القسم طالب  القسم البيان
369 30 454 39 311 19

اناثالعدد
121 15 492 39 315 22

490 45 946 78 626 41 املجموع
1:11 1:12.1 1:15.3 النسبة *

العام الدراسي 2014/2013
االجماليأخرىماجستيردكتوراهالنوع

%العدد%العدد%العدد%العدد
100%33.7104%26.935%39.428%41ذكور
100%34.3102%32.435%33.333%34اناث

100%34.0206%29.670%36.461%75اجمالي
العام الدراسي 2015/2014

االجماليأخرىماجستيردكتوراهالنوع
%العدد%العدد%العدد%العدد

100%33.9121%28.941%37.235%45ذكور
100%35.9128%34.446%29.744%38اناث

100%34.9249%31.787%33.379%83اجمالي
العام الدراسي 2016/2015

االجماليأخرىماجستيردكتوراهالنوع
%العدد%العدد%العدد%العدد

100%25.8151%37.739%36.457%55ذكور
100%34.8158%39.255%25.962%41اناث

100%30.4309%38.594%31.1119%96اجمالي

احصائية توضح تطور اعداد هيئة التدريس
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الهيكل التنظيمي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

 حتتوي العمادة على خمس وكاالت وخمس وحدات وخمسة أقسام كما يلي:-

الوكاالت

الوحدات

األقسام األكاديمية

• وكالة العمادة للتطوير واجلودة.

• وكالة العمادة للمسار الصحي. 

• وكالة العمادة للمسار العلمي. 

• وكالة العمادة للمسار الهندسي. 

• وكالة العمادة لشئون الطالبات

• وحدة شؤون الطالب.

• وحدة التطوير األكادميي.

• وحدة اجلودة.

• وحدة اإلرشاد األكادميي 

• وحدة الدراسات والبحوث.

• قسم اللغة اإلجنليزية

• قسم احلاسب اآللي.

• قسم تطوير الذات.

• قسم العلوم األساسية.

• قسم الدراسات اإلسالمية.
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العميد

وكيل التطوير والجودة

وحدة التطوير األكاديمي

وحدة الجودة

وحدة اإلرشاد األكاديمي

وحدة شؤون الطالب

وحدة الدراسات والبحوث

األقسام األكاديمية

اللغة
اإلنجليزية

تطوير
الذات

الدراسات
اإلسالمية

العلوم
األساسية

الحاسب
اآللي

وكيل المسار العلمي

وكيل المسار الصحي

وكيل المسار الهندسي

وكيلة شؤون الطالبات

الشؤون المالية واإلدارية



17

English Language Department:أواًل - قسم اللغة اإلجنليزية

 General English Language  ( ENGL-101 )لغة اجنليزية عامة 1

لغة إجنليزية أكادميية وتخصصية 2
English for Academic and Specific Purposes

( ENGL-102 )

Basic Sciences Departmentثانيًا-  قسم العلوم األساسية

Mathematics (1) MATH-111رياضيات )1(1

Mathematics (2)MATH-112رياضيات )2(2

PhysicsPHYS-132فيزياء3

StatisticsSTAT-132إحصاء4

Self-Development Department  :ثالثا- قسم تطوير الذات

Learning and Searching SkillsLRSK-141مهارات التعلم والبحث1

Communication SkillsLRSK-142مهارات االتصال2

Health & Physical Education PHEDU-162التربية البدنية والصحية3

Basic Design Studio (1)ARCH-121مرسم أساسيات التصميم41

Basic Design Studio (2) ARCH-122مرسم أساسيات التصميم52

Computer Department :رابعا-قسم احلاسب اآللي

Computer SkillsCOMP-131مهارات احلاسب اآللي1

Computer ApplicationsCOMP-122تطبيقات احلاسب اآللي2

Islamic Studies Department :خامسًا- قسم الدراسات اإلسالمية

Faith Morals ISLM-271العقيدة واألخالق1

Social System in Islam ISLM-172النظام االجتماعي يف اإلسالم2

المقررات الدراسية في مسارات برنامج السنة التحضيرية
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رؤية ورسالة وقيم عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الرؤية

القيم

الرسالة

»  الريادة والتميز على مستوى عمادات 
السنة التحضيرية والدراسات المساندة محليًا 

وإقليميًا  «

تؤمن عمادة السنة التحضيرية والدراسات 
المساندة بالقيم التالية والتي تتبناها في 

أنشطتها وسياساتها:

المشاركة - الشفافية - اإلنتماء المسؤولية - 
اإلبداع - روح الفريق المسؤولية اإلجتماعية

» تهيئة الطالب للحياة الجامعية وتنمية 
قدراتهم ومهاراتهم في بيئة جاذبة 

ومحفزة على اإلبداع، من خالل مناهج نوعية، 
واستراتيجيات تدريس فعالة، وأنشطة مميزة



19

رؤية ورسالة وقيم عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

· اعتمد فريق العمل على ثالثة عناصر رئيسة عند تطوير الرؤية والرسالة والقيم هي:	

· مراعاة تطبيق نظم اجلودة.	

· التحليل البيئي للعمادة.	

· واالنسجام والتآلف مع رؤية ورسالة اجلامعة.	

· مراجعــة النــص القــدمي لـــ« رويــة ورســالة وقيــم العمــادة » عــن طريــق أداة اســتبيان مت تعميمهــا 	
إلكترونيــًا علــى املســتفيدين مــن عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة ) منســوبي العمــادة 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــني والطلبــة ...(

· حتليل األداة واإلفادة من املالحظات املتضمنة.	

· إعداد صيغة مبدئية جديدة لرؤية ورسالة العمادة.	

· اســتطالع اآلراء حــول: الرؤيــة والرســالة والقيــم  التــي مت تعديلهــا، حيــث بلــغ عــدد مــن شــاركوا يف 	
تقييــم الرؤيــة والرســالة والقيــم 196 مــن أكادمييــني وإداريــني وطــالب وكان متوســط اســتجاباتهم كمــا 

يلــي:

القيمالرسالةالرؤية

%83.67%82.5%85.94

· اعتمــاد الصيغــة النهائيــة للرؤيــة والرســالة والقيــم  مــن مجلــس عمــادة الســنة التحضيريــة 	
ــاندة ــات املس والدراس
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منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

· مت تشكيل فريق » بناء اخلطة اإلستراتيجية« بقرار رقم ) 3/33/3104 (، بتاريخ )22/ 05 / 1435هـ( 	
ممن لهم خبرة ودراية بإعداد اخلطط اإلســتراتيجية .

· االطالع على مناذج معيارية، محلية وإقليمية، يف بناء اخلطط اإلستراتيجية .	

· تشــخيص الوضــع احلالــي للعمــادة بأقســامها ووحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة، مــن خــالل حتليــل 	
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات )التحليــل البيئــي(.

· اســتخالص القيــم التــي تتبناهــا العمــادة، انطالقــًا مــن الثقافــة اإلســالمية ، وقيــم املجتمع الســعودي، 	
وقيــم جامعــة الدمام.

· تطوير الرؤية والرسالة يف ضوء واقع العمادة وتوجهاتها املستقبلية.	

· حتكيــم الرؤيــة والرســالة والقيــم املقترحــة، مــن قبــل منســوبي العمــادة وطالبهــا وعمــادة اجلــودة 	
األكادميــي. واالعتمــاد 

· حتديــد الغايــات واألهــداف اإلســتراتيجية  للعمــادة انطالقــا مــن حتليــل SWOT ، وتوجهــات العمــادة، 	
يف ضوء األهداف اإلســتراتيجية للجامعة.

· اشتقاق األهداف التفصيلية لكل هدف استراتيجي .	

· بناء املشاريع التنفيذية.	

· التــي 	 الزمنيــة  الفتــرة  مــدار  علــى  اإلســتراتيجية  اخلطــة  جلنــة  ألعضــاء  نقــاش  جلســات  تنفيــذ 
والرســالة،  الرؤيــة،    ،SWOT اآلتــي:  حتليــل  ملراجعــة  املختلفــة  إعــداد اخلطــة مبراحلهــا  رافقــت 
القيــم، واألهــداف اإلســتراتيجية  واألهــداف والتفصيليــة، واملشــاريع فقــد مت عقــد  ) 18 ( اجتماعــًا 
مبتوســط ) 3 ســاعات ( لــكل اجتمــاع  وأكثــر مــن ) 15 (  جلســة ولقــاء  للجــان الفرعيــة املنبثقــة عــن 

جلنــة اخلطــة اإلســتراتيجية مبتوســط )ســاعتان ( لــكل جلســة . 

· رفع اخلطة العتمادها من مجلس العمادة .	
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· صــدور قــرار تشــكيل جلنــة مراجعــة اخلطــة اإلســتراتيجية رقــم ) 136/33/3هـــ   ( بتاريــخ 2-4-	
1437هـ.

· قامت جلنة مراجعة اخلطة اإلستراتيجية بـ: 	

· وإجــراء 	 ومشــاريع  وبيانــات  معلومــات  مــن  اخلطــة  تضمنتــه  مــا  جلميــع  شــاملة  مراجعــة 
الالزمــة  التعديــالت 

·  املراجعة اللغوية 	

· التصميم واإلخراج الفني النهائي 	

· عــرض اخلطــة علــى وحــدة التخطيــط اإلســتراتيجي يف عمــادة اجلــودة لتقييمهــا، واألخــذ 	
بالتوصيــات واملقترحــات التطويريــة التــي تضمنهــا تقريــر الوحــدة

· عــرض اخلطــة علــى مجلــس العمــادة بتاريخ4-7-1437هـــ  والــذي أوصــى باإلجمــاع باعتمــاد 	
اخلطــة االســتراتيجة مــع بعــض التوصيــات الطفيفــة والتــي مت األخــذ بهــا.

· 	Risk Assessment :تقييم املخاطر

· نقص الدعم املادي لتنفيذ اخلطة االستراتيحية.                	

· تنفيذ اخلطة االستراجتية بطريقة مختلفة عما خطط لها.	

· ضعف متابعة وتقييم تنفيذ اخلطة.	



22

الجامعات المعيارية التي تم الرجوع إلى خططها اإلستراتيجية لإلستفادة منها

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة الدمام ) 2015- 2030 م( 

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة امللك سعود ) 2010 -   2030م (. 

اخلطة االسترتيحية بعمادة السنة التحضيرية جامعة جنران 1433-1438هـ

اخلطة اإلستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية جامعة املجمعة ) 1432-1435هـ( .

اخلطة اإلستراتيجية العامة جلامعة طيبة) 1432-1440هـ ( النسخة الثانية

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة جازان حتى)2020م (ـ

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة القصيم )2010 -2020 م(.

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة القاهرة )2010 -2015 م(.

اخلطة اإلستراتيجية لكلية الطب جامعة املجمعة ) 1432-1433هـ( .
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اخلطة اإلستراتيجية لكلية العلوم بالزلفي) 1432-1435هـ( .

اخلطة اإلستراتيجية جلامعة عمان األهلية )2007-2012 م(.

اخلطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة جامعة امللك عبد العزيز)2005-2010 م(.

اخلطة اإلستراتيجية لكلية اآلداب جامعة قناة السويس ) 2012-2015 م(.

اخلطة اإلستراتيجية لوكالة اجلامعة للتطوير واجلودة جامعة جنران)1432-1434 هـ(

اخلطة اإلستراتيجية للجامعة االسالمية باملدينة املنورة)1433-1437 هـ(

اخلطة اإلستراتيجية لكليات وعمادات جامعة املجمعة ) 1432-1435هـ( .

اخلطة اإلستراتيجية لكلية االصيدلة جامعة حلوان)2010-2015 م(.
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(SWOT) التحليل البيئي
لعمادة السنة التحضيرية

والدراسات  المساندة
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(SWOT) التحليل البيئي
لعمادة السنة التحضيرية

والدراسات  المساندة
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حرصــًا مــن عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة علــى حتقيــق أهدافهــا،  فقــد قامــت بتشــكيل 
جلنــة إلعــداد التحليــل البيئــي  ، حيــث قدمــت اللجنــة  باكــورة  عملهــا  األولــي حــول التحليــل البيئــي 
للعمــادة ، والــذي عكفــت علــى دراســته ومراجعتــه مــرارًا وتكــرارًا  جلنتــي بنــاء اخلطــة ومراجعتهــا حتــى 

غــدا بشــكله النهائــي  ضمــن احملــاور التاليــة:

المحور األول
الرسالة واألهداف

المحور الثاني
المرافق والتجهيزات

المحور الثالث
 اللوائح والقواعد التنفيذية 

واالجرائية
المحور الرابع

التعليم والتعلم والمصادر 
التعليمية

المحور الخامس
سياسة التوظيف وتطوير قدرات 

منسوبي العمادة
المحور السادس

تعزيز ضمان الجودة
إدارة شئون الطلبة والخدمات المحور السابع

المساندة
المحور الثامن

البحث العلمي
المحور التاسع

اإلدراة المالية والتخطيط
المحور العاشر

خدمة المجتمع
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المحور األول : الرسالة واألهداف
نقاط القوة

• متسقة مع رسالة اجلامعة   
• متسقة مع غايات و مبررات وجود العمادة    

• متماشية مع قيم املجتمع السعودي وقيم جامعة الدمام   
• واضحة ومحددة   

• شارك يف تطويرها منسوبي العمادة) مدرسني ، إداريني ، طالب وطالبات (   

المحور الثاني : المرافق والتجهيزات

قاعــات دراســية مجهــزة بشاشــات عــرض، 
وســبورة تفاعليــة، ووصــالت انترنــت) يف 

مبانــي: الذكــور والريــان والدمــام(. 

معامل للحاسب اآللي. 

قاعــة اجتماعــات مجهــزة بشاشــة وجهــاز 
وحــي  الطــالب  بقســم  )خــاص  عــرض 

الريــان(.

للطــالب  خدماتهــا  تقــدم  كافتيريــا 
. ظفــني ملو ا و

مكاتــب ألعضــاء هيئــة التدريــس تســهل 
التواصــل مــع الطــالب وتفعيــل الســاعات 

املكتبيــة.

مواقف سيارات للموظفني والطالب.  

عــدم وجــود أجهــزة مراقبــة باملبنــى ملنــع 
أوقــات  يف  بالنظــام  واإلخــالل  الســرقة 

وغيرهــا. الــدوام 

مبنــى  يف  املســارات  جميــع  وجــود  عــدم 
واحــد.

نقاط الضعفنقاط القوة

باملدينــة  العمــادة  مبنــى  مــن  االنتهــاء 
 . معيــة اجلا

االنشــطة  يف  للعمــادة  اجلامعــة  دعــم 
والطالبيــة. األكادمييــة 

لعمــادة  املبانــي اجلديــدة  إلــى  االنتقــال 
الســنة التحضيرية والدراســات املســاندة.

زيادة أعداد الطلبة سنويًا.

لألعــداد  احلاســب  معامــل  كفايــة  عــدم 
الطــالب مــن  ســنويًا  املتزايــدة  

التحدياتالفرص المتاحة
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المحور الثالث : الهيكل التنظيمي
اللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية

يوجــد هيــكل  تنظيمــي للعمــادة يتضمــن 
األقســام والوحدات املســاندة.

يوجــد بالعمــادة خمســة أقســام  أكادمييــة 
بالعمادة.

يوجد وحدات تابعة للعمادة .

اللجــان  مــن  عــددًا  الوحــدات  تتضمــن 
وواضحــة. محــددة  مهــام  لهــا  التابعــة، 

ورؤســاء  للعمــادة،   مجلــس  يتوفــر 
لألقســام املســاندة بالعمــادة ذوي كفــاءة 

متنوعــة. وتخصصــات 

توجــد لوائــح وقواعــد تنفيذيــة منظمــة 
بالعمــادة. األكادمييــة  للنواحــي 

وجــود تقاريــر لــدى العمــادة لتقييــم اداء 
املوظفــني وأعضــاء هيئــة التدريــس. 

الشــركات  علــى  اجلامعــة  اعتمــاد 
اجلزئــي  التشــغيل  يف  اخلارجيــة 
للعمــادة وخاصــة يف )اللغــة االجنليزيــة، 

.  ) اآللــي  واحلاســب 

واضحــة   ميزانيــات  تخصيــص  عــدم 
علــى  تعينهــا  والوحــدات   لألقســام 

أهدافهــا. حتقيــق 

إدارات  بــني  واالندمــاج  التنســيق  ضعــف 
املختلفــة. العمــادة  وأقســام  ووحــدات 

عدم وجود إداره لالزمات والكوارث.

عــدم الربــط بــني نتائــج التقييــم واألجــور 
أو احلوافــز والترقيــات.

عــدم تناســب االجــور و املكافــأة مــع حجــم 
العمــل املطلــوب.

البيانــات  قاعــدة  اســتكمال  نقــص 
هيئــة  وأعضــاء  باملوظفــني  اخلاصــة 

. يــس ر لتد ا

نقاط الضعفنقاط القوة
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المحور الرابع :التعليم والتعلم والمصادر التعليمية

ومؤهلــة  متخصصــة  بشــرية  كــوادر 
م قســا أل با

دول   مــن  االجنليزيــة  للغــة  مدرســني 
أم. كلغــة  االجنليزيــة  اللغــة  تتحــدث 

يتــم  املــواد  جلميــع  دراســية  مقــررات 
باســتمرار وتطويرهــا  متابعتهــا 

األقســام  ملقــررات  محــدد  توصيــف 
توصيــف  لنمــوذج  وفقــًا  املختلفــة 

.)NCAAA (

خطــط دراســية مفصلــة يتــم االلتــزام 
بهــا يف تدريــس املقــررات.

التــي  املــواد  يف  للطــالب  تقويــة  دروس 
الضعــف فيهــا  يظهــر 

مقــررات  لتدريــس  مجهــزة  معامــل 
املختلفــة. األقســام 

مصــادر تعلــم متنوعــة إلثــراء وحتســني 
بيئــة التعلــم.

دورات تدريبيــة لتحســني قــدرات اعضــاء 
هيئــة التدريــس .

دعم اجلامعة للعمادة.

التطويــر  يف  العمــادة  قيــادات  رغبــة 
. لتحســني ا و

إلــزام العمــادة بالتشــغيل الذاتــي جلميــع 
البرنامــج.

قلة الوظائف اإلدارية.

يف  الشــركات  علــى  اجلامعــة  اعتمــاد 
مقــرري  لتدريــس  اجلزئــي  التشــغيل 
 . االلــي  واحلاســب  االجنليزيــة  اللغــة 

ضعــف اســتخدام أدوات متنوعــة للتقييــم 
الذاتــي و حتديــد جوانــب القــوة والضعف 

يف أداء املدرسني.

لعــرض  ضعــف  توظيــف ملــف اإلجنــاز 
والتعــرف  وواجباتهــم  الطــالب  أعمــال 

تقدمهــم. مســتوى  علــى 

مشــاكل يف صيانــة  احلواســيب وأجهــزة 
العــرض يف القاعــات الدراســية. واملعامــل

نقاط القوة

التحدياتالفرص المتاحة

نقاط الضعف



30

وعامليــة  وطنيــة  كــوادر  اســتقطاب 
االجنليزيــة  اللغــة  لقســمي  متخصصــة 

اجلامعــة. مــالك  علــى  واحلاســب 

جتهيــز معامــل جديــدة للحاســب  بعــد 
االنتقــال الــى مبنــى املدينــة اجلامعيــة. 

قبــل  مــن  متخصصــة  دورات  إتاحــة 
ملنســوبيها.  املتعاقــدة   الشــركة 

توفيــر كــوادر مؤهلــة ومدربــة تلبــي الزيادة 
الســنوية يف أعداد الطالب .

التوســع يف املبانــي والتجهيــزات لتلبيــة 
الزيــادة املســتمرة يف أعــداد الطــالب

التشغيل الذاتي لألقسام .

التحدياتالفرص المتاحة
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المحور الخامس : سياسة التوظيف وتطوير قدرات منسوبي العمادة

ببيانــات  للتوظيــف  املرشــحني  تزويــد  يتــم 
وشــروط  الوظائــف  مواصفــات  عــن  كاملــة 

فيهــا. التعيــني 

مــن  والتأكــد  الطلبــات  لفــرز  جلــان  توجــد 
كفــاءة املتقدمــني للوظائــف وترشــيح األنســب 

للمقابــالت

هيئــة  لــدى  أن  التوظيــف  عمليــات  تضمــن 
مجاالتهــم يف  املطلوبــة  اخلبــرات  التدريــس 

ووكالء  عميــد  مــن  للعمــادة  العليــا  اإلدارة 
التطويــر  بأهميــة  تؤمــن  شــابة  قيــادات 
األكادميــي واإلداري  لتحســني جــودة األداء.

األكادميــي  للتطويــر  مفعلــة  وحــدة  وجــود 
التطويــر  بأنشــطة  تختــص  بالعمــادة 

العمــادة.  ملنســوبي  األكادميــي  

عمــل مســح حلاجــات أعضــاء هيئــة التدريــس 
لهــم،  احلقيقــة  االحتياجــات  علــى  للوقــوف 
األهــداف  حتقــق  تدريبيــة  برامــج  لبنــاء 

املرجــوة.

أعــداد منســوبي العمــادة مــن أعضــاء  كثافــة 
تنظيــم  جــدوى  مــن  يزيــد  التدريــس،  هيئــة 
التدريبــات، وانعــكاس مردودهــا علــى عمليــة 

. والتعلــم  التعليــم 

األكادميــي  التطويــر  وحــدة  برنامــج  يشــتمل 
لتنميــة  متنوعــة  تدريبيــة   أنشــطة  علــى 
واإلداريــة  والبحثيــة  التدريســية  املهــارات 

. التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  والشــخصية 

لبرامــج  محــددة  ميزانيــة  وجــود  عــدم 
العمــادة. ملنســوبي  األكادميــي  التطويــر 

آليــة  تنظــم  ماليــة  لوائــح  وجــود  عــدم   
العمــادة  خــارج  مــن  مدربــني  اســتقطاب 

لــزم األمــر - إن   -

 عــدم التنســيق مــع األقســام لالســتفادة 
واإلقليميــة  احملليــة  املؤمتــرات  مــن 
مــن  قلــل  الزمــالء،  يحضرهــا  التــي 
املؤمتــرات   تلــك  مــن  االســتفادة  فــرص 
كأحــد طــرق التنميــة املهنيــة والتطويــر 

األكادميــي. 

لتنميــة  تدريبيــة  برامــج  وجــود  عــدم 
 . للعمــادة  املنتســبني  اإلداريــني 

 نقص املدربني املتخصصني يف العمادة
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استقطاب كفاءات وكوادر بشرية مميزة.

عمــادة  تقدمهــا  تدريبيــة  فــرص  توفــر 
التطويــر اجلامعــي للكليــات والعمــادات 

. الدمــام  جلامعــة  التابعــة 

املنفــذة  الشــركة  مــن  االســتفادة 
لبرنامجــي اللغــة االجنليزيــة واحلاســب 

. التدريبيــة   البرامــج  دعــم  يف 

التدريبيــة  اخلدمــات  مــن  االســتفادة 
التــي تقدمهــا بعــض العمــادات االخــرى 
التطويــر  عمــادة:  مثــل  باجلامعــة، 
األكادميــي، وخدمــة املجتمــع، والتعليــم 
املكتبــات  شــئون  وعمــادة  اإللكترونــي، 

بــني اجلامعــات يف اســتقطاب  التنافــس 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  املميزيــن 

واإلداريــني 

ضيــق الوقــت لــدى أعضــاء هيئــة التدريس 
فــرص  تقليــل  إلــى  أدى  واإلداريــني 

. التدريبيــة  البرامــج  مــن  االســتفادة 

تلبــي  دورات  تقــدمي  علــى  القــدرة 
املســتفيدين. احتياجــات 

التحدياتالفرص المتاحة
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المحور السادس : تعزيز ضمان الجودة

مــن  تنبثــق  وأهــداف  للعمــادة  رؤيــة ورســالة 
 . اجلامعــة  ورســالة  رؤيــة 

الهيئــة  معاييــر  لتحقيــق  للجــودة  وكالــة 
األكادميــي  واالعتمــاد  للتقــومي  الوطنيــة 

  )NCAAA (

دعــم القيــادات ورؤســاء االقســام لعمــل لوكالــة 
اجلــودة .

بالعمــادة  اجلــودة  لوكالــة  وأهــداف  مهــام 
. لهــا  التابعــة  واللجــان 

املســاندة  األقســام  متضمــن  هيــكل  وجــود 
. لهــا  التابعــة  والوحــدات 

الســنوي  التقييــم  لعمليــة  واضحــة  آليــة 
للمقــررات ومهــارات التدريــس بالتعــاون مــع 

. اجلــودة  عمــادة 

تقييــم  لنتائــج  الراجعــة  للتغذيــة  آليــة 
 . التدريــس  وملهــارات  للمقــررات  الطــالب 

ملف املقرر ) Course Portfolio  ( جلميع 
املقــررات  بالعمــادة . 

لوكالــة  عــدم وجــود ميزانيــة خاصــة لدعــم   
الــورش  علــى  للصــرف  ماديــًا  اجلــودة 
واحملاضــرات واالجتماعــات الدوريــة اخلاصــة 

باجلــودة. 

الســنوي  التقييــم  أدوات  مناســبة  عــدم   
وضعــت  ملــا  التدريــس  ومهــارات  للمقــررات 

جلــه أل

 نقص الكوادر املؤهلة يف اجلودة
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دعــم اجلامعــة للعمــادة لتحقيــق معاييــر 
اجلــودة .

عمــادة  بــني  املثمــر  والتعــاون  التنســيق 
الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة 
معاييــر  تنفيــذ  ملتابعــة  اجلــودة  وعمــادة 

 . التقييــم  وعمليــة  اجلــودة 

اخلطــة  لبنــاء  جلنــة  تشــكيل 
وجودهــا  وتفعيــل  اإلســتراتيجية 

إليهــا. املوكلــة  املهــام  لتحقيــق 

العــبء التدريســي جلميــع اعضــاء هيئــة 
التدريــس املنتســبني للعمــادة يقلــل مــن 
وحتقيــق  اجلــودة  جلــان  يف  مشــاركتهم 

مهامهــا .

أعــداد  يف  املطــردة   الســنوية  الزيــادة 
يترتــب  ممــا  العمــادة،  يف  املقبولــني 
كــوادر بشــرية  عليــه ضــرورة اســتقطاب  
وإداريــًا.  وفنيــًا  أكادمييــًا  متخصصــة 

اســتقطاب كفــاءات متخصصــة يف مجــال 
اجلودة

التحدياتالفرص المتاحة



35

المحور السابع : إدارة شئون الطالب والخدمات المساندة

تقــدمي برنامــج تهيئــة وتوجيــه شــامل للطلبــة 
يضمــن  مبــا  الدراســي   العــام  بدايــة  اجلــدد 
فهمهــم الكامــل ألنــواع اخلدمــات واإلمكانيــات 

ومســؤولياتهم. وواجباتهــم  لهــم،  املتاحــة 
عمليــات  وأثنــاء  قبــل  للطلبــة  الدعــم  تقــدمي 

املســارات حســب  املقــررات  تســجيل 
باملســارات  املتعلقــة  املعلومــات  كافــة  إتاحــة 
احتســاب  وكيفيــة   ، ومتطلباتهــا  األكادمييــة 

ملعــدل  ا
واالســتئناف  التظلــم  يف  الطــالب  حــق  ضمــان 
منشــورة  و  مكتوبــة  وقواعــد   أنظمــة  ضمــن 

ب للطــال
يـُقدم اإلرشاد األكادميي للطالب بشكل مستمر 

)عضــو هيئــة تدريــس لكل فصل دراســي(
قبــل  مــن  النفســي  واإلرشــاد  الدعــم  تقــدمي 

مختصــني 
الســنة  عمــادة  بــني  الشــراكة  دور  تفعيــل 
ووحــدة  املســاندة  والدراســات  التحضيريــة 
هيئــة  اعضــاء  تدريــب  يف  االرشــادية  اخلدمــات 

اجلــدد. التدريــس 
تفعيــل دور الطالــب يف العمليــة االرشــادية مــن 

خــالل مبــادرة املرشــد الطالــب.
تقــدمي خدمــات االرشــاد النفســي الكترونيــًا عــن 

طريــق روابــط معــده خصيصــًا لذلــك .
تشــخيص الطــالب وفــق االختبــارات واملقاييــس 
التقريــر  واعــداد  الكترونيــا  واملبرمجــة  العامليــة 

الكترونيــًا
تعنــي  والتــي  الطــالب  شــئون  وحــدة  وجــود 

وتوجيهــا الطــالب  مواهــب  عــن  بالكشــف 
وجــود مركــز مصــادر ودعــم التعلــم يوفــر الدعــم 

األكادميــي للطــالب

يف  االرشــادية  اخلدمــات  وحــدة  اشــراك  عــدم   
الطالبيــة. االنشــطة 

 ازدحــام برنامــج الطلبــة بحيــث ال توفــر الوقــت 
الــكايف ملراجعــة وحــدة اخلدمــات االرشــادية .

جلســات  حضــور  يف  الطلبــة  انتظــام  عــدم   
. اإلرشــاد 

 قلة التنوع يف األنشــطة املنهجية والالمنهجية 
أدى إلــى عــزوف الطــالب عــن األنشــطة 

نقاط الضعفنقاط القوة
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عامليــة  ومقاييــس  اختبــارات  توفــر 
مبرمجــة الكترونيــا داخــل مركــز االرشــاد 

الرئيســي اجلامعــي 

مركــز  داخــل  متخصــص  فريــق  وجــود 
والــدورات  البرامــج  إلعطــاء  االرشــاد 
يف  التربــوي  النــادي  داخــل  املتخصصــة 

. الطــالب  شــؤون  عمــادة 

توظيــف غرفــة مصــادر التعلــم  يف عمــادة 
الســنة التحضيريــة والدراســات املســاندة 

يف تقــدمي اخلدمــات االرشــادية .

اخلدمــات  وحــدة  علــى  الطلــب  زيــادة 
التقنــي  االنفتــاح  عصــر  يف  االرشــادية 
الالمحــدود ومالــه مــن تأثيــر علــى قيــم 

الطلبــة. واجتاهــات 

االجتاهات السلبية نحو االرشاد النفسي.

التحدياتالفرص المتاحة
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المحور الثامن : البحث العلمي

يف  والدراســات  للبحــوث  وحــدة  اســتحداث  

ة  د لعمــا ا

االســتفادة مــن نتائــج البحــوث يف تطويــر عمليــة 

التعليــم والتعلــم يف عمــادة الســنة التحضيريــة 

والدراســات املســاندة .

عقــد دروات وورش عمــل بحثيــة لتعزيــز مهــارات 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف هــذا املجــال.

اصــدار ُكتيــب يف نهايــة العــام الدراســي يتضمــن 

اجراؤهــا  مت  التــي  األبحــاث  عــن  تقاريــر 

لالســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياتهــا يف تطويــر 

. العمــادة  أداء 

ميثــل وجــود وحــدة البحــوث حلقــة الوصــل بــني 

واجلهــات  العمــادة  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

اخلارجيــة. البحثيــة 

حــرص أعضــاء هيئــة التدريــس علــى املشــاركة يف 

املؤمتــرات العلميــة .

كــوادر  إلــى  والدراســات  البحــوث  وحــدة  حاجــة 

)باحثــني،  اجلوانــب  جميــع  مــن  متخصصــة 

احصائيــني( محليــني  لغويــني،  ومحرريــن 

عمــل  لدعــم  ميزانبــة  إلــى تخصيــص  احلاجــة 

والبحــوث. الدراســات  وحــدة 

هيئــة  أعضــاء  ومســئوليات  التزامــات  كثــرة 

التدريــس داخــل العمــادة تعيــق تنفيــذ البحــوث

عــدم وجــود خطــة بحــث ســنوية لدعــم أنشــطة 

البحــث العلمــي يف العمــادة .

قلــة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املشــاركني يف 

النشــر - دورات علميــة محكمــة - تأليــف كتــب . 

الدعــم  إلــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  حاجــة 

وتنفيــذ  البحثيــة  مهارتهــم  لتنميــة  واملســاندة 

. العلميــة   أبحاثهــم 
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38

البحــث  عمــادة  مــع  املشــترك  التعــاون 
اجلامعــة مســتوى  علــى  العلمــي 

فــرق  مــع  بحــوث  إجــراء  يف  املشــاركة 
بحثيــة أخــرى يف جامعــات داخــل اململكــة 

وخارجهــا.

توفــر املكتبــة الرقميــة باجلامعــة قواعــد 
بيانــات متعــددة ملختلــف التخصصــات .

تطبيــق  متطلبــات  اجلامعــة  توفــر 
 - بحــث  )مجتمــع  العلميــة  االبحــاث 

.  ) الــخ   ... أدوات   - معامــل 

وجــود لوائــح وأنظمــة باملجلــس العلمــي 
تتيــح  العلمــي  البحــث  بوكالــة  املجلــس 
العلميــة  األبحــاث  يف  للنظــر  الفــرص 
املقدمــة للترقيــة لألعضــاء املتعاقديــن . 

لتطبيــق  اإلداريــة  اإلجــراءات  كثــرة 
البحــث العلمــي يف البيئــة  الداخليــة و 

. )املجتمــع(  اخلارجيــة 

املجــالت  خــالل  مــن  العلمــي  النشــر 
مــن  واملعتمــدة  املصنفــة  العليمــة  

معــة جلا ا

التحدياتالفرص المتاحة
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وجود رعاة خارجيني 

اللغــة  ملقــرري  املشــغلة  الشــركة  دعــم  
االجنليزيــة  واحلاســب ألنشــطة العمــادة

يف  العامــة  املالــي  الترشــيد  سياســة 
قطاعــات الدولــة وضعــف املــوارد املاليــة. 

التحدياتالفرص المتاحة

المحور التاسع : اإلدارة المالية والتخطيط

وجود إدارة مختصة بالشؤون املالية 

توفــر ميزانيــة محــددة مــن قبــل إدارة اجلامعــة  

وعمــادة شــئون الطــالب  

يف  العمــادة  ومشــاريع  ألنشــطة  اجلامعــة  دعــم 

املخصصــة  امليزانيــة   حــال عجــز 

عــدم كفايــة امليزانيــة املخصصــة ممــن قبــل إدارة 
اجلامعة لعمادة الســنة التحضيرية والدراســات 

املساندة 

لألقســام  الصــرف  مجــاالت  حتديــد  عــدم 
املســاندة  والوحــدات  األكادميــة 

قلة أعداد املختصني بالشؤون املالية  

نقاط الضعفنقاط القوة



40

املجتمــع  مؤسســات  مــع  شــراكات  عقــد 
. املجتمــع  خدمــة  يف  دور  لهــا  والتــي 

توفيــر ميزانيــة  للبرامــج املوجهة خلدمة 
املجتمع .

خدمــات  تقــدم  جهــة  مــن  أكثــر  وجــود 
مجتمعيــة

التحدياتالفرص المتاحة

المحور العاشر : خدمة المجتمع

تنفيــذ برامــج تدريبيــة يف احلاســب اآللــي واللغــة 

االجنليزيــة للمجتمــع احمللي

تنفيــذ برامــج تدريبيــة يف احلاســب اآللــي واللغــة 

االجنليزيــة لطــالب وطالبــات اجلامعة 

والــوكاالت  العمــادة  بــني  مشــترك  تعــاون 

واإلدارات ذات الصلــة  باجلامعــة يف اخلدمــات 

برامــج  مــن  الوحــدة  تقدمهــا  التــي  املختلفــة 

متنوعــة. تدريبيــة 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  و  الطــالب  مســاهمة 

األنشــطة  خــالل  مــن  املجتمعيــة  اخلدمــات  يف 

الالمنهجية)الالصفيــة(

عدم توافر االعتمادات الكافية للتدريب. 

عدم وجود رعاة للبرامج واألنشطة التطوعية 

املجتمــع  مؤسســات  مــع  شــراكات  وجــود  عــدم 

حمللــي ا

3نقاط الضعفنقاط القوة
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أولويات المرحلة القادمة

يف ضــوء التحليــل البيئــي )SWOT ( ويف ضــوء التوجهــات املســتقبلية للعمــادة،  
مت حتديــد األولويــات التاليــة:

• استكمال جتهيزات البنية التحتية  وتوفير البيئة احملفزة على االبداع 
• تطوير العملية التعليمية و االرتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس  واملوظفني  .

العمــادة وحتقيــق  يف  واألكادمييــة  اإلداريــة  املجــاالت  اجلــودة يف جميــع  مفهــوم  غــرس   •
 . الفعالــة  املمارســة 

• توثيق العالقة مع املجتمع احمللي بأفراده ومؤسساته.
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تهيئة الطالب ومساعدتهم للتغلب على التحديات التي يواجهونها خالل مرحلة 
إعدادهم لإلنتقال من التعليم العام إلى التعليم اجلامعي

تطوير التنظيم االداري مبا يتناسب واحلجم املستقبلي املتوقع للعمادة
- تطوير الهيكل التنظيمي للعمادة

- تغطية حاجة العمادة من اإلداريني واألكادمييني مبا يتوافق واحلاجات 
املستقبلية املتوقعة للعمادة.

- االستثمار األمثل للكفاءات العلمية و اإلدارية  بالعمادة.

التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني.
- توفير برامج تدريبية ملنسوبي العمادة يف ضوء احتياجاتهم الفعلية

- االستفادة من التجارب العاملية يف مجال التطوير األكادميي واإلداري
- تأسيس دعائم التنمية املهنية الذاتية واملستدامة داخل العمادة

رفع كفاءة العملية التعليمية لطالب املسارات املختلفة مبا يحقق متطلبات 
التخصص األكادميي

- مساعدة الطالب على اختيار التخصص اجلامعي وفق ميولهم وقدراتهم
- مراجعة واستحداث املقررات الدراسية.

- تنفيذ أسلوب تعلم يؤكد على تكامل املنهج.
- بناء مقررات الكترونية  داعمة لعملية  التعليم و التعلم للمسارات املختلفة 

- دعم الطالب ضعيفي التحصيل العلمي واملتعثرين أكادمييًا. 

األهداف االستراتيحية واألهداف التفصيلية 
المشتقة منها
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دعم ثقافة البحث والنشر العلمي يف عمادة السنة التحضيرية والدراسات املساندة
- تطوير املهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس

- تطوير أداء وحدة الدراسات والبحوث والتوسع يف خدماتها

توفير بيئية جاذبة ومحفزة على االبداع.
- اكتشاف املواهب وتوفير الدعم الالزم لتطويرها و تشجيعها.

- تصميم أنشطة تعزز انتقال أثر التعلم.
- تطوير البيئة املادية للعمادة بحيث تصبح أكثر حتفيزًا وجاذبية .

تفرد ومتيز العمادة بني عمادات وكليات اجلامعة 
- تطوير النواحي اإلعالمية يف العمادة .

 - استضافة املؤمترات واللقاءات العلمية واملسابقات أو املشاركة فيها .
- تصميم أنشطة فاعلة على مستوى اجلامعة، واملجتمع احمللي.

توثيق العالقة مع املجتمع بأفراده ومؤسساته.
- عقد شراكات مع مؤسسات املجتمع احمللي 

- تنفيذ أنشطة ودورات تدريبية ملختلف فئات املجتمع.

تدعيم ثقافة اجلودة  يف جميع املجاالت واألنشطة اإلدارية واألكادميية
- نشر ثقافة اجلودة بني منسوبي العمادة من خالل وسائل فعالة

- دعم ومساندة األقسام األكادميية  والوحدات اإلدارية يف اجناز خططها وفق 
معايير اجلودة

- حتقيق معايير اجلودة على مستوى العمادة
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المشاريع اإلجرائية
الهدف اإلستراتيجي األول

تهيئة الطالب ومساعدتهم للتغلب على التحديات التي يواجهونها خالل 
مرحلة إعدادهم  لإلنتقال من التعليم العام إلى التعليم الجامعي

باللوائــح  الطــالب   تعريــف   •
اجلامعيــة واألنظمــة 

مهــارات  الطــالب  اكســاب   •
)االنضبــاط  اجلامعــة  وقيــم 
املسئولية-املشــاركة  -حتمــل 

-الشــفافية(.
 

مبرافــق  الطــالب  تعريــف   •
احلــرم اجلامعــي واخلدمــات 

ملقدمــة   ا

بأنشــطة  الطــالب  تعريــف   •
علــى  وحتفيزهــم  اجلامعــة 

فيهــا  املشــاركة  

النجــاح   جتــارب  نقــل   •
التحضيريــة  الســنة  لطــالب 
يف  املســاندة  والدراســات 

الســابقة الســنوات 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ

الســنة  لطــالب  التهيئــة   أســبوع  تنفيــذ   •
املســاندة والدراســات  التحضيريــة 

• توفير كتيب دليل الطالب
)تنفيــذ ورشــة عمــل حــول أنظمــة ولوائــح 

اجلامعــة(.
احليــاة  ملهــارات  العمــل  ورش  عــدد   •

معيــة جلا ا
• نظــام متابعــة لســلوك الطــالب بالتعــاون 
واالرشــاد  الطــالب  شــئون  وحــدة  مــع 

األكادميــي
• التعامــل مــع مشــكالت التكيــف اجلامعــي 
والالمبــاالة..  واالنقطــاع  االنســحاب   (
واالرشــاد  الدعــم  وحدتــي   طريــق  عــن 

الطــالب(. وشــئون 
• وجــود خطــة لألقســام واملقــرررات تخــدم 

تعريــف الطلبــة باملرافــق مثــل
بزيــارات  والبحــث  التعلــم  مقــرر  )ربــط 
بزيــارة  البدنيــة  والتربيــة   - للمكتبــات 

الرياضيــة(. للمرافــق 
• توفيــر  فيلــم تعريفــي باملرافــق واألنشــطة 

اجلامعية.
الكترونيــة   وروابــط  مطويــات  توفــر   •
اجلامعيــة. باألنشــطة  تعريفيــة  وبنــرات 
• فيلــم توجيهــي ينقــل جتــارب جنــاح طــالب 

الســنوات السابقة. 
• إستمرار العمل، مبركز مصادر دعم التعلم

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف اإلستراتيجي الثاني
» تطوير الهيكل التنظيمي بما يتناسب والحجم المستقبلي المتوقع للعمادة«

الهدف التفصيلي رقم )1(

تطوير الهيكل التنظيمي للعمادة
مشروع: الهيكلة

الهدف التفصيلي رقم )2(

تغطية حاجة العمادة من االداريين واالكاديميين من الكفاءات
مشروع: احتياجاتي

• حتديث الهيكل التنظيمي
توحيــد منهجيــة العمــل بــني   •

املختلفــة املســارات 

التوصيــف  دليــل  إعــداد   •
الوظائــف  جلميــع  الوظيفــي 

التنظيمــي الهيــكل  علــى 

• ســد االحتياجــات القياديــة   
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
واإلداريــني جلميــع املســارات 

والوحــدات.

هيئــة  أعضــاء  اســتقطاب   •  
واملوظفــني  التدريــس 

يــن ملتميز ا

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• هيكل تنظيمي معتمد
 

• دليل إجرائي للعمليات واخلدمات
 

• دليل التوصيف الوظيفي

الذيــن   التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــدد   •
اداريــة  مناصــب  يف  اســتقطابهم  مت 

 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  عــدد   •
اســتقطابهم  مت  الذيــن  واملوظفــني 

بالعمــادة للعمــل 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )3(

االستثمار االمثل للكفاءات العلمية و اإلدارية بالعمادة
مشروع: أهل الخبرة

الهدف التفصيلي رقم )3(

االستثمار االمثل للكفاءات العلمية و اإلدارية بالعمادة
مشروع: وثيقة)مشروع التوصيف الوظيفي(

العلميــة  الكفــاءات  علــى  التعــرف   •
                                                   . واإلداريــة 

مــن  القياديــة  االحتياجــات  ســد   •
أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــني 

والوحــدات. املســارات  جلميــع 

القيــادات   بــني  الصلــة  توثيــق   •
وإدارة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

ة د لعمــا ا

• إعــداد وثيقــة )كتيــب( تعدهــا عمــادة 
والدراســات  التحضيريــة  الســنة 
علــى  الوظائــف  جلميــع   املســاندة  
املســمى  وفــق  التنظيمــي  الهيــكل 

منهــا. لــكال  الوظيفــي 
• حتديــد الواجبــات الوظيفــة للوصــف 

الوظيفــي املعنــي.
•  حتديــد املســئول املباشــر لــكل مســمى 

وظيفي.
منــح  خــالل  مــن  التعــاون  حتســني   •
التنظيمــي   الهيــكل  أعضــاء  جميــع 
الوظيفيــة  املهــام  عــن  عامــة  رؤيــة 

لديــه.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• تنفيــذ اخلطــط اخلاصــة بتحديــث الهيــكل 
التنظيمــي بنســبة %100.

لســد  عاليــة  كفــاءة  ذات  قيــادات   •  
املســتحدثة  املســارات  االحتياجــات جلميــع 

. ت ا حــد لو ا و

املســارات  بــني  العمــل  يف  املنهجيــة  توحيــد   •
املختلفــة  وفــق إطــار موحــد يحقــق رؤيــة و 

العمــادة. رســالة 

التوصيــف  )كتيــب(  وثيقــة  مــن  االنتهــاء   •
. العمــادة  مــن مجلــس  واعتمــاده   الوظيفــي 

 
و  العلميــة  األقســام  جلميــع  نســخ  توزيــع   •
. الوظيفــي  التوصيــف  وثيقــة  مــن  اإلداريــة 

• إعــالن املخطــط اخلــاص بالهيــكل اإلداري 
بطــرق مناســبة .

األهداف

األهداف

سنوات
التنفيذ

سنوات
التنفيذ

مؤشرات األداء

مؤشرات األداء
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الهدف اإلستراتيجي الثالث:
التنمية المستمرة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين

الهدف التفصيلي رقم )1(

توفير برامج تدريبية لمنسوبي العمادة
في ضوء احتياجاتهم الفعلية

المشروع:  1/1/2  :
تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالعمادة

في مجال التعليم والتعلم.

تدريبيــة  خطــة  إعــداد   •
لتطويــر مهــارات التدريــس 
هيئــة  ألعضــاء  والتقــومي 

. التدريــس 

البرامــج  مــن  االســتفادة   •
عمــادة  تقدمهــا  التــى 
يف  اجلامعــي  التطويــر 
تقــدمي ورش عمــل محليــة 
عمليــة  تدعــم  ودوليــة 

بالعمــادة. التدريــس 

اخلبــرات  مــن  االســتفادة   •
العمــادة  فــى  املوجــودة 
املعيديــن  تدريــب  فــى 

يــن  ضر حملا ا و

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• عــدد الــدورات وورش العمــل املقدمــة 
يف هــذا املجــال.

 
التدريــس  اســتراتيجيات  عــدد   •
مــن  تطبيقهــا  مت  التــي  احلديثــة 

املقــرر. توصيــف  خــالل 

أداء  عــن  الطــالب  رضــا  معــدل   •
عضــو هيئــة التدريــس فيمــا يخــص 

. التدريــس  مهــارات 

• معــدل رضــا عضــو هيئــة التدريــس 
عــن أدائــه ومهاراتــه التدريســية.

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي )1(

توفير برامج تدريبية لمنسوبي العمادة في
ضوء احتياجاتهم الفعلية

المشروع 2/1/2  : 

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالعمادة  على استخدام 
التكنولوجيا في التدريس.

هيئــة  أعضــاء  تدريــب   •
التعلــم  علــى  التدريــس 
واســتخدام  اإللكترونــي 
  LMSالتعلــم إدارة  نظــم 

ألفضــل  متيــز  جائــزة  عمــل   •
التدريــس  هيئــة  عضــو 
اإللكترونــي  التعلــم  يســتخدم 

هيئــة  أعضــاء  تدريــب   •
اســتخدام  علــى  التدريــس 
الوســائط  تصميــم  برامــج 
 Flash  Movie( املتعددة

)maker

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

يف  بــورد  البــالك  مســتخدمي   •
. يــس ر لتد ا

 
• عــدد مســتخدمي الســبورة الذكيــة 

التدريــس. يف 

التعليــم  يف  التميــز  جائــزة  دليــل   •
االلكترونــي.

أداء  عــن  الطــالب  رضــا  معــدل   •
عضــو هيئــة التدريــس فيمــا يخــص 

. التكنولوجيــا  اســتخدام 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي )1( 

توفير برامج تدريبية لمنسوبي العمادة
 في ضوء احتياجاتهم الفعلية

المشروع 3/1/2  :

 تطوير قدرات موظفي العمادة في بعض الجوانب اإلدارية .

موظفــي  كفــاءة  رفــع   •
اإلداري.  العمــل  العمــادة يف 

• حتســني مخرجــات العمــل 
اإلداري.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• عــدد الــدورات املقدمــة للموظفيني 
االداريني.

 
• تنفيــذ اســتطالع رأى الحتياجــات 

موظفــي العمــادة  التدريبيــة.

ورؤســاء  املديريــن  رضــا  معــدل   •
فــى  املوظفــني  أداء  عــن  األقســام 
تدريبهــم  يتــم  التــى  املوضوعــات 

. عليهــا 

ادائــه  عــن  املوظــف  رضــا  معــدل   •
فــى املوضوعــات التــى يتــم تدريبــه 

. عليهــا 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )2(

االستفادة من التجارب العالمية 
في مجال التطوير األكاديمي واإلداري

 المشروع1/2/2  :

تفعيل بعض النماذج العالمية للتطوير األكاديمي مثل:
مراكز التميز واإلشعاع ودوائر التعلم في بعض أقسام العمادة.

1لمشروع 3/1/2  :

 تطوير المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس.

هيئــة  أعضــاء  تدريــب   •
اســتخدام  التدريــس علــى 
بعــض  يف   التعلــم  دوائــر 

. العمــادة  أقســام 

التميــز  مركــز  إنشــاء   •
مــن  قســم  بــكل  واالشــعاع 
ومشــاركة  العمــادة  أقســام 
أفضــل املمارســات التدريســية 

. االقســام  بــني 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

احلــاالت  بعــض  ورصــد  توثيــق   •
فــى  النمــاذج  هــذه  طبقــت  التــى 

. تدريبهــا   مت  التــى  األقســام 
• زيــادة معــدل تقبــل ورضــا أعضــاء 
اســتخدام  عــن  التدريــس  هيئــة 

. النمــاذج  هــذه 

• مشــاركة قصــص النجــاح وأفضــل 
بــني  التدريســية  املمارســات 

. االقســام 
وضــع معاييــر  ومتطلبــات مركــز   •

واالداء. التميــز 

مســتوى  علــى  التميــز  جائــزة   •
. ة د لعمــا ا

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )3(

تأسيس دعائم  التنمية المهنية الذاتية والمستدامة بالعمادة

المشروع1/3/2 :

بناء كوارد  تدريبية داخل العمادة تساعد في  التنمية المهنية 
الذاتية والمستدامة

الكــوادر  كفايــة  رفــع   •
املختــارة علــى تدريبــات 

.  TOT

ورش  بعــض  تنفيــذ   •
العمــل باالعتمــاد علــى 
التدريبيــة   الكــوادر 

. العمــادة  داخــل 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• األعضــاء الذيــن مت تدريبهــم علــى  
.TOT

 
نفذتهــا  التــي  العمــل  ورش  عــدد   •

املدربــة    TOT كــوادر  

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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• مســاعدة الطــالب للتعــرف علــى 
ميولهــم وقدراتهــم املهنيــة

تعريــف الطــالب بالتخصصــات   •
املســارات  ضمــن  األكادمييــة 

تعريــف الطــالب مبجــاالت عمــل   •
األكادمييــة  األقســام  خريجــي 

باجلامعــة

• اكســاب الطــالب مهــارات اتخــاذ 
القــرار التــي تســاعد يف اختيــار 

لتخصــص ا

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• تنفيــذ لقــاءات تعريفيــة لطــالب املرحلــة 
الثانويــة إلــى العمــادة

• تبــادل الزيــارات بــني  املرشــدين التربويــني 
الســنة  وعمــادة  الثانويــة  املــدارس  يف 

املســاندة والدراســات  التحضيريــة 
الســنة  بعمــادة  النقــاش  حلقــات  عــدد   •
حــول  املســاندة  والدراســات  التحضيريــة 

املختلفــة التخصصــات 
• استضافة عمداء وممثلني عن الكليات

• زيارات ميدانية للكليات
• اختبارات امليول املهنية  

ســوق  إلــى مؤسســات  امليدانيــة  الزيــارات   •
العمــل 

آليــه  حــول  تدريبيــة  ورش  تنفيــذ   •
نحــو  القــرار  واتخــاذ  التخصــص  اختيــار 

املســتقبلي التخصــص 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ

الهدف اإلستراتيجي الرابع :
 رفع كفاءة العملية التعليمية لطالب المسارات المختلفة بما يحقق 

متطلبات التخصص األكاديمي

الهدف التفصيلي رقم )1(

مساعدة الطالب على اختيار التخصص الجامعي وفق ميولهم 

وقدراتهم

مشروع: استبصار



54

الهدف التفصيلي رقم )2(

مراجعة واستحداث  المقررات

مشروع: تْطِويرُ

الدراســية  املقــررات  مراجعــة   •
مبــا يضمــن جــودة مخرجــات 
العمليــة التعليميــة وتوافقها 
الكليــات  متطلبــات  مــع 

املســتهدفة.

• حتديــد طــرق التقييــم املناســبة 
للمقررات.

• حتليل نتائج إجناز الطالب.            

وفــق  مقــررات  اســتحداث   •
للمســار  اجلامعــة  خطــة 
اإلنســاني مبا يحقق النتائج 
لهــذا  املســتهدفة  التعليميــة 

املســار. 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

بدراســة   تقــوم  جلــان  تشــكيل   •
مــن  األقســام  مقــررات  ومراجعــة 
واإلضافــة-  )احلــذف    : خــالل 
وإعــادة  التنقيــح    - التعديــل  

االســتبدال(.  - الصياغــة  

• عدد املقررات التي متت مراجعتها.

مناســبة  تقييــم  خطــة  وضــع   •
. للمقــررات 

• وضع بنوك أسئلة للمقرر .

• اعتماد الكتب املطورة  واملستحدثة 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )2(

تنفيذ اسلوب تعلم يؤكد على تكامل المنهج

المشروع الشامل للمنهج التكاملي

• التعريــف باملشــروع وفكــرة 
املنهــج التكاملــى.

• املرحلــة االولــى  التكامــل 
دراســني  مقرريــن  بــني 
املجــال. لنفــس  ينتميــان 

التكامــل  الثانيــة  املرحلــة   •
دراســني  مقرريــن  بــني 

. مختلفــني

التكامــل  الثالثــة  املرحلــة   •
العلميــة  املقــررات  بــني 

مســار. لــكل  وفقــا 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• عدد  ورش العمل املنفذة .
 

• اجناز الدراسة اخلاصة بحصر 
املقررات بنسبة 100%.

 
• عدد املقررات التي مت اعتمادها

تنفيــذ اســتراتيجيات وأدوات تقييــم 
مناســبة.

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )3(

  بناء مقررات الكترونيه  للمسارات المختلفة

مشروع: 

الحقيبة التفاعلية االلكترونية

   I.E.B  (Interactive electronic bag)

جزئــى   الكترونــي  حتويــل   •
. املقــررات  بعــض  حملتــوى 

• إضافــة مــادة إثرائية 
باســتخدام  جذابــة 
املتعــددة.  الوســائط 

التقييــم  طــرق  اعــداد   •
. ســبة ملنا ا

آختبــارات  جميــع  إجــراء   •
إلكترونيــًا. املقــررات 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

التــي  االلكترونيــة  املقــررات  عــدد   •
اجنازهــا. مت 

واملدرســني  الطــالب  رضــا  معــدل   •
االلكترونيــة. املقــررات  عــن 

• إجــراء آختبــارات إلكترونيــًا وعــدد 
املســتفيدين منهــا.

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )4( 

دعم الطالب الضعاف والمتعثرين اكاديميا

مشروع: داعم

وفــق  الطــالب  تصنيــف   •
التحصيــل  مســتويات 
اختبــار  يف  األكادميــي 

االجنليزيــة اللغــة 

التعلــم  دعــم  مركــز  تفعيــل   •
لالرتقاء مبســتوى التحصيل 

األكادميــي.

مبســاعدة  إضافيــة  دروس   •
التدريــس  اعضاءهيئــة 
املســتوى  ذو  والطــالب 
الدراســي املرتفــع )التعلــم 

باالقــران(.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

حتديــد  اختبــارات  تنفيــذ   •
االجنليزيــة   اللغــة  يف  املســتوى 

. ت ضيــا يا لر ا و

تــردد الطــالب علــى مركــز  معــدل   •
وفروعــه. التعلــم  دعــم 

لرفــع  اإلضافيــة  الســاعات  عــدد   •
الضعــاف  الطــالب  مســتوى 

أكادمييــا. واملتعثريــن 

املنفــذة  األنشــطة  عــدد   •
األقــران( )تعلــم  باســتراتيجية 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف اإلستراتيجي الخامس
دعم  تقافة البحث والنشر العلمي في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

الهدف التفصيلي رقم )1(

» تطوير المهارات البحثية لدى اعضاء هيئة التدريس «
مشروع: كفايات - اشعاع

هيئــة  اعضــاء  تدريــب   •
اســتخدام  علــى  التدريــس 
بالبحــث  اخلاصــة  البرامــج 
مهاراتهــم  لتطويــر  العلمــي 
الدولــى. والنشــر  البحثيــة 

هيئــة  أعضــاء  تدريــب   •
تنفيــذ  علــى  التدريــس 

اإلجرائيــة  البحــوث 

داخــل  بحثيــة  فــرق  تشــكيل   •
يف  األقســام  بــني  أو  قســم  كل 
باالشــتراك  أو  أو   العمــادة 
الكليــات داخــل اجلامعــة  مــع 

وخارجهــا

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

املقدمــة يف مجــال  الــدورات  عــدد   •
العلمــي. البحــث 

وغيــر  املمولــة  األبحــاث  عــدد   •
هيئــة  ألعضــاء  املنشــورة  املمولــة 

. بالعمــادة  التدريــس 
  

عــدد املؤمتــرات والنــدوات التــي مت   •
حضورهــا .

دليل اجراء البحوث .  •

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )2(

» تطوير أداء وحدة البحوث والدراسات والتوسع في خدماتها «

المشروع: دراسات

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توعيــة   •
الدراســات  وحــدة  مبهــام  بالعمــادة 

ث  لبحــو ا و
• مســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
األداء  لتطويــر  ذاتيــة  خطــة  وضــع 
يتــم  ســوف  التــي  البحــوث  تشــمل: 
التدريبيــة  واالحتياجــات   ، تنفيذهــا 
يف مجــال البحــث ، يتــم مشــاركة هــذه 
اخلطــة مــع وحــدة الدراســات والبحوث 

. األكادميــي  التطويــر  ووحــدة 
الصعوبــات  تذليــل  يف  املســاعدة   •
الباحثــني عنــد تطبيــق  التــي تواجــه 

ثهــم  بحا ا
• توثيــق نســبة مشــاركات أعضــاء هيئــة 
االبحــاث  يف  بالعمــادة  التدريــس 

. الدمــام  جامعــة  باســم  املنشــورة 
ارشــادية ألعضــاء هيئــة  أدلــة  توفيــر   •
بعــض  علــى  حتتــوى  التدريــس 
إلــى  باإلضافــة  املهمــة  االرشــادات 
ملخصــات االنتــاج العلمــي لألبحــاث 

. املنشــورة 
البحــوث  وحــدة  حاجــة  تغطيــة   •
املتخصصــة  الكــوادر  مــن  والدراســات 
االحصائــي  التحليــل  مجــاالت  يف 

العلمــي... والنشــر  والتدريــب 
الســنة  لدراســات  مجلــة  تأســيس   •

 . يــة لتحضير ا

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

هيئــة  ألعضــاء  تعريفــي  لقــاء   •
التدريــس لتوضيــح  مهــام وحــدة 

. والبحــوث  الدراســات 

الذاتــي  التطويــر  خطــة  وجــود   •
مبلــف  تدريــس  هيئــة  عضــو  لــكل 

. بــه  اخلــاص  االجنــاز 
  

توفــر قوائــم فــرق البحــث العلمــي   •
العمــادة داخــل أقســام 

مشــاركات  نســبة  يحتــوى  ملــف   •
بأقســام  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
البحــث  أنشــطة  يف  العمــادة 

. باجلامعــة  العلمــي 
 

العلمــي  للبحــث  ارشــادي  دليــل   •
العمــادة. داخــل 

اعتماد تأســيس مجلة لدراســات الســنة   •
التحضيريــة. 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف اإلستراتيجي السادس
توفير بيئة مادية جاذبة ومحفزة على االبداع

الهدف التفصيلي )1(

اكتشاف المواهب وتطويرها وابرازها

مشروع: إبداعي سر وجودي

الطــالب  قــدرات  تنميــة   •
واملتميزيــن يف  املبدعــني 

. املختلفــة  املجــاالت 

يدعــم  منــاخ  توفيــر   •
املواهــب  ويرعــى  تنميــة 

االبــداع.

• االســهام يف إبــراز مواهــب 
املجــاالت  يف  الطــالب  

املختلفــة.

الطــالب  انتمــاء  تعزيــز   •
نحــو اجلامعــة واملجتمــع 

احمللــي.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

لرعايــة  مختصــة  جهــة  وجــود   •
. العمــادة  يف  املوهوبــني 

يف  املوهوبــني  أســماء  حصــر   •
املختلفــة. املجــاالت 

وصقــل  لتطويــر  برامــج  اقامــة   •
املوهوبــني. قــدرات 

املوهوبــني  الطــالب  أعمــال  عــدد   •
املختلفــة الوســائط  عبــر  املنشــورة 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )2(

تصميم أنشطة تعزز انتقال أثر التعلم

مشروع: أيادي  

)مشروع األنشطة الصفية والالصفية(

يف  املقــررات  دور  تفعيــل   •
العمليــة. احليــاة 

مــن  املفاهيــم  تثبيــت    •
خــالل األنشــطة الصفية 

والالصفيــة.

الطلبــة     قــدرات  ابــراز   •
. تنميتهــا و

بــني  الصلــة  توثيــق   •
وأعضــاء  الطلبــة 
وإدارة  التدريــس  هيئــة 

. ة د لعمــا ا

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

عــدد أعمــال  الطلبــة  املتميزيــن   •
املنشــورة. 

مت  التــي  واملســابقات  املعــارض   •
. هــا تنفيذ

• جتميل البيئة التعليمية.

و  الصفيــة  األنشــطة  مهرجــان   •
الالصفيــة نهايــة كل فصــل دراســى.

مــن  املتميزيــن-  تكــرمي  حفــل   •
األنشــطة  فــى  واملدرســني  الطلبــة 

دراســى-عام.  فصــل  كل  نهايــة 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )3(

تطوير البيئة المادية للعمادة بحيث تصبح أكثر تحفيزًا وجاذبية

مشروع: 

»معرفة«  إنشاء مركز مصادر ودعم التعلم

عــن  الدراســية  املقــررات  دعــم   •
طريــق توفيــر مصــادر معلومــات 

باملناهــج. ارتبــاط  ذات 

• توفيــر خبــرات تعليميــة تشــجع 
يصبحــوا  أن  املســتفيدين 
مصــادر  مــن  االفــادة  يف  مهــرة 

املتوفــرة. املعلومــات 

عبــر  املعرفــة   وتبــادل  نشــر   •
اإلعــارة  عمليــات  تفعيــل 
اســترجاع  ومتابعــة  الداخليــة، 

املركــز.  مــن   ُأعيــر  مــا 
• دعم تعلم الطالب أكادمييًا.

• مســاعدة الطــالب للتغلــب علــى 
التــي  والتحديــات  الصعوبــات 
تواجههــم خــالل الســنة األولــى 

يف اجلامعــة.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

لتطويــر  وفنــي  مــادي  دعــم  توفــر   •
املركــز.

للتعلــم  متنوعــة  مصــادر  توفيــر   •
املركــز. يف  الذاتــي 

علــى  املركــز  احتياجــات  توفيــر   •
متقدمــة. مراكــز  محتويــات  ضــوء 

• إعداد خطة اشغال دورية للمركز.

• تقارير األداء عن عمل املركز.

مــن  املســتفيدين  الطــالب  عــدد   •
املركــز.

• تقاريــر قيــاس أثــر  املركــز يف دعــم 
تعلــم الطــالب.

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم )3(

تطوير البيئة المادية للعمادة بحيث تصبح أكثر تحفيزًا وجاذبية

مشروع:  »تجميل الساحات والممرات«

المشروع: معامل حاسب آلي ومختبرات علمية مجهزة بأحدث األدوات

خضــراء  ســاحات  توفيــر   •
العمــادة. مبانــى  فــى 

ممــا  املمــرات   جتميــل   •
يســاعد علــى رفــع احلالــة 
. للمســتفيدين  املعنويــه 

• جتميل احلوائط .

• توفيــر معامــل حاســب آلي 
مجهــزة باحــدث التقنيات 
مبــا يتناســب مــع الزيــادة 

يف أعــداد الطلبــة.

توفيــر مختبــرات علميــة   •
االجهــزة   باحــدث  مــزودة 
مبــا يتناســب مــع الزيــادة 

الطلبــة. أعــداد  يف 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• زيادة املساحات اخلضراء. 

• حصر عدد املعامل واملختبرات. 

االجهــزة  كفــاءة  مــدى  حصــر   •
. املتوفــرة  واالدوات 

• خطة لسد العجز املتوقع.

العمــادة  حاجــات  تغطيــة   •
املعامــل واملختبــرات  املتوقعــة مــن 

  . بتجهيزاتهــا 

األهداف

األهداف

سنوات
التنفيذ

سنوات
التنفيذ

مؤشرات األداء

مؤشرات األداء
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الهدف اإلستراتيجي السابع
تفرد وتميز العمادة بين عمادات وكليات الجامعة

الهدف التفصيلي رقم )1(

»تطوير النواحي االعالمية للعمادة «

مشروع: صلة

النواحــي  تغطيــة   •
مــن  للعمــادة   اإلعالميــة 
أنشــطتها   عــرض   خــالل 

. تهــا ا ز واجنا

احلصــول  طــرق  تنــوع    •
اخلاصــة  املعلومــة   علــى 
وســائل  عبــر  بالعمــادة 
مثــل:  متنوعــة  وأســاليب 
موقــع اجلامعــة - مجلــة 
بــوك  -فيــس  –يوتيــوب 
علــى  توتير-تطبيقــات   –

اجلــواالت... 

بــني   الصلــة  توثيــق   •
مــن  العمــادة  منســوبي 
هيئــة  وأعضــاء  طــالب 

. وإداريــني  تدريــس 

أصحــاب  ورعايــة  تعزيــز   •
خــالل  مــن  االبداعــات  
لهــم. اإلعالمــي  الدعــم 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• معايير محددة للمشاركات.

يف  املتفوقــني  مســاهمات  حصــر   •
. املختلفــة  املجــاالت 

• تفعيــل دور الوســائط املختلفــة يف 
نشــر املعلومــات اخلاصــة بالعمــادة 

دوريــًا.

خاصــة  مجلــة  تأســيس  أعتمــاد   •
بأخبــار العمــادة وطالبهــا وأعضــاء 

التدريــس. هيئــة 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ
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الهدف التفصيلي رقم) 3(

 تصميم أنشطة فاعلة على مستوى الجامعة والمجتمع المحلي

والتجــارب  اخلبــرات  تبــادل   •
فيمــا  واإلداريــة   األكادمييــة 
التحضيريــة  الســنة  يخــص 

املســاندة. والدراســات 

• االرتقــاء مبســتويات العمــل يف 
أقســام العمــادة ووحداتهــا.

املســابقات  يف  العمــادة  متثيــل   •
واإلقليميــة. احملليــة  والنــدوات 

• توثيــق العالقــة الهادفــة مــع 
داخــل  والعمــادات  الكليــات 
وعلــى  اجلامعــي  احلــرم 
احمللــي. املجتمــع  مســتوى 

نحــو  االجتاهــات  تعزيــز   •
االجتماعيــة. املســئولية 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

أن  ميكــن  التــي  الفعاليــات  حصــر   •
فيهــا. تشــارك  أو  العمــادة  تنظمهــا 

• رفع الفعاليات عبر الوسائط والقنوات 
املختلفة.

• مشــاركة منســوبي العمــادة يف التنظيــم 
املشــاركة  أو  الفعاليــات  الســتضافة 

فيهــا.
• اصدار كتيبات   عقب انتهاء الفعالية.

• عدد املسابقات التي أقيمت

• مجموعة من األنشطة املميزة مثل: 
االحتياجــات  لــذوي  اجلــرى  ســباق 

اخلاصــة، العمــل التطوعــي.
• معدل زيادة عدد املشتركني سنويًا.

• تقييم اجلهات املستفيدة.
• تقاريراملشــاركة يف خدمــة اجلامعــة 

واملجتمــع احمللــي.

األهداف

األهداف

سنوات
التنفيذ

سنوات
التنفيذ

مؤشرات األداء

مؤشرات األداء

الهدف التفصيلي رقم )2(

 » استضافة المؤتمرات واللقاءات العلمية والمسابقات أو المشاركة فيها«

مشروع: ا رتقاء
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الهدف اإلستراتيجي الثامن 

 تدعيم ثقافة الجودة
 في جميع المجاالت واألنشطة اإلدارية واألكاديمية

الهدف التفصيلي رقم )1(

»نشر ثقافة الجودة بين منسوبي العمادة من خالل وسائل فعالة«

المشروع:

تنمية  معارف ومهارات منسوبي العمادة  فيما يتعلق بالجودة 

وضمان تحسينها

تدريبيــة  خطــة  اعــداد   •
اعضــاء  مهــارات  لتطويــر 
جتــاه  التدريــس  هيئــة 
يف  مشــاركتهم  تفعيــل 

اجلــودة. حتقيــق 

بــني  املســتمر  التواصــل   •
بالعمــادة  اجلــودة  وكالــة 
وعمــادة اجلــودة باجلامعــة،  
تقدمــه  ممــا  لالســتفادة 
لنشــر  وورش  برامــج  مــن 

اجلــودة. وحتقيــق 

فعالــة ميكــن  أدوات  ايجــاد   •
مــن خاللهــا تقييــم برنامــج 

نشــر ثقافــة اجلــودة.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

هيئــة  اعضــاء  جميــع  اشــتراك   •
عمــل  يف  باألقســام  التدريــس 
املقــررات  )توصيــف  االتــي 
ملــف  إجنــاز   - بهــم  اخلاصــة 

.) ملقــرر ا

نقــاط  لتحســني  خطــط  وضــع   •
واالداء  املقــررات  يف  الضعــف 

يســي. لتدر ا

املوضوعــة  اخلطــط  تنفيــذ   •
املقــررات  وتطويــر  لتحســني 

التدريســي. واالداء 

• نتائج تقييم البرامج التدريبية. 

سنواتاألهداف
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الهدف التفصيلي )2(

دعم ومساندة األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية في انجاز 

خططها وفق معايير الجودة

المشروع:

 تأسيس وحدة ضمان الجودة ضمن الهيكل التنظيمي للعمادة

مقترح »  تشكيل اللجنة العليا لضمان الجودة ضمن الهيكل التنظيمي 

» للعمادة «

أنشــطة  جــودة  ضمــان   •
العمــادة وحتســني مســتوي 
ذلــك  ويتضمــن  األداء، 
القصــور  نقــاط  حتديــد 

قــات. ملعو ا و

االقســام  خطــط  متابعــة   •
يف  بالعمــادة  والوحــدات 
ودعــم  اجلــودة،  حتســني 
عمليــات التحســني املســتمر 
جــودة  مســتويات  لتحقيــق 

ليــة. عا

• إعداد تقارير عن مســتويات 
اجلــودة يف جميــع  حتقيــق 
محــاور العمليــة التعليميــة.

لتفعيــل  آليــات  وضــع   •
الداخلــى  التقــومي 

. ة د لعمــا با

لنظــم  الداخليــة  املراجعــة   •
التقــومي 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

يوضــح  مســار  لــكل  ملــف  تأســيس   •
او  البرامــج  يف  احلــادث  التحســن 

رات. ملســا ا
قبــل  مــن  املوضوعــة  اخلطــط  تنفيــذ   •
االقســام لتحســني اجلــودة يف املقــررات 

واالختبــارات. التدريســية  واملهــارات 
• معاجلــة نقــاط الضعــف  يف املقــررات 
واالداء التدريس وفق خطط التطوير 
املقترحــة يف تقاريــر املقــررات وغيرهــا.

• مشــاركة جميــع اعضــاء هيئــة التدريس  
التقييــم،  عمليــات  يف  واملوظفــني 
وتعاونهــم يف عمليــات اعــداد التقاريــر، 
انشــطتهم. مجــال  يف  االداء  وحتســني 

• ضــخ دمــاء جديــدة مــن األكادمييــني يف 
عمــل اجلــودة بشــكل ســنوي.

• الرضــا عــن أداء وحــدة ضمــان اجلــودة 
مــن خــالل اســتبيان الرضــا عــن األداء. 
• تقاريــر مســتويات حتقيــق اجلــودة يف 

املجــاالت.  جميــع 

سنواتاألهداف
مؤشرات األداءالتنفيذ



68

الهدف التفصيلي )3( 

تحقيق معايير لجودة على مستوى العمادة

المشروع:   الدراسة الذاتية

• حتديــد نقــاط القــوة 
يف  الضعــف  ونقــاط 
مدخــالت  جميــع 
العمليــة  ومخرجــات 
بالعمــادة. التعليميــة 

األداء  تقــومي   •
ومســتوياته بالعمــادة 
حتقيــق  لضمــان 
ومعاييــر  آليــات 
القوميــة  الهيئــة 
واالعتمــاد. للتقــومي 

عمليــة ضمــان  دعــم   •
اجلــودة  وضبــط 
والتحســني  الشــاملة 
ملدخــالت  املســتمر 
العمليــة  ومخرجــات 
بالعمــادة. التعليميــة  

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

• وضــع خطــة فعليــة لتنفيــذ الدراســة 
الدراســة  مــدة  فيهــا  يتضــح  الذاتيــة 
العمــل.  ومنهجيــة  وآلياتهــا  الذاتيــة 

الدراســة  لتنفيــذ  ميزانيــة  وضــع   •
. تيــة لذا ا

جميــع  مــن  العمــل  فــرق  تشــكيل   •
العمــادة. منســوبي 

للمراجعــة  جلــان  أو  نظــام   تأســيس   •
الداخليــة )مفرغــة جزئيــًا للمراجعــة(  
العمــادة  منســوبى  فيهــا  يشــارك 
 ، للمســارات  للوحــدات،  )للمقــررات، 

االداريــة(. التحتيــة،  للبنيــة 

• نتائج الدراسة الذاتية

• نتائــج املراجعــات الداخليــة بعــد تنفيذ 
عمليات التحسني

• تبني معايير الهيئة الوطنية للتقومي 
واالعتماد للتقومي املؤسسي

اجلــودة  لتحقيــق  خطــة  وضــع   •
وحتســينها بنــاء علــى مــردود املراجعــة 
الذاتيــة الدراســة  ونتائــج  الداخليــة 

• تشــكيل جلنــة مــن خــارج عمــادة الســنة 
املســاندة  والدراســات  التحضيريــة 
الذاتيــة،  الدراســة  نتائــج  ملراجعــة 

للتحســني توصياتهــا  وتقــدمي 

سنواتاألهداف
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الهدف اإلستراتيجي التاسع
توثيق العالقة مع المجتمع المحلي

الهدف التفصيلي)1(

عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي

مشروع » معا نتكامل «

مــع  العالقــة  توثيــق   •
املؤسســات  الفاعلــة يف 

احمللــي املجتمــع 

الفــرص  مــن  االســتفادة   •
التعليميــة ورعايــة األنشــطة 
تقدمهــا  ميكــن  التــي  
احمللــي  املجتمــع  مؤسســات 

. ة د للعمــا

اخلدمــات   أوجــه  دراســة    •
تقدمهــا  أن  ميكــن  التــي 
عمادة السنة التحضيرية 
املســاندة  والدراســات 

املؤسســات. لتلــك 

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

املجتمــع  ت  مؤسســا  حصــر   •
العمــادة  قامــت  التــي  احمللــي 

معهــا. شــراكة  بعمــل 

• خطة ملساهمات  عمادة السنة 
والدراســات  التحضيريــة 
املســاندة يف خدمــة مؤسســات 

احمللــي. املجتمــع 

• معدل رضا مؤسسات املجتمع 
مســاهمات  عــن  احمللــي 
التحضيريــة  الســنة  عمــادة 

املســاندة.  والدراســات 

• تنفيــذ تغذيــة راجعــة مســتمرة 
لتطويــر أوجــه اإلســتفادة مــن 

تلــك الشــراكات.

سنواتاألهداف
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الهدف التفصيلي )2 (

تنفيذ دورات تدريبيه  متنوعة لمختلف فئات المجتمع

مشروع: معًا نتطور

• تنميــة مهــارات الفئــات 
مهــارات  يف  املســتفيدة 

 . االجنليزيــة  اللغــة 

• تنمية مهارات  املستفيدين 
يف مهــارات احلاســب اآللــي 

والبرمجيات.

• تنمية املهارات احلياتية 
يف تطويــر الــذات لــدى 

املســتفيدين.

1437 هـ
1438 هـ
1439 هـ
1440 هـ
1441 هـ

الــدورات   عــن  اإلعــالن   •
. يبيــة ر لتد ا

الــدورات   فــى  املســجلني  عــدد   •
. التدريبيــة 

• إختبارات حتديد املستوى. 

• اجتيــاز امللتحقــني لالختبارات 
اللغــة  دورات  عقــب  النهائيــة 

واحلاســب. اإلجنليزيــة 

عــن   املســتفيدين  رضــا  مــدى   •
التدريبيــة. الــدورات 

سنواتاألهداف
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