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وٍّخ ػّ١ل اٌىٍ١خ
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
تسعى كمية العموم اإلدارية بكل طاقاتيا وامكاناتيا المادية والبشرية نحو تحقيق التميز والريادة
األكاديمية كإحدى لبنات الصرح العممي الواعد في جامعة نجران التي تعد من أبرز الجامعات
السعودية الناشئة  ،والتي خطت خطوات واسعة وموفقة نحو تحقيق رسالتيا لخدمة الوطن في تقديم
المعارف والعموم لممجتمع بما يسيم في تحقيق خطة المممكة في التنمية المستدامة.
ولقد تبنت كمية العموم اإلدارية التخطيط االستراتيجي منيجاً في العمل نحو تحقيق الجودة في مختمف
انشطتيا وفعالياتيا العممية واألكاديمية  ،وفى ىذا اإلطار تم تشكيل فريق الخطة االستراتيجية لمكمية
والذى عكف خالل عام كامل عمى العمل المتواصل بيدف إنجاز الخطة االستراتيجية بمستوى يميق
بكمية العموم اإلدارية وبالكفاءات العممية واألكاديمية التي تتميز بيا .
ولقد كانت الخطة االستراتيجية لمجامعة بمثابة الموجو والمرشد لفريق الخطة اإلستراتيجية بالكمية فى
جميع مراحل إعداد الخطة

من خالل التنسيق المستمر والمتواصل بين الكمية بشقييا لمطالب

والطالبات ووكالة الجامعة لمتطوير والجودة لالستفادة من خبرات الوكالة وعمادة التطوير والجودة فى
متابعة جميع مراحل العمل بالخطة .
ولقد التزمت الخطة اإلستراتيجية لمكمية بالتوجيات العامة لخطة الجامعة مع الحفاظ عمى الطبيعة
النوعية لمتخصصات العممية لمكمية في مجال اإلدارة والمال واألعمال واألنظمة (القانون) والتى تعكس
خصوصيتيا المعرفية العممية والعممية بما يحقق رسالة الكمية فى ضوء رسالة الجامعة .
وفى ىذا اإلطار ركزت الخطة اإلستراتيجية لمكمية عمى مجموعة من القضايا أو الغايات اإلستراتيجية
المنبثقة من رسالة الكمية والتى كانت بمثابة المحددات األساسية التى تم فى ضوئيا صياغة األىداف
االستراتيجية والتشغيمية لمخطة  ،والتي – بعون اهلل ومشيئتو ثم بدعم إدارة الجامعة ووكالة الجامعة
لمتطوير والجودة  -سوف نسعى الى تحقيقيا من خالل منظومة متكاممة من المشروعات التطويرية
بالتنسيق مع وحدات الجامعة المعنية المتخصصة.
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وفى إطار تدشين الخطة اإلستراتيجية لمكمية أود ان اشيد بالمجيود الذى بذلو فريق الخطة اإلستراتيجية
بمجمع الطالب ومجمع الطالبات والذى يعد اسياما فعاالً من قبميم/قبمين فى سبيل تقدم وارتقاء الكمية
في خدمة طالبيا وطالباتيا  ،والمجتمع والبحث العممي
واهلل من وراء القصد وىو المعين  ،وفق اهلل الجميع لكل خير ووصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو
وصحبو وسمم .

د /سعود بن عبد هللا بن مش يط
معيد اللكية
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ِملِخ
اٌقطخ االٍزوار١غ١خ
ْٔ .8أح اٌىٍ١خ :
تأسست كمية العموم اإلدارية عام 8241 / 8241ه  ،لتكون وحدة تعميم أكاديمي وميني لالرتقاء

بمقومات العمل اإلداري في المؤسسات العامة والخاصة بمنطقة نجران  ،من خالل منظومة من

االقسام العممية التي تطرح برامج ذات صمة بمقومات النيضة والتنمية كسياسة عامة لممممكة تجد
انعكاساتيا وتطبيقاتيا في السياسات الفرعية السيما السياسة التعميمية .وعمى الرغم من حداثة نشأة
خطي ممموسة في تحقيق أىدافيا التعميمية والمجتمعية  ،باإلضافة إلي أنيا تمعب
الكمية إال أنيا خطت
ً
دور فاعالً في تنمية المجتمع المحمى  ،في إطار االستراتيجية الرئيسية لمجامعة
اً

وتضم الكمية شطرين أحدىما لمبنين واآلخر لمبنات  .ويوجد بشطر البنين حاليا ثالثة أقسام عممية وىي

االدارة العامة  ،وادارة االعمال  ،واألنظمة  ،بينما يحتوي شطر البنات عمي قسمين فقط وىما اإلدارة

العامة  ،وادارة االعمال  ،وتم اعتماد برنامج لدرجة الماجستير في ادارة االعمال بنين وبنات سيتم
بدء من العام الجامعي  8241/8242ىـ .
افتتاحو لمتسجيل لمطمبة والطالبات ً

 .3اٌ١ٙىً اإلكاه: ٞ

تعمل الكمية وفق ىيكل إداري معتمد  ،بما يتضمنو من توصيف وظيفي لالختصاصات والميام إال انو
ال يوجد دليل معتمد لمسياسات واإلجراءات المتبعة داخل الكمية في المواقف اإلدارية المختمفة ،
باإلضافة الى نقص الكوادر والخبرات اإلدارية المؤىمة  ،كما ال يوجد دليل لمتوظيف .
ويتشكل الييكل اإلداري لمكمية  ،في الوقت الحالي  ،من :
 سعادة الدكتور  /سعود بن عبد اهلل بن مشيط (عميد الكمية ومدير وحدة التطوير والجودة) . -سعادة الدكتور  /عاطف سعد الشيري (وكيل الكمية) .

 سعادة الدكتور  /حمد سعيد لسموم (وكيل الكمية لمشئون األكاديمية) .6

 -سعادة األستاذة  /دالل الشيخ (وكيمة الكمية) .

 سعادة الدكتور  /محمد حمدنا اهلل عبد الحافظ (مشرف وحدة التطوير والجودة) . -سعادة الدكتور  /مرزوق العشير (رئيس قسم األنظمة) .

 سعادة الدكتور  /محمد الحسن شريف (منسق قسم أدارة األعمال) . سعادة الدكتور  /ابراىيم الزين ىجو (منسق قسم اإلدارة العامة) . -سعادة األستاذ  /ماجد عمي آل فايع (مدير ادارة الكمية) .
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الهٌكل التنظٌمً لكلٌة العلوم االدارٌة
مجلس الكلٌة

عمٌد الكلٌة

مدٌر مكتب العمٌد

لجنة ترشٌح اعضاء هٌئة التدرٌس
المجلس االستشاري الطالبً

وكٌل الكلٌة

وكٌل الكلٌة للشؤون
االكادٌمٌة

الدراسات العلٌا

االنتساب

وكٌل الكلٌة للتطوٌر
والجودة

االقسام العلمٌة

وكٌلة الكلٌة

وحدة التطوٌر والجودة

قسم االدارة العامة

قسم االدارة العامة

وحدة االرشاد االكادٌمً
البحث العلمً
وحدة شؤون الخرٌجٌن
هٌئة تحرٌر مجلة

الكلٌة
المشرف على
الموقع االلكترونً
سكرتٌر الوكٌل

منسق الجداول

مدٌر االدارة
مساعد مدٌر االدارة
وحدة االتصاالت االدارٌة

قسم ادارة االعمال

وحدة التوثٌق
واالحصاء والمعلومات

قسم ادارة االعمال
وحدة شؤون هٌئة التدرٌس

قسم االنظمة

الشراكة المجتمعٌة

قسم المحاسبة
وحدة شؤون الموظفٌن

منسق التعلٌم االلكترونً

تنمٌة المهارات

مشرف النشاط الطالبً

لجنة متابعة مشروعات

قسم المحاسبة

االقسام المساندة
وحدة العهد والمستودع
االنتساب
وحدة الصٌانة والخدمات المساندة

وحدة التطوٌر والجودة

الطلبة
لجنة االختبارات والحاالت
الطالبٌة

المرشدة االكادٌمٌة

وحدة العالقات العامة

لجنة ترشٌح اعضاء هٌئة

وحدة شؤون الطالب
وحدة معمل الحاسب اآللً

التدرٌس

سكرتٌر الوكٌل

وحدة الشؤون المالٌة
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مساعدة مدٌرة االدارة

وحدة االمن والسالمة
سكرتٌرة الوكٌلة

 .2ألَبَ اٌىٍ١خ :

دأبت كمية العموم االدارية منذ نشأتيا في العام الجامعي  8241 / 41ىـ عمى استحداث أقسام عممية
جديدة تمبي احتياجات سوق العمل من الخريجين المتميزين في تخصصات االدارة واألنظمة وتشمل

الكمية ثالثة اقسام عممية ىي :
-8

قسم إدارة األعمال (بنين وبنات ) .

-4

قسم األنظمة (بنين فقط ) .

-4
-2

قسم اإلدارة العامة (بنين وبنات ) .
قسم المحاسبة ( بنين فقط)

و تمنح ىذه األقسام الدرجات العممية التالية :
 .8درجة البكالوريوس في إدارة األعمال (قسم ادارة األعمال).
 .4درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة بالنسبة لالنتظام و االنتساب (قسم اإلدارة العامة) .
 .4درجة البكالوريوس في األنظمة ( قسم األنظمة) .
 .2درجة البكالوريوس في المحاسبة (قسم المحاسبة)
عدد الساعات المعتمدة بكل برنامج :
 .8برنامج إدارة األعمال

( )821ساعة ،منيا  4ساعات عممي (تدريب تعاوني)

 .4برنامج اإلدارة العامة

( )841ساعة  ،منيا  4ساعات عممي(تدريب تعاوني)

 .4برنامج األنظمة

( )841ساعة منيا  4ساعات عممي (تدريب تعاوني)

 .2برنامج المحاسبة

( )841ساعة منيا  4ساعات عممي (تدريب تعاوني)

 .1تطور أعداد الطالب المسجمين و الخريجين:

بدأت كمية العموم االدارية في العام الجامعي  8241 / 41ىـ بقبول الطالب في قسم اإلدارة العامة

وكان حينيا عدد المسجمين في ىذا القسم ( انتظام )  1طالب فقط  ..وفي قسم األنظمة بدا القبول

في العام الجامعي  8241 / 41ىـ وكان عدد المسجمين  4طالب فقط  ..وفي نفس العام بدأ قسم
إدارة االعمال بـ  14طالبة و  41طالب والجدول (  ) 8-8يوضح تطور أعداد الطالب المسجمين في
الكمية حسب األقسام العممية خالل الفترة ( 8242 / 44 -8241 / 41ىـ).
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جدول (  : ) 1-1تطور أعداد الطالب المسجمين في الكمية موزعين حسب األقسام والجنس
أعداد الطالب في االعوام الدراسية

القسم

1182/82ىـ 1141/82ه 1141/1141ىـ 1148/41ىـ

1144/48ىـ

1141/44ه

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

إدارة األعمال

-

-

82

28

34

111

29

144

113

191

112

191

اإلدارة العامة

2

-

29 111

133

812

812

812 411

842 142

األنظمة

-

-

4

-

98

-

28

-

141

-

134

-

تكميمي

-

-

-

-

1

-

-

41

1

92

4

31

موازي

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

3

انتساب

-

-

49 199

212

133

381

938 892

931 412

112

493

(إدارة عامة)
االجمالي

2

-

222 818 929

123

1198 1122 221 1134 242 1182

من بيانات الجدول (  ) 1-1نجد أن :

 الزيادة المطمقة في عدد الطالب ( بنين ) في قسم ادارة االعمال في عام  8242 / 44ىـ مقارنةبعام  8241 / 41ىـ بمغت  14طالب ،والزيادة المطمقة في عدد الطالبات لنفس الفترة بمغت 81

طالبة.

 الزيادة المطمقة في عدد الطالب بنين في قسم اإلدارة العامة في عام 8242 / 44ىـ مقارنة بعام 8241 / 41ىـ بمغت  841طالب ،والزيادة المطمقة في عدد الطالبات لنفس الفترة وصمت إلي
 482طالبة.

 الزيادة المطمقة في عدد الطالب ( انتساب ) في قسم االدارة العامة في عام  8242 / 44ىـ مقارنةبعام  8241 / 41ىـ بمغت  811طالب والزيادة في عدد الطالبات وصمت إلي  448طالبة.

 الزيادة المطمقة اإلجمالية في الكمية في عدد الطالب في عام  8242 / 44ىـ مقارنة بعام / 41 8241ىـ بمغت  212طالب والزيادة في عدد الطالبات لنفس الفترة وصمت إلي  111طالبة.
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تطور أعداد الطالب  -إدارة األعمال

300
250
200
150

100
50
0
1429/1428

1430/1429

1431/1430

الجملة

بنات

1432/1431

1433/1432

1434/1433

بنٌن

تطور أعداد الطالب  -اإلدارة العامة (إنتظام)
700
600
500
400
300
200
100
0
1434/1433 1433/1432 1432/1431 1431/1430 1430/1429 1429/1428
الجملة

بنٌن

بنات
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تطور أعداد الطالب  -اإلدارة العامة (إنتساب)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
8424/8422 8422/8423 8423/8428 8428/8420 8420/8431 8431/8433
الجملة

.8

بنٌن

بنات

أعداد الخريجين :

يعد العام الجامعي  8244 / 44ىـ اول عام لمتخرج في الكمية  ،وقد وصل عدد الخريجين ()14

طالب وطالبة منيم  48طالبة بنسبة  % 22تقريبا من اإلجمالي .
جدول (  : ) 8-1تطور اعداد الخرجين بالكمية موزعين حسب السنوات ( بنين وبنات )
تطور أعداد اإلداريين واإلداريات

بيان
1141/82ىـ

عدد الخرجين
االجمالي

1141/1141ىـ

1148/41ىـ

1144/48ىـ

 1141/1144ه

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

-

-

-

-

-

-

28

48

في الفصل

في الفصل

-

-

-

14

الثامن

الثامن

في الفصل الثامن

 .4أعضاء ىيئة التدريس واألبحاث المنشورة :
أ – اعضاء ىيئة التدريس

اولت قيادة جامعة نجران بشكل عام وقيادة كمية العموم االدارية بشكل خاص اىتماما خاصا في
انضمام الكوادر المتخصصة الى عضوية الييئة التدريسية في الكمية في تخصصات االدارة العامة

وادارة االعمال واألنظمة.

وقد كان عدد أعضاء ىيئة التدريس في العام الجامعي 8241 / 41ه ( ) 41منيم ( )81ذكور

والباقي إناث  ،والجدول ( ) 4/8يوضح الزيادة في عدد أعضاء ىيئة التدريس حسب المقب العممي
والجنس .
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جدول (  ) 4-1تطور أعداد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية في قسمي الطالب والطالبات حسب المقب
العممي والجنس لمفترة ( 41/44-41/82ىـ )
أعداد ىيئة التدريس

بيان
حسب
الدرجة
العممية

1141/82ىـ

1141/41ىـ

1148/41ىـ

1144/48ىـ

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

الطالب

الطالبات

-

-

-

-

8

-

4

-

1

-

-

-

-

-

8

-

9

-

3

1

4

1

4

4

11

3

83

14

41

11

محاضر

3

4

3

3

14

11

19

18

19

11

معيد

11

1

12

3

81

2

41

13

42

81

االجمالي

12

2

83

19

99

89

24

11

24

12

أستاذ
أستاذ
مشارك
أستاذ
مساعد

الطالب الطالبات الطالب الطالبات الطالب الطالبات الطالب الطالبات

 1141/44ه

من معطيات الجدول ( )4/1نستنتج ان :
 اعّبٌ ٟأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌىٍ١خ ف ٟاٌؼبَ اٌغبِؼ٘45/44 ٟـ ثٍغ ٔؾ )253( ٛػض/ ٛػضٛح ٚرٌه ثض٠بدح ِطٍمخ ِمذاس٘ب ( )226ػض /ٛػضٛح ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼ٘2541/32 ٟـ.
 ٕ٘بن رطٛس ٔٛػٍِ ٟؾٛظ ِٓ ؽ١ش االٌمبة اٌؼٍّ١خ ( أعزبر  ،أعزبر ِشبسن  ،أعزبر ِغبػذ ) فمذثٍغ ػذدُ٘ اٌؼبَ اٌغبِؼ٘ 2545 / 44 ٟـ ( 5،،،55ػٍ ٝاٌزشر١ت) ػض / ٛػضٛح ٚرٌه ِمبسٔخ
ثبٌؼبَ اٌغبِؼ٘41 /32 ٟـ ؽ١ش وبْ ٛ٠عذ ف ٟاٌىٍ١خ صالصخ أػضبء ( اعزبر ِغبػذ )  ٚػضٛح
ٚاؽذح فمظ.
ب -األبحاث المنشورة:
اْ ِغز ٜٛاٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌىٍ١خ ٠مزظش ػٍ ٝػذد ضئ ً١عذا ِٓ أػضبء ٚػضٛاد ٘١ئخ اٌزذس٠ظ،
ٌزٌه الثذ ِٓ اال٘زّبَ اٌّزضا٠ذ ِٓ لجً اػضبء ٚػضٛاد ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد
اٌؼٍّ١خ اٌّخزٍفخ ٚرٛعٙٙ١ب ٌخذِخ اؽز١بعبد ِغزّغ ٔغشاْ ثشىً خبص ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌغؼٛدٞ
ثشىً ػبَ.
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لَُ االكاهح اٌؼبِخ :
 -8االّزوان ف ٟاٌّْوٚػبد اٌجؾض١خ :
اٍُ اٌؼٛٚ
كِ /ؾّل ٍؼل اٌجلهٞ

ػٕٛاْ اٌجؾش اٌّْزون
كهاٍخ ؽل٠ضخ الؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ
كٚه اٌؾىِٛخ فٍٛ ٟق اٌؼًّ ِٓ ِٕظٛه اٍالِٚ ٟاصوٖ ف ٟفف٘ اٌجطبٌخ
 :اٌؾبي اٌَؼٛك٠خ

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ
عبِؼخ ٔغواْ

كِ .ؾّل ؽّلٔب هللا ػجل اٌؾبفع
كّ /ىو ٜػّبهح االٔٛ١ثٍٝ

)The Role of ICT on NU Students’ Study Habits (SSH
*relationship between students study and academic
achievement: a case study of najran university

عبِؼخ ٔغواْ
رّّ ً٠ٛقٖٟ

ا/ف١به اٌل ٓ٠اٌطب٘و ثوا٠ىٝ

*Régime de change et mouvement de capiteux: cas de la
tunisie

رّّ ً٠ٛقٖٟ

 -3األثؾبس اٌز ٟرُ ْٔو٘ب :
اٍُ اٌؼٛٚ

ػٕٛاْ اٌجؾش

اٌّغٍخ

اٌجٍل

ك /اٌجْ١و اٌزغبِٔ ٟؾّل

اصو إٌّبؿ اٌزٕظ ّٟ١ػٍ ٟرطج١ك اكاهح
اٌغٛكح اٌْبٍِخ
اصو اٌزّٕ١خ االكاه٠خ ػٍ ٟرط٠ٛو ِإٍَبد
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ف ٟاٌَٛكاْ
أصو رو٠ٚظ ٚعٛكح فلِبد إٌمً اٌغٞٛ

ِؾىُ  -وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالكاه٠خ عبِؼخ
اٌمواْ اٌىوٚ ُ٠اٌؼٍ َٛاالٍالِ١خ
ِؾىُ  -وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالكاه٠خ عبِؼخ
اٌمواْ اٌىوٚ ُ٠اٌؼٍ َٛاالٍالِ١خ
ِغٍخ اٌّل٠وِ -ووي رط٠ٛو اإلكاهح

اٌَٛكاْ

ك /اٌجْ١و اٌزغبِٔ ٟؾّل
ك /ػجلهللا ثٓ ثْو

اٌَٛكاْ
اٌَٛكاْ

 -2اٌىزت اٌز ٟرُ رأٌ١فٙب :
اٍُ اٌؼٛٚ
د /اٌجش١ش اٌزغبِٔ ٟؾّذ
د /اٌجش١ش اٌزغبِٔ ٟؾّذ
دِ /ؾّذ عؼذ اٌجذسٞ
د /ػجذهللا ثٓ ثشش
د /ػجذهللا ثٓ ثشش

ػٕٛاْ اٌىزبة
اداسح اٌّششٚػبد
دساعبد اٌغذ ٜٚااللزظبد٠خ ٚرم ُ١١اٌّششٚػبد
االداسح اٌؼبِخ اٌّؼبطشح
اداسح إٌّشآد اٌّزخظظخ
اٌٛع١ض ف ٟاداسح األػّبي ٚاالداسح اٌؼبِخ اٌّمبسٔخ

اٌغٙخ اٌّملَ ئٌٙ١ب اٌىزبة
د /اٌجش١ش اٌزغبِٔ ٟؾّذ
د /اٌجش١ش اٌزغبِٔ ٟؾّذ
عبِؼخ ٔغشاْ
عبِؼخ ػذْ
عبِؼخ ػذْ

لَُ اكاهح األػّبي :
 -8االّزوان ف ٟاٌّْوٚػبد اٌجؾض١خ:
اٍُ اٌؼٛٚ
ا.ك١ِٕ /و هّ١ل اٌجٍِٝٛ

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ
ػٕٛاْ اٌجؾش اٌّْزون
*the
relationship
between trade FDP and
ػًّ ثؾضّ ٟقٖٟ
economic growth :an application of the
ARDL
for
sustainable
energy
 *Indicatorsػًّ ثؾضّ ٟقٖٟ
development: a multivariate cointegration
and causality analysis from Tunisian road
14

ٟٖ ّقٟػًّ ثؾض
ًٟٖ ّق٠ّٛر

ًٟٖ ّق٠ّٛر
ًٟٖ ّق٠ّٛر
ًٟٖ ّق٠ّٛر
ًٟٖ ّق٠ّٛر

ًٟٖ ّق٠ّٛر

ًٟٖ ّق٠ّٛر
ًٟٖ ّق٠ّٛر

transport sector
*Malmquist indexes of productivity change
in manufacturing industries
1. “Co-movement on Stock Market
Volatility:
The
BRIC
and
USA
Economies”. Accepted chapter book in
Elsevier (with Mrabet Z., and Ajmi N.)
2. “Tunisian labor market responses to
trade liberalization: a dynamic analysis”.
(with Mrabet Z.) (submitted).
3. “Stock
options
awarding
and
performance of the CAC 40 companies”.
(submitted) (Elmarzougui Aziz and
Lahiani Amine)
4. “Can Ethical Investment Offers a Local
Diversification Strategies?” (submitted)
(With Najeh, Ahlem)
5. “Impact of COE’s type of departure and
board characteristics on the firm’s
performance”. (submitted) (With Bouaine.
Wided)
6.
“Electricity
market
integration:
empirical evidence from France, Germany
and Italy”. (submitted) (With Jbir R. and
Karboul J.)
CSR and country-level institutions in
Western Europe.
*multi-culture employment could being
benefits problems

كٛٓ َِؼ٠ه ّوف اٌلٌٕٛ /ك

ٞو٠ُ ػّواْ فن٠ وو/ك
ٓ ِظفو١َو ؽٙٛا/ا

:  رُ ْٔو٘بٟ األثؾبس اٌز-3
اٌجٍل

اٌّغٍخ

Renewable &
Sustainable Energy
Reviews
UK
Global advanced
research journal of
business studies
Emerging market
Elsevier
Publisher review, Elsevier,
Impact Factor 1.037.
USA
USA

FRANCE Région et
développement Vol
37, 2013. (CNRS)

اْ اٌجؾشٕٛػ
*Indicators for sustainable energy development: a
multivariate cointegration and causality analysis from
Tunisian road transport sector
*Malmquist indexes of productivity change in
manufacturing industries

ٛٚاٍُ اٌؼ
و١ِٕ/ك
ل١ّه
ٍِٝٛاٌج

“The Tunisian Stock Market Index Volatility: Long هٌٕٛ
ك
Memory VS Switching Regime”. (with Noomen ٓ٠ّوف اٌل
Ajmi)
"Trade Liberalization, import of technology and
employment: Evidences of skill upgrading in the
Tunisian experience”. (With Mrabet Zouhair”)
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Emerald
publisher

African Journal of
Economic and
Management, Vol.
4, No. 3, 2013.

"Trade Liberalization, technology import and skill
upgrading in Tunisian manufacturing industries:
Dynamics estimation”. (With Mrabet Zouhair”)

UIP Journal of
Corporate
governance, Vol. 12,
No. 1, p35-19, 2013.
International Journal
IDG
Publisher of Innovation in the
Digital Economy
USA
(IJIDE), Vol. 4, No
1, pp. 16-30, 2013.
The Interdisciplinary
USA
Journal of
Contemporary
Research In
Business. Vol .4,
No. 5, 2012
The Interdisciplinary
USA
Journal of
Contemporary
Research In
Business. Vol .4,
No. 5, 2012
Asian-African
USA
Journal of
Economics and
Econometrics, Vol.
12, No 2, pp. 395406, 2012.

“The Determinants of Earnings Management in
Developing Countries : A Study in the Tunisian
Context”.
(with
Touiti
Rabeb),
http://www.iupindia.in/Corporate_Governance.asp
Intention Behavior of The Tunisian banks’ customers
on using Internet Banking. (with Wadie Nasri)

Global Business and
Management
Research: An
International
Journal, Vol. 4 No.
2, (2012).

The quality of water drinking and consumers
preferences: The Tunisia case. (with Ali bouchrika)

India

USA

An Exploration of Facebook.Com Adoption in Tunisia
Using Technology Acceptance Model (TAM) and
Theory of Reasoned Action (TRA) . (with Wadie
Nasri).
http://journal-archieves23.webs.com/948968.pdf
An Exploration of Facebook.Com Adoption in Tunisia
Using Technology Acceptance Model (TAM) and
Theory of Reasoned Action (TRA) . (with Wadie
Nasri).
http://journal-archieves23.webs.com/948968.pdf
“Testing for Adverse Selection in Tunisian
Automobile Insurance Market”,( with Imen Karaa and
Noureddine Lagha).

http://www.bookpump.com/bwp/pdf-b/2335942b.pdf

: بٙف١ٌ رُ رأٟ اٌىزت اٌز-2
بٙ١ٌخ اٌّملَ ئٙاٌغ
اٌىزبة

اْ اٌىزبةٕٛػ

ٛٚاٍُ اٌؼ

ْكاٌَٛٓ ا١ٍ١ٌٕعبِؼخ ا

بد١ٍّس اٌؼِٛلفً ٌجؾ

ف٠ ِؾّل اٌؾَٓ ّو/ك
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لَُ األٔظّخ :
 -8االّزوان ف ٟاٌّْوٚػبد اٌجؾض١خ:
ػٕٛاْ اٌجؾش اٌّْزون
اٍُ اٌؼٛٚ
غ١و ِزٛفو

غ١و ِزٛفو

غ١و ِزٛفو

 -3األثؾبس اٌز ٟرُ ْٔو٘ب :
ػٕٛاْ اٌجؾش
اٍُ اٌؼٛٚ
ك  /عّبي اث ٛاٌفزٛػ ِؾّل
أ  /فبٌل ػ١ل ػجل اٌفزبػ

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ

ثواءاد افزواػبد اٌؼًّ
ٔمً األػٚبء اٌجْو٠خ

اٌّغٍخ

اٌجٍل

ِغٍخ وٍ١خ اٌؾمٛق عبِؼخ ؽٍٛاْ
ِغٍخ وٍ١خ اٌؾمٛق عبِؼخ ؽٍٛاْ

ِٖو
ِٖو

 -2اٌىزت اٌز ٟرُ رأٌ١فٙب :
اٍُ اٌؼٛٚ

ػٕٛاْ اٌىزبة

اٌغٙخ اٌّملَ ئٌٙ١ب اٌىزبة

ك ٍ /ؼ١ل ِٛفؼخ
ك ٍ /ؼ١ل ِٛفؼخ

أؽىبَ األٍوح ف ٟاإلٍالَ
اٌضمبفخ اإلٍالِ١خ

عبِؼخ ٔغواْ
عبِؼخ ٔغواْ

لَُ اٌّؾبٍجخ :
-8االّزوان ف ٟاٌّْوٚػبد اٌجؾض١خ :
اٍُ اٌؼٛٚ

أ.ك ِؾفٛظ ٕبٌؼ اٌزّّٟ١

كِ ُ١ٍٍ.ؾّل اٌْؼٛأٟ

ػٕٛاْ اٌجؾش اٌّْزون

اٌغٙخ اٌّبٔؾخ

اٌزم ُ١١اٌّؾبٍجٌ ٟالٕٛي اٌضبثضخ فٟ
اٌْووبد اٌَّبّ٘خ اٌٖٕبػ١خ
اٌَؼٛك٠خ ِٚلِ ٜالئّخ رطج١ك
ِؼب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ

كٚه ٌغبْ اٌّواعؼخ ف ٟرفؼً١
ؽٛوّخ اٌْووبد
ٚؽٛوّخ
اٌّبٌ١خ
اٌمٛائُ
اٌْووبد
ؽٛوّخ اٌْووبد ِْٚبوً
اٌَٛق اٌّبٌٟ
اٍجبة رجؼبد كفٛي اٌّإٍَبد
ف ٟاٌَٛق اٌّبٌٟ
 1. Relationship Between theرّّ ً٠ٛقٖٟ
Change
in
'Insiders
Ownership and Operating
 Performance Around IPOرّّ ً٠ٛقٖٟ
Date.
2. why do companies go
public : theory and practice.
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-3األثؾبس اٌز ٟرُ ْٔو٘ب :

اٍُ اٌؼٛٚ

ػٕٛاْ اٌجؾش

اٍُ اٌّغٍخ

ا.كِ /ؾفٛظ ٕبٌؼ اٌزّ ّٝ١اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌٖبكهح ػٓ ِغٍخ اٌّل٠و
ِْٕأد االػّبي ٚاصو٘ب فٟ
ارقبم لواهاد االئزّبْ فٟ
اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ
اٌّؼب١٠و اٌّؾبٍج١خ اٌل١ٌٚخ ِغٍخ اٌّؾبٍجخ
ٌم١بً ٚرم ُ١١االٕٛي
اٌضبثزٗ
اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٌٍّواعؼخ ِغٍخ اٌّؾبٍجخ
–اػلاك٘بٚ-ظبئفٙب-
رطج١مبرٙب

االلواهاد اٌزغبهح ٚاٌزًّ٠ٛ
اػزّبك
اٌٚو٠ج١خ ِٓ لجً
اٌمبٟٔٔٛ
اٌّؾبٍت
ٚآصو٘ب ػٍ ٝرؾل٠ل
اٌٚو٠ج١خ
اٌؾٍٖ١خ
ٚاٌٛػبء اٌٚو٠جٟ
اٌّؾبٍج ٟاٌؼٍ َٛاالكاه٠خ
اٌزمُ١١
ٌالٕٛي اٌضبثضخ فٟ
اٌٖٕبػ١خ
اٌْووبد
اٌ١ّٕ١خ ٚفمب ٌّؼب١٠و
اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ
كِٕ/غِ ٝؾّل غوٍالٜٚ

ِؼوفخ فَبئو اٌجٕٛن
االىِخ اٌّبٌ١خ ف ٟاِو٠ىب

اٌّغٍخ اٌز١َٔٛخ ٌاللزٖبك
اعٕج١خ

اٌجٍل
اٌقو َٛٛاٌَٛكاْ
ِب3083ٛ٠

اٌَؼٛك٠خ
اٌَؼٛك٠خ

عبِؼخ ٕٛطب – ِٖو
كَّ٠جو3080

عبِؼخ ػلْ –آٌّ١
كَّ٠جو3080

رٌٔٛ
وٕلا

-2اٌىزت إٌّْٛهح :
اٍُ اٌؼٛٚ
أ.ك ِؾفٛظ اٌزّّٟ١

اٌغٙخ اٌّملَ ئٌٙ١ب اٌىزبة
ػٕٛاْ اٌىزبة
عبِؼخ ػلْ /اٌ3080 ّٓ١
اٌزؾٍ ً١اٌّبٌٟ
عبِؼخ ػلْ /اٌ3080 ّٓ١
اٌّؾبٍجخ فّ ٟووبد االِٛاي
اٌّؾبٍجخ فّ ٟووبد االّقبٓ عبِؼخ ػلْ /اٌ3080 ّٓ١
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االْٔطخ اٌطالث١خ :
اٌمَُ األٚي ْٔ :ب ٛوٍ١خ اٌجٕ: ٓ١
ْٔ : -8بٛبد اٌؼبَ اٌغبِؼ٘ 8424 – 8422 ٟـ :
إٌْبٛ
.8

اٌّٛٙٛع
رىو ُ٠اٌقو٠غ ِٓ ٓ١وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلكاه٠خ ثمبػخ إٌْب ٛثؾٛٚه ٚو ٍٟ١اٌىٍ١خ ٚػلك ِٓ أػٚبء ٘١ئخ
اٌزله.ٌ٠

.3

اٍزمجبي اٌطالة اٌَّزغل ٓ٠ف ٟؽفً رؼو٠ف ٟثبٌغبِؼخ ٚثبٌىٍ١خ ٚالَبِٙب  ٚمٌه ثؾٛٚه ِل٠و ئكاهح
اٌمجٛي ٚاٌزَغٚ ً١ػّ١ل اٌىٍ١خ ٚٚوالء اٌىٍ١خ ٚاٌّوّل اٌطالثٚ ٟػلك ِٓ أػٚبء ٘١ئخ اٌزله.ٌ٠
ِؾبٙوح ثؼٕٛاْ اٌلافؼ١خ ٔؾ ٛاٌزؼٍُ ٌٍلوزٛه ِؾّل اٌَ١ل ػجلاٌفزبػ.
ِؾبٙوح ثؼٕٛاْ ئكاهح اٌٛلذ ٚو١ف١خ االٍزؼلاك ٌالفزجبهاد ٌٍلوزٛه ٔبع ٟاٌْو٠ف.
اٌّْبهوخ ف ٟاٌ َٛ١اٌ.ٟٕٛٛ
ِؾبٙوح ثؼٕٛاْ أٍبٍ١بد اٌجؾش اٌؼٌٍٍّ ٟلوزٛه أؽّل اٌّيػٕٓ.
ٌمبء ثّّضٍ ٟاٌّغٌٍ اٌطالث ٟثؾٛٚه ػّ١ل اٌىٍ١خ ٚٚوالء اٌىٍ١خ ٚهؤٍبء األلَبَ ٚاٌّوّل اٌطالث.ٟ
ٌمبء رؼو٠ف ٟثبٌّإرّو اٌؼٍّٚ ٟؽش اٌطالة ػٍ ٝاٌّْبهوخ ف.ٗ١
ٌمبء اٍزؼلاكٌّْ ٞبهوخ فو٠ك ووح اٌملَ ف ٟوأً اٌّؼبٌ ِٓٚ ٟصُ اٌّْبهوخ ف ٟإٌْب ٛاٌو٠ب.ٟٙ
ػًّ ٌٛؽخ اٌْوف ٌٍطالة اٌّزفٛل ٓ١ف ٟاٌىٍ١خ.
ِْبهوخ فو٠ك ووح اٌملَ ف ٟاٌّٙوعبْ اٌواثغ اٌو٠بٌٕ ٟٙلٚح ّجبة اٌؼبٌُ.
ِؾبٙوح ػٓ اٌزّ ً٠ٛاالٍالِ ٟللِٙب أٍزبم ىائو ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ

.2
.4
.1
.6
.7
.3
.1
.80
.88
.83

ِٛػل اٌزٕف١ن

اٌمَُ اٌضبْٔٔ : ٟب ٛوٍ١خ اٌجٕبد :
أٚالً ْٔ :بٛبد اٌفًٖ اٌلهاٍ ٟاألٚي ِٓ اٌؼبَ 8422ـ٘8424ـ :
النشاط
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الموضوع
محاضرة بعنوان "نصره الرسول صلى هللا علٌه وسلم"
االحتفال بالٌوم الوطنً
تثقٌف الطالبات بالطرٌقة الصحٌحة للمذاكرة والمراجعة
حملة "أطفئها قبل أن تطفئ حٌاتً " توعٌة عن مضار التدخٌن
االحتفال بالعام الهجري الجدٌد
"فرحة وطن " االحتفال بسالمة الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز
الحج وفضله

موعد تنفٌذ النشاط
1433/11/15
1433/11/9
1433/2/6
1433/1/25
1434/1/3
1433/12/1

صبٔ١ب ً ْٔ :بٛبد اٌفًٖ اٌلهاٍ ٟاٌضبٔ ِٓ ٟاٌؼبَ 8422ـ٘8424ـ :
موعد تنفٌذ النشاط
1434/4/2

النشاط الموضوع
المشاركة فً اللقاء التعرٌفً
.1
ندوة عن سرطان الثدي
.2
محاضرة عن التدخٌن
.3
ندوة عن البٌئة
.4
محاضرة عن األستغفار
.5
محاضرة عن الدفاع المدنً
.6
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.7
.8
.9
.11

السوق النسائً
شعار األنشطة
عمل أعمال فنٌة فً الكلٌة لتزٌٌن الكلٌة (لوحة ترحٌب ،شجرة
ادارة عامة – ادارة أعمال ،لوحة اعالنات األنشطة )
فعالٌة خاصة بالجنادرٌة.

األْٔطخ اٌقبٕخ ثقلِخ اٌّغزّغ:
أٚالً :اٌجؾش اٌؼٍّ:ٟ
اٌغٙخ اٌَّزف١لح
ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ

اٌَّزف١لٓ٠
أوضو ِٓ  40عٙخ ؽى١ِٛخ

َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
 .8رط٠ٛو ثؤبِظ اإلكاهح اٌؼبِخ فٛٙ ٟء ِزطٍجبد اٌغٛكح ٍٛٚق
اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ ( .لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
 .3اإلّواف ػٍٛ ٝبٌجخ ف ٟثؾش اٌزقط ٜ١اٌزّٕ ٞٛاٌّؾٍِْٚ ٝىٍخ اٌّإرّو اٌؼٍّ ٟاٌواثغ ٌطالة
ٛٚبٌجبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اٌفمو ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ( .لَُ اٌطبٌجبد)
اٌّإرّو اٌطالث ٟاٌواثغ
 .2ثؾٛس اٌطالة اٌّْبهوخ ف ٟاٌّإرّو اٌطالث( ٟك .أؽّل اٌّيػٕٓ
ثَّبػلح ِٓ ٚؽلح اٌزط٠ٛو ٚاٌغٛكح ف ٟاٌزؾٍ)ً١
صبٔ١بً :اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ:
اٌَّزف١لٓ٠
اٌغٙخ اٌَّزف١لح
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
40
وٍ١خ اٌْو٠ؼخ
 .8رطج١مبد ػٍ ٝكػ ٜٛاإلٌغبء أِبَ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ (لَُ األٔظّخ)
40
وٍ١خ اٌْو٠ؼخ
 .3رطج١مبد ػٍٔ ٝظبَ اإلعواءاد اٌغيائ١خ (لَُ األٔظّخ)
810
ٛالة وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلكاه٠خ
 .2و١ف١خ اٍزقلاَ ٔظبَ ( - Black Boradلَُ ئكاهح األػّبي)
31
ٛالة وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإلكاه٠خ
 .4االٍزؼلاك ٚاٌزغ١ٙي ٌالفزجبهاد إٌٙبئ١خ (لَُ ئكاهح األػّبي).
صبٌضبً :إٌلٚاد اٌؼٍّ١خ:
اٌَّزف١لٓ٠
اٌغٙخ اٌَّزف١لح
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
اٌغّؼ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ 810
ٚ .8هلخ ػٍّ١خ ثؼٕٛاْ ٔؾ ٛئْٔبء ِووي ٌٍؾلٚك اٌل١ٌٚخ (لَُ األٔظّخ)
ٚ .3هلخ ػٍّ١خ ثؼٕٛاْ ئػلاك ِْوٚع ِ١ضبق اٌؾلٚك ث ٓ١اٌلٚي اٌؼوث١خ (لَُ اٌغّؼ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ 810
األٔظّخ)
هاثؼبًٚ :هُ اٌؼًّ:
اٌَّزف١لٓ٠
اٌغٙخ اٌَّزف١لح
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌىٍ١خ ()31
وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢كاة
 .8و١ف١خ رّٖ ُ١اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ (لَُ اٌطبٌجبد)
اإلكاه٠بد ()30
وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢كاة
 .3و١ف١خ رّٖ ُ١اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ (لَُ اٌطبٌجبد)
٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌىٍ١خ ()81
وٍ١خ اٌزّو٘٠
 .2و١ف١خ رّٖ ُ١اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ (لَُ اٌطبٌجبد)
اإلكاه٠بد ()3
وٍ١خ اٌزّو٘٠
 .4و١ف١خ رّٖ ُ١اٌ١ٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ (لَُ اٌطبٌجبد)
ئكاهح اٌزله٠ت ثٕغواْ اٌزٛػ١خ اإلٍالِ١خ  ِٓ 20اٌم١بكاد إٌَبئ١خ فٟ
 .1اٌمٚ ُ١الغ ٚرطٍؼبد (لَُ اٌطبٌجبد)
اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍُ١
فبَِبً :اٌّإرّواد:
اٌَّزف١لٓ٠
اٌغٙخ اٌَّزف١لح
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
300
ٚىاهح اٌؼلي
 .8ؽٛٚه ِإرّو اٌؼمٛثبد اٌجلٍ٠خ (لَُ األٔظّخ)
 .3اٌغٛكح اٌْبٍِخ فِ ٟإٍَبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثبٌٍّّىخ (لَُ اٌطبٌجبد) وٍ١خ اٌؼٍ َٛااللزٖبك٠خ –عبِؼخ َِزغبُٔ
عبِؼخ ػغّبْ – اإلِبهاد اٌؼوث١خ
Impact of product performance on customer .2
اٌّزؾلح
( satisfactionلَُ اٌطبٌجبد)

ٍبكٍبً :إٌْواد ٚاألكٌخ:
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
ْٔ .8وح ؽٍمخ ٔمبُ لٚب٠ب اٌؾلٚك اٌَ١بٍ١خ (لَُ األٔظّخ)
ِ .3ف َٛٙاألٍٛاق اٌّبٌ١خ ٚأّ٘١زٙب (لَُ اٌطبٌجبد)

اٌغٙخ اٌَّزف١لح
اٌغّؼ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٍؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ
ِغٍخ ٕل ٜاٌغبِؼخ – عبِؼخ ٔغواْ
21

اٌَّزف١لٓ٠

ٍبثؼبً :االرفبل١بد:
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
 .8ال ٛ٠عل
صبِٕبً :االٍزْبهاد:
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
 .8رّٖ ُ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ ( لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
 .3رّٖ ُ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌ ّٟ١ىٍ١خ ( لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
 .2رّٖ ُ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ ( لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
 .4رّٖ ُ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ (لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
ِ .1واعؼخ اٌ١ٙىً اٌزٕظ ( ّٟ١لَُ اإلكاهح اٌؼبِخ)
 .6ئػلاك ِنووح كػ( ٜٛلَُ األٔظّخ)
 .7اإلٍٙبَ فٙٚ ٟغ اٌقطخ االٍزوار١غ١خ ٚاٌوؤ٠خ
ٚاٌوٍبٌخ (لَُ األٔظّخ ٚٚؽلح اٌزط٠ٛو ٚاٌغٛكح)
ٙٚ .3غ اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
ٙٚ .1غ اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
 .80رمل ُ٠ؽٍٛي ٌّْبوً اٌْووبد اإلٔزبع١خ اٌز ٟرؼًّ فٟ
ِغبي اإلٔزبط اٌؾٛ١أٚ ٟاٌيهاػ( ٟاإلٔزبط ٕٕٚبػخ
اٌلٚاعٓ) (لَُ ئكاهح األػّبي)
ِْ .88وٚع ثّٖخ ؽ١بح (( ِْوٚع رٛػٌْٕ ٞٛو صمبفخ
اإلٔغبى )) (لَُ اٌطبٌجبد)
ربٍؼبً :اٌّغبالد األفو:ٜ
َ اٌَّبّ٘خ اٌّغزّؼ١خ
 .8اٌزوافغ أِبَ اٌّؾىّخ اٌْوػ١خ (لَُ األٔظّخ)
ِ .3ؾبٙواد ػبِخ ٚوٍّبد (لَُ األٔظّخ)
ِ .2ؾبٙوح ؽٛي ؽمٛق اإلَٔبْ ف ٟاإلٍالَ
 .4ػ٠ٛٚخ ِغٌٍ ئكاهح (لَُ األٔظّخ)
 .1ػ٠ٛٚخ ِغٌٍ ئكاهح(لَُ األٔظّخ)
 .6ػ٠ٛٚخ ِغٌٍ ئكاهح(لَُ األٔظّخ)

اٌغٙخ اٌَّزف١لح
ال ٛ٠عل

اٌَّزف١لٓ٠

اٌغٙخ اٌَّزف١لح
وٍ١خ اٌْو٠ؼخ
وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢كاة
وٍ١خ اٌؼٍٚ َٛا٢كاة – ّوٚهح
ػّبكح ّئ ْٛاٌطالة
أِبٔخ ِٕطمخ ٔغواْ-اٌّوٕل اٌقٚوٌّٕ ٞطمخ ٔغواْ
اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو ُ٠ثّٕطمخ ٔغواْ
اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو ُ٠ثّٕطمخ ٔغواْ

اٌَّزف١لٓ٠

ػّبكح إٌَخ اٌزؾ١ٚو٠خ
ػّبكح اٌّىزجبد
ِإٍَخ ػجلهللا إٌغوأ ٟإلٔزبط ٚرٖٕ١غ اٌلٚاعٓ
فوع ٔغواْ

اٌغٙخ اٌَّزف١لح
اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو ُ٠ثٕغواْ
فوع ٚىاهح اٌْئ ْٛاإلٍالِ١خ
أِٓ اٌطوق ثٕغواْ
اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ٌوػب٠خ األ٠زبَ ثٕغواْ
اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو ُ٠ثٕغواْ
اٌغّؼ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌٍؼ َٛاٌَ١بٍ١خ

اٌَّزف١لٓ٠
810
300

 .1التطور في أعداد اإلداريين:
أ ٌٚذ اداسح وٍ١خ اٌؼٍ َٛاالداس٠خ ِٕز رؤع١غٙب أّ٘١خ ف ٟلجٛي االداسٚ ٓ١٠اإلداس٠بد  ،ؽ١ش ثٍغ ػذدُ٘
ف ٟاٌؼبَ ٘2541 / 32ـ ٔؾ 7 ُِٕٙ . )22(ٛروٛس ٠ٚشرفغ اٌؼذد ف ٟاٌؼبَ ٘ 2545/44ـ  ،اٌ)32( ٝ
ِٕ 2 ُٙروٛس ٚاٌغذٚي (ٛ٠ )5/2ضؼ رٌه .
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جدول (  : ) 1-1تطور أعداد اإلداريين بالكمية بقسمي الطالب والطالبات خالل الفترة (-41/82
 41/44ىـ )
تطور أعداد اإلداريين واإلداريات

بيان

1141/1182ىـ 1141/1141ىـ 1148/1141ىـ 1144/1148ىـ  1141/1144ه

عدد

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

قسم

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

الطالب

الطالبات

1

8

1

8

1

1

1

1

1

84

اإلداريين
االجمالي

88

88

88

81

48

 .9مصادر التعمم
ِىزجخ االِ١ش ِشؼً (اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ) ٘ ٟاٌّظذس اٌشئ١ظ العزؼبسح اٌىزت ِٓ لجً اػضبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ٚاٌطالة ف ٟوٍ١خ اٌؼٍ َٛاالداس٠خ ٌؼذَ ٚعٛد ِىزجخ خبطخ ف ٟاٌىٍ١خٚ .ف٘ ٟزا اٌغ١بق ٕ٠ ،جغٟ
ػٍ ٝسإعبء االلغبَ اٌؼٍّ١خ ؽظش اٌىزت اٌخبطخ ٌذ ٞاٌّىزجخ اٌّشوض٠خ اٌز ٟرخض اٌىٍ١خ ٚرض٠ٚذ
ػّبدح اٌّىزجخ ثؼٕب ٓ٠ٚاٌىزت اٌؾذ٠ضخ اٌّطٍٛثخ ف ٟاٌزخظظبد اٌّخزٍفخ.
ٚفّ١ب ٠خض اٌّىزجخ اٌشلّ١خ فبٔٙب رٍؼت دٚسا اعبع١ب ف ٟرض٠ٚذ اٌطالة /اٌطبٌجبد ٚأػضبء  /ػضٛاد
٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌّشاعغ ٚاٌىزت اٌضشٚس٠خ ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
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اٌفًٖ األٚي :
ِٕٙغ١خ اٌؼًّ اٌَّزقلِخ
ِملِخ :

تمشيا مع توجو و ازرة التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية في ما يخص مواكبة التطور الحاصل

بالجامعات العالمية و في ذات اإلطار الذي توجيت اليو جامعة نجران و الجامعات السعودية األخرى

اتجيت كمية العموم اإلدارية الى صياغة الخطة االستراتيجية لمكمية كمدخل لتحقيق التميز والتحسين
المستمر والتنافسية  ،ولضمان العمل بمعايير الجودة و الحصول عمي االعتماد االكاديمي بمستوياتو
المختمفة  ،ولموصول الي تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأىدافيا االستراتيجية.

 .8رْى ً١فو٠ك ػًّ اٌقطخ االٍزوار١غ١خ ٌٍىٍ١خ:
انطالقا من أىمية التخطيط االستراتيجي ودوره الفاعل في إدارة عمميات الجودة بالكمية ،تم تشكيل فريق

إنجاز الخطة االستراتيجية لمعمل عمى صياغتيا بصورة تتالءم مع الموارد البشرية المتوافرة بالكمية،
ومع الخمفية األكاديمية ليذه الموارد التي يناط بيا ميام التخطيط وادارة الجودة

.

و انطالقاً من تصور لجنة التخطيط االستراتيجي لشطري الكمية ( البنين والبنات ) ككيان واحد  ،يدفعو

ىدف مشترك وىو بناء أسس ومبادئ تحكم عمل الجودة  ،تم تشكيل فريق موحد لمخطة اإلستراتيجية
يجمع أفضل العناصر بالكمية من أعضاء وعضوات ىيئة التدريس القادرون عمى إنجاز الخطة بالكفاية

والكفاءة المطموبة.
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و قد تم تشكيل الفريق الرئيس لمخطة االستراتيجية عمى مرحمتين :

المرحمة األولى :

و قد تكون فييا الفريق من :

 -8د /سعود بن عبد اهلل مشيط  :رئيس الفريق و عميد الكمية و المشرف العام عمى الخطة
اإلستراتيجية.

 -4د /عاطف سعد الشيري  :وكيل الكمية والرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية .
 -4د /أمل ظافر الشيري  :وكيمة الكمية والرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية لشطر البنات.

 -2د /أحمد السعيد اليجرسي  :نائب الرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية ورئيس لجنة
التخطيط االستراتيجي .

المرحمة الثانية :
وقد تم في ىذه المرحمة مراجعة الخطة االستراتيجية وفقا لتقرير المراجعة من قبل خبراء عمادة
التطوير و الجودة لجامعة نجران ،وتكون الفريق من :

 -1د .سعود بن عبد اهلل مشيط
االستراتيجية.

 :رئيس الفريق و عميد الكمية و المشرف العام عمى الخطة

 -8د .عاطف سعد الشيري  :وكيل الكمية والرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية .

 -1د .أمل ظافر الشيري  :وكيمة الكمية والرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية لشطر البنات.
 -1د .عبد الاله صالح مثنى  :نائب الرئيس التنفيذي لمفريق.
 -1د .جمال أبو الفتوح :عضو فريق الخطة االستراتيجية.

ىذا  ،باإلضافة إلي أعضاء الفرق الفرعية الذين يوضح قرار تشكيل فريق الخطة االستراتيجية المرفق
أسماءىم والفرق التي عمموا فييا (وىي مذكورة أدناه) ،وطبيعة الميام التي أوكمت إلييم.
ىأ -سروقىبناءىوثوقةىالرؤوةىوالردالةى:
تكون فريق بناء وثيقة الرؤية والرسالة من رؤساء األقسام بنين و بنات و ىم كاآلتي  :د .مرزوق
العشير ( رئيس قسم األنظمة )  ،د .إبراىيم الزين ىجو ( منسق قسم اإلدارة العامة ) ،د .أحمد

اليجرسي ( منسق قسم إدارة األعمال ) ،د .إشراقة إدريس (مشرفة قسم إدارة األعمال لمبنات ) و د.
أمينة عميرات ( مشرفة قسم اإلدارة العامة لمبنات ) .

وقد تمثمت ميام ىذا الفريق في :

 -8جمع المعمومات عن المستفيد الخارجي ( الشركاء ) .
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 -4جمع الدراسات السابقة والخطط االستراتيجية لعينة من الكميات المناظرة محمياً واقميمياً ودولياً .
 -4صياغة الدور المأمول لمكمية في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة .

 -2تحميل درجة الرضا عن الرؤية والرسالة والقيم لدى الفئات المستيدفة ( الطالب والطالبات –
أعضاء وعضوات ىيئة التدريس – اإلداريون واإلداريات – المستفيد الخارجي ) .

 -1صياغة آلية متابعة الرؤية والرسالة.
ب -سروقىاردادىالتحلولىالبوئيىومصفوسةىالتحلولىالرباريى:ى
ى
ى
تكون فريق اعداد التحميل البيئي ومصفوفة التحميل الرباعي من  8أعضاء وىم كاآلتي  :د .ىشام
عثمان (رحمو اهلل)  ،د .لنور شرف الدين  ،د .محمد حسن شريف  ،أ .حاتم لطفى ،أ .انتصار ابو

الحسن و أ .منال الزين.

و تمثمت ميام ىذا الفريق في :
 .1تصميم إستبانات التحميل البيئي لمفئات المستيدفة .
 .8تطبيق اإلستبانات ومراجعتيا بقسمي البنين والبنات .
 .4التحميل اإلحصائي لنتائج االستبانات.
 .1الصياغة المبدئية لمتحميل البيئي مدعوما باإلشكال البيانية .
 .9إعداد مصفوفة التحميل الرباعي في ضوء معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي .
 .3إعداد إحصائية بنقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات مدعومة باألشكال البيانية .

ت -سروقىدرادةىىالموزةىالتناسدوةى :ى
ى
تكون ىذا الفريق من  1أعضاء و ىم كاآلتي  :د .مرزوق العشير ،د .ابراىيم الزين ىجو ،د .محفوظ

التميمي ،د .أحمد اليجرسي ،د .ىشام عثمان  ،د .محمد الحسن شريف ,د .حمد لسموم ،د .أمينة
عميرات ،أ .انتصار ابو الحسن.
و تمثمت ميام ىذا الفريق في :
 .1تحميل اوجو التميز في برامج الكمية األكاديمية والبحثية واالستشارية وكيفية استثمارىا.
 .8تقديم صياغة محددة لمميزات التنافسية بالتركيز عمى ميزة او ميزتان تحقق ريادة لمكمية عمى المستوى
المحمى واإلقميمي.
 .4تحديد آلية فعالة لمتابعة وتقييم أداء الميزة التنافسية لمكمية لضمان فعاليتيا وريادتيا.

ث -ىىسروقىصوازةىالغاواتىاالدتراتوجوةىواألهدافىاالدتراتوجوةىوىالتذغولوةى :ى
ى
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ضم فريق صياغة الغايات االستراتيجية واألىداف االستراتيجية و التشغيمية  11أعضاء و ىم كاآلتي  :د.
مرزوق العشير ,د .ابراىيم ىجو ,د .محفوظ التميمي ,د .أحمد اليجرسي ,د .ىشام عثمان (رحمو اهلل) ,
د .محمد الحسن شريف ,د .حمد لسموم ,د .فائزة المحجوب ,د .سارة سميمان ,أ .حاتم لطفي.

و تمثمت ميام ىذا الفريق في :
 .1تحديد الغايات االستراتيجية في ضوء نتائج التحميل البيئي  ,وبما يضمن تحقق رؤية ورسالة الكمية.
 .8تحديد األىداف االستراتيجية لمكمية في ضوء نتائج التحميل البيئي.
 .4صياغة األىداف االستراتيجية بما يضمن تحقق رؤية ورسالة الكمية.
 .1توزيع األىداف االستراتيجية الكمية لتغطي معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي.
 .9صياغة اليداف التشغيمية.

هـ.ىسروقىصوازةىالدواداتىومؤذراتىاألداءىوالمذروراتىالتطووروةى :ى
تكون فريق صياغة السياسات ومؤشرات األداء والمشروعات التطويرية من رئيس الفريق و  1أعضاء

و ىم  :أ.د .محمد عبدالواحد ،د .زكي مكي اسماعيل ،د .حمود الغشيمي ،د .عبد الحميد الديسطى،
د .سميم الشعواني ،د .شكري األينوبمي ،د .سارة سميمان ،د .فائزة المحجوب و أ .حاتم لطفي)
و تمثمت ميام ىذا الفريق في :
 .1صياغة مجموعة السياسات و المشروعات التطويرية التي اليادفة لتحقيق أىداف الكمية االستراتيجية .
 .8تقديم وصف عام لممشروعات التطويرية والمجال الذي ستغطيو.
 .4صياغة خريطة مؤشرات األداء الدالة عمى مدى التقدم في تحقيق األىداف االستراتيجية.
 .1إعداد الجداول الزمنية التي توضح خريطة سير المشروعات.

و.ىالفروقىالمداندى :ى
تكون الفريق المساند من  1أعضاء و ىم كاآلتي  :أ .ماجد آل فايع ،أ .فارس القحطاني ،أ .عبدالعزيز

فرج ،أ .راشد ابو جحنة ،أ .فيصل القحطاني ،أ .نايف العنزي ،أ .بندر آل فريح و عمي الوادعي.
و تمثمت ميام ىذا الفريق في :
.1 .1تقديم الدعم والمساندة اإلدارية لفرق العمل المتخصصة .
 .8اعداد الميزانية المقترحة لممشروعات ومصادر تمويميا .
 .4التنسيق بين فريق الخطة االستراتيجية والوحدات االدارية في الجامعة .

ي-ىسروقىالمراجعةىالخارجوةىللخطةىاالدتراتوجوةى :ى
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تكون فريق المراجعة الخارجية لمخطة االستراتيجية من األعضاء اآلتي ذكرىم  :أ .د .نشوى محمود

نافع (مستشار وكيل الجامعة لمتطوير والجودة) و د .ايمن احمد جاللة  :مستشار وكيل الجامعة

لمتطوير والجودة .و تمثمت ميام ىذا الفريق في اجراء المراجعة الشاممة لمخطة .كما ساىم أ.د .حمدي
كمال عطا اهلل المستشار بعمادة التطوير والجودة والمشرف عمي الكمية في مراجعة الخطة في مرحمتيا

الثانية بعد وصول تقرير المراجعة من د .ابراىيم شعبان رئيس فريق التخطيط االستراتيجي في عمادة

التطوير والجودة .

نائب الرئيس التنفيذي لفريق الخطة االستراتيجية
أ .د / .عبد الاله صالح مثنى
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اهليكم انتنظيًي نفريق عًم اخلطت االسرتاتيجيت
نكهيت انعهىو اإلداريت

املشرف العام

الزئيس التنفيذي
لشطز البنين

الزئيس التنفيذي
لشطز البنات

نائب الرئيس التنفيذي

فزيق بناء الزؤية والزسالة

فزيق التحليل البيئي

فزيق دراسة امليزة

فزيق صياغة الغايات

فزيق صياغة السياسات ومؤشزات

ومصفوفة التحليل الزباعي

التنافسية

وألاهداف الاستراثيجية

الاداء واملشزوعات التطويزية
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فزيق املزاجعة الخارجية

الفزيق املساند

ولقد اعتمدت منيجية العمل المتبعة إلعداد الخطة االستراتيجية لمكمية عمى الخطوات التالية :

 .8مراجعة و دراسة الخطة االستراتيجية لو ازرة التعميم العالي بالمممكة العربية السعودية (آفاق).
 .4دراسة الخطة االستراتيجية لجامعة نجران .

 .4دراسة وتحميل نماذج من الخطط االستراتيجية لمعديد من كميات ادارة االعمال المحمية واإلقميمية
والعالمية.

 .2دراسة نتائج التقييم الذاتي االولي البرامجي والمؤسسي لكمية العموم االدارية .

 .1تكوين فرق عمل لتحميل البيانات المتعمقة بعوامل البيئة الداخمية والخارجية وصياغة نقاط القوة
والضعف والفرص والتيديدات.

 .8استخدام نتائج االستبيانات لكل منسوبي ومنسوبات الكمية من اعضاء وعضوات ىيئة التدريس
واإلداريين واإلداريات والطالب والطالبات باإلضافة الى المجتمع الخارجي .

 .1االستفادة من نتائج المقابالت المفتوحة مع الشركاء واألطراف المستفيدة في المجتمع الخارجي.
 .1عقد جمسات العصف الذىني والمقاءات المفتوحة مع المستفيدين من داخل وخارج الكمية .
 .1اعداد رؤية ورسالة وقيم الكمية .

.81تشكيل مجموعة عمل لتحديد الغايات االستراتيجية لمكمية .
.88تكوين مجموعة عمل لصياغة االىداف االستراتيجية .

.84تكوين مجموعة عمل لصياغة السياسات االستراتيجية لمكمية .

.84تكوين مجموعة عمل لصياغة الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية لمكمية.
 .8الدراسات السابقة ونقاط المقارنة المرجعية:
إذا كان من المتفق عميو أن صياغة الخطط اإلسـتراتيجية  ،انمـا يـتم فـى ضـوء معطيـات البيئـة الداخميـة
ونقاط القـوة والضـعف فـى المؤسسـة التعميميـة  ،فأنـو ال يجـب أن نغفـل الـدور الفاعـل والميـم الـذي تمعبـو
األطـر المرجعيـة والد ارســات السـابقة فــي تـوفير نقــاط لممقارنـة المرجعيـة  ،يــتم مـن خالليــا إعـداد صــياغة
متكاممة لمخطة اإلستراتيجية لمكمية تراعى المتغيرات الداخمية والخارجية في ضوء االحتياجـات المتكاممـة

لمكمية .

ولقد أعتمد فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية عمى الخطة االستراتيجية لو ازرة التعمـيم والخطـة االسـتراتيجية

لجامع ــة نجـ ـران و عم ــى مجموع ــة م ــن الخط ــط اإلس ــتراتيجية لع ــدد م ــن الكمي ــات تمث ــل البع ــد المحم ــى ،

واإلقميمــي  ،والــدولي  .وفــى ىــذا اإلطــار تــم االعتمــاد عمــى الخطــة االســتراتيجية لكميــة إدارة األعمــال -
جامعة الممك سعود  ،والخطة اإلسـتراتيجية لكميـة االقتصـاد و ادارة االعمـال  -جامعـة اإلمـام محمـد بـن

سعود  ،والخطة اإلستراتيجية لكمية التجارة  -جامعة القاىرة  ،والخطة االستراتيجية لكمية التجارة و ادارة
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االعم ـ ــال – جامع ـ ــة حمـ ـ ـوان  ،والخط ـ ــة االس ـ ــتراتيجية لكمي ـ ــة التج ـ ــارة – جامع ـ ــة المنص ـ ــورة  ،والخط ـ ــة
االستراتيجية لكمية الدراسات التجارية – جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا  ،والخطة االستراتيجية لكمية

مانشس ــتر إلدارة االعم ــال – جامع ــة مانشس ــتر  ،والخط ــة االس ــتراتيجية لكمي ــة ميتش ــل إلدارة االعم ــال –
جامعة جنوب أالباما .

ولقد تم التركيز عمى ثالثة محاور محددة لمتحميل تمثمت في:

 .8منيجية إعداد الخطة.

 .4مدى عالقة الغايات واألىداف اإلستراتيجية بنتائج التحميل البيئى .
 .4عناصر ومحاور الخطط ،أو االحتياجات التي ركزت عمييا الخطط.
المحور األول  :منيجية إعداد الخطة اإلستراتيجية :
بني ـت الخطــط اإلســتراتيجية محــل الد ارســة عمــى منيجي ـات محــددة ،حيــث انطمقــت إمــا مــن خطــط ســابقة

لمكميات أو من الخطة اإلستراتيجية لمجامعة ،مما وفر االتساق والتكامل بين الخطط سواء عمـى مسـتوى

التحميـل الجزئـي " "Micro analysisأو التحميـل الكمـي " ."Macro analysisولقـد وفـر ىـذا التصـور
فــى صــياغة الخطــة ،رؤيــة لفريــق إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لمكميــة  ،حيــث كانــت الخطــة اإلســتراتيجية
لجامعة نجران بمثابة اإلطار العام الذي انطمقت منو الخطة بيدف بمورة الغايات واألىداف اإلستراتيجية

والتشــغيمية  ،والمشــروعات التطويريــة  ،بمــا يجســد الــدور المــأمول مــن الكميــة فــى تحقيــق أىــداف الخطــة

اإلستراتيجية لمجامعة .

المحور الثانى  :مدى عالقة الغايات واألىداف اإلسـتراتيجية بنتـائج التحميـل البيئـي :اعتمـدت الخطـط

اإلســتراتيجية التــي تــم تحميميــا عنــد صــياغة األىــداف اإلســتراتيجية عمــى مــا أفرزتــو نتــائج التحميــل البيئــى
والمصفوفة الكمية لنقاط القوة والضعف .

وفى ىذا اإلطار تبنت الخطة اإلستراتيجية لكمية إدارة األعمال جامعة الممك سعود (عمـى سـبيل المثـال)

نتائج التحميل البيئي لمكمية الذي أفرز جممة من نقاط القـوة و الضـعف حـددت الخطـة االسـتراتيجية فـي

ضوئيا مجموعة من األىـداف اإلسـتراتيجية تيـدف فـى جممتيـا الـى معالجـة نقـاط الضـعف وتعزيـز نقـاط
القوة التي وردت بالتحميل البيئي  .كمـا اعتمـدت الخطـة اإلسـتراتيجية لكميـة التجـارة جامعـة القـاىرة اآلليـة

ذاتيــا عنــد صــياغة األىــداف والغايــات اإلســتراتيجية  ،والجــدول ( )8-4يوضــح الد ارســات الســابقة التــي
اعتمد فريق إعداد الخطة االستراتيجية عمييا .

المحور الثالث  :ــ عناصر ومحاور الخطة :
كــان ىنــاك تنــوع واضــح فــى العناصــر التــى ركــزت عمييــا الخطــط لمكميــات محــل الد ارســة  .فقــد حــددت

كميــة ادارة األعمــال جامعــة الممــك ســعود أربعــة عناصــر اساســية لبنــاء خطتيــا ىــي ؛ التعمــيم ـ ـ البحــث
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العممي ـ خدمة المجتمع ـ بناء الشراكات واقتصاد المعرفـة ،ىـذه العناصـر االربـع تضـمنت خمـس قضـايا
اس ــتراتيجية ميم ــة ي ــتم العم ــل م ــن خاللي ــا لبن ــاء الخط ــة لمكمي ــة ى ــذه القض ــايا ى ــي  :اس ــتيفاء متطمب ــات

االعتم ــاد األك ــاديمي المؤسس ــي والبرامج ــي لمكمي ــة ـ ـ ـ تط ــوير تكنولوجي ــا التعم ــيم بالكمي ــة ـ ـ ـ البح ــث العمم ــي
والتأليف والنشر ـ الشراكات االستراتيجية مع كميات معيارية وشـركات محميـة ـ ـ مـوارد التمويـل اإلضـافية )
ولقــد تــم دمــج القضــيتين االســتراتيجيتين األولــي والثانيــة فــي المحــور األول مــن الخطــة الخــاص بــالتعميم

والقضيتين االستراتيجيتين الرابعة والخامسة في المحور الثالث الخاص بخدمة المجتمع .

كـذلك ،حــددت كميـة التجــارة جامعــة القـاىرة عناصــر خطتيـا االســتراتيجية فــي اىـداف إســتراتيجية تمثمــت
في  :تطوير القدرة المؤسسية – تنمية الموارد البشـرية – تنميـة مـوارد الكميـة – تطـوير الفعاليـة التعميميـة
لمكمية – تطوير منظومة البحث والدراسات العميا وتطوير نظم الجودة .

ولقد طورت كمية ميتشل منظومة من األىداف االستراتيجية التي تعمل عمي تجسـيد رؤيـة ورسـالة الكميـة
ومنظومة القيم التي انشأتيا وتمثمت ىذه األىداف في ان المحافظة عمى أعمى مستوى من االعتماد في

ادارة االعمــال – تركيــز ب ـرامج الكميــة عمــى النجــاح االكــاديمي – التقيــيم والمراجعــة المســتمرين لمقــررات
ادارة االعمال – توظيف اعضاء ىيئـة تـدريس ومـوظفين مميـزين – زيـادة المـوارد لـدعم البحـث العمـيم –
الحفاظ عمى جودة البرامج االكاديمية .

تعكس استراتيجية الكمية شخصيتيا المستقمة والخصائص المميزة لطبيعة نشاطيا  ،و عمى الرغم من
بعض التشابو في التخصصات األكاديمية المقدمة في برامج الكمية وبعض البرامج المقدمة بالكميات
األخرى إال أن استراتيجية الكمية تعمل عمى توجيو ىذه التخصصات األكاديمية نحو رسالة الكمية في
خدمة البيئة المحيطة.
كما تبرز استراتيجية الكمية مسئولياتيا المجتمعية نحو المجتمع المحمي و اإلقميمي بصورة واضحة
ومحددة من خالل وضع خطة لمبحث العممي بما يساعد عمى حل مشكالت المجتمع.
و لذلك يتوقع أن يكون إلنشاء جامعة نجران أثر كبير عمى تسارع معدل النمو في كثير من المجاالت
بالمنطقة من خالل تنوع القاعدة االقتصادية  ،ورفع مستوى المعيشة  ،وتوفير فرص العمل.
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علٚي ( : )8-3اٌوؤ٠خ  ٚاٌوٍبٌخ  ٚاأل٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌجؼ٘ اٌغبِؼبد اٌّؾٍ١خ  ٚااللٍ١ّ١خ  ٚاٌل١ٌٚخ

ٚىاهح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌٟ
اٌَؼٛك٠خ

عبِؼخ ٔغواْ

اٌقطخ االٍزوار١غ١خ ٌٛىاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌَؼٛك٠خ (أفبق)
األ٘لاف االٍزوار١غ١خ

اٌوؤ٠خ

اٌوٍبٌخ

رؾم١ك اٌو٠بكح
اٌؼبٌّ١خ ف ٟاٌزؼٍُ١
اٌؼبٌٌ ٟجٕبء
ِغزّغ اٌّؼوف.ٟ

اكاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟرٕف١ن
ٍ١بٍبد اٌلٌٚخ فِ ٟغبي اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌ ِٓ ٟفالي االّواف ػٍٟ
ِإٍَبرٗ ٚرّىٕٙ١ب ٚهفغ
وفبءرٙب ٚفبػٍ١زٙبٚ .رْغ١غ
اٌزؼٍُ اٌجٚ ٟٕ١اٌزؼب ْٚاٌلٌٟٚ
ٌالهرمبء ثَّزِ ٞٛؼبهف
ِٙٚبهاد اٌقو٠غٌ ٓ١زٍج١خ
اؽز١بعبد اٌزّٕ١خٚ ,هفغ عٛكح
اٌجؾش اٌؼٍّٚ ,ٟاٌّْبهوخ
اٌفبػٍخ ف ٟإٌْبٛبد اٌّغزّؼ١خ,
ٚاإلٍٙبَ ف ٟثٕبء ِغزّغ
اٌّؼوفخ.

 .8هفغ َِزِٛ ٞٛاءِخ اٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼٌ ٟزؾم١ك ِزطٍجبد ِغزّغ اٌّؼوفخ  ٚاؽز١بعبد اٌزّٕ١خ اٌ١ٕٛٛخ.
 .3هفغ عٛكح ِقوعبد اٌغبِؼبد ِٓ اٌطٍجخ  ٚاٌجؾٛس  ٚوبفخ اٌَّبّ٘بد اٌّغزّؼ١خ.
 .2ى٠بكح فوٓ اٌمجٛي ٌّٓ رزٛفو فّ ُٙ١و ٛٚاالٌزؾبق ثبٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ.ٟ
 .4رؼي٠ي اٌجؾش اٌؼٍّ ٚ ٟاٌزٍٛغ ف ٟثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب.
 .1رؼي٠ي  ٚرإِٕٔٙ ً١غ١خ االكاهح اٌؾل٠ضخ ف ٟأػّبي اٌٛىاهح ِ ٚإٍَبد  ٚلطبػبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
 .6اٌزٛظ١ف األِضً ٌزمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد  ٚاالرٖبالد ٌزط٠ٛو األػّبي اٌوئ١َ١خ  ٚاٌَّبٔلح ٌٍٛىاهح ٚلطبػبد
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
 .7رّٕ١خ اٍٙبَ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟأزبط اٌّؼوفخ  ٚرٛص١مٙب ْٔ ٚو٘ب  ٚاربؽزٙب ٌٍؼّ َٛكافً اٌٍّّىخ  ٚفبهعٙب.
 .3رٛع ٗ١اإلثزؼبس ٌٍزقٖٖبد اٌز ٟرٍج ٟؽبعخ اٌّغزّغ  ٚرؾمك أ٘لاف اٌزّٕ١خ.
 .1رٕ٠ٛغ ِٖبكه رّ ً٠ٛاٌزؼٍ ُ١اٌؼ بٌْٔ ٚ ٟبٛبرٗ  ٚا٠غبك اٌزٕظّ١بد اٌز ٟرز١ؼ ٌٍغبِؼبد رٕ٠ٛغ ِٖبكه اٌزًّ٠ٛ
ثٙلف ى٠بكح اٌّؤٚخ االكاه٠خ  ٚاٌّبٌ١خ ٌٍغبِؼبد.
 .80رؾل٠ش ٚرط٠ٛو األٔظّخ ثّب ٛ٠فو اٌج١ئخ إٌّبٍجخ ٌوفغ وفبءح أكاء ِٕظِٛخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٛ٠ ٚ ,ٟاوت
اٌزطٛهاد  ٚاٌَّزغلاد  ٚاالؽز١بعبد اٌزّٕ٠ٛخ.

عبِؼخ ٔغواْ  ٚاٌىٍ١بد اٌّؾٍ١خ
األ٘لاف

اٌوؤ٠خ

اٌوٍبٌخ

ه٠بكح ف ٟاٌزؼٍ ٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚ
فلِخ اٌّغزّغ ِْ ٚ ,بهوخ
فؼبٌخ ف ٟثٕبء ِغزّغ اٌؼٍُ ٚ
اٌّؼوفخ.

رٛف١و رؼٍ ٚ ُ١رؼٍُ ٍ٠ج١بْ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚ
ٍٛق اٌؼًّ  ٚ ,اٌَّبّ٘خ اٌفؼبٌخ ف ٟاٌزّٕ١خ
اٌَّزلاِخ ِٓ فالي اعواء اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ ٚ
االٍزقلاَ األِضً ٌٍزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ  ٚ ,رفؼً١
اٌْواوخ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌّؾٍ ٚ ٟااللٍٚ ّٟ١
اٌؼبٌّ.ٟ
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 .8إٌٛٛي ثبٌجواِظ األوبك١ّ٠خ اٌ ٝاٌَّز ٞٛاٌؼبٌّ ٟف ٟاٛبه اٌم ُ١االٍالِ١خ.
 .3اػلاك ٛالة ِزّ١ي ٓ٠ثىفبءح ػبٌ١خ ٌٍَّزمجً.
 .2رؼي٠ي وفب٠خ  ٚوفبءح أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ِٓ ٚ ٌ٠ف ٟؽىّ.ُٙ
 .4رؼي٠ي  ٚاٍزضّبه ِوافك  ٚرغ١ٙياد اٌغبِؼخ  ٚاٍزقلاَ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ.
 .1االهرمبء ثّٖبكه اٌزؼٍُ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌم١بٍ١خ.
 .6اٌزّ١ي ف ٟفلِبد اٌطالة  ٚاٌطبٌجبد.
 .7رط٠ٛو األٔظّخ اٌّبٌ١خ  ٚاالكاه٠خ ٚفمب ٌّؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ.
 .3رأَِِ ٓ١زمجً ِٚ ٟٕٙاػل ٌٍقو٠غ.ٓ١
 .1رط٠ٛو ِٕظِٛخ اٌجؾش اٌؼٌٍّ ٟلػُ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ.
 .80االهرمبء ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب.
 .88االٌزياَ اٌَّزّو  ٚاٌفؼبي ٔؾ ٛفلِخ اٌّغزّغ.

وٍ١خ اكاهح
األػّبي عبِؼخ
اٌٍّه ٍؼٛك

ه٠بكح ػبٌّ١خ ف ٟاٌزؼٍُ١
ٚاٌجؾش رَ ُٙف ٟئػلاك
اٌىفبءاد ٌجٕبء الزٖبك اٌّؼوفخ.

ئػلاك هٚاك ف ٟئكاهح األػّبيٚ ,ئعواء ثؾٛس
أوبك١ّ٠خ ٚرطج١م١خ ِزملِخ رقلَ اٌّؼوفخ اٌؼٍّ١خ
ٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خٚ ,ثٕبء ّواوخ ِغزّؼ١خ فبػٍخ,
ِب  َُٙ٠ف ٟرؾم١ك ِ١يح رٕبفَ١خ ػبٌّ١خ.

وٍ١خ االلزٖبك
 ٚاٌؼٍَٛ
االكاه٠خ
ثغبِؼخ اإلِبَ
ِؾّل ثٓ
ٍؼٛك
اإلٍالِ١خ

أْ رٖجؼ اٌىٍ١خ ِووياً ِّ١ياً
ٌٍزؼٍٚ ُ١اٌزله٠ت ٚاالٍزْبهاد
ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟرقٖٖبد
اٌىٍ١خ؛ ثّب ٍ٠ج ٟاؽز١بعبد
لطبػ ٟاٌّبي ٚاألػّبي ٠ٚؼيى
كٚه اٌغبِؼخ ف ٟرؾم١ك
هٍبٌزٙب.

رَؼ ٝاٌىٍ١خ ٌزٛف١و ث١ئخ ػٍّ١خ ١ِٕٙٚخ ثغٛكح
ػبٌ١خ ف ٟرقٖٖبرٙب ,رَزمطت أػٍ ٝاٌىفبءاد فٟ
ِغبالد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزله٠ت ٚاالٍزْبهح ٚاٌجؾش
اٌؼٍّٚ ,ٟرإً٘ ِزقِٖٖ ٓ١١ِٕٙٚ ٓ١زّ١يٓ٠
ثبٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهاد األٍبٍ١خ ٚاٌوؤ٠خ اٌْوػ١خ ِٓ
فالي ثواِظ أوبك١ّ٠خ ِؼزّلح رّىٕ ِٓ ُٙإٌّبفَخ
فٍٛ ٟق اٌؼًّ ٚاٌَّبّ٘خ ف ٟفلِخ اٌّغزّغ.

- .8رقو٠ظ وٛاكه ِإٍ٘خ فِ ٟقزٍف رقٖٖبد اٌىٍ١خ ٚكهعبرٙب اٌؼٍّ١خ رزّزغ
ثبٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٚاٌملهاد اٌالىِخ ثَّز٠ ٜٛزٛافك ِغ اؽز١بعبد ٍٛق
اٌؼًّ.
 .3ئػبكح رأ٘ ً١اٌْجبة ِٓ فالي ري٠ٚلُ٘ ثبٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٚاٌملهاد
اٌٚوٚه٠خ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝفوٓ ػًّ ِٕبٍجخ فٍٛ ٟق اٌؼًّ.
 .2اٌَّبّ٘خ ف ٟرط٠ٛو اٌّؼوفخ اإلَٔبٔ١خ ٚرٛظ١فٙب ٚاالٍزفبكح ِٕٙب فِ ٟقزٍف
رقٖٖبد اٌىٍ١خ ِٓ فالي ئعواء اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ اٌّزملِخ.
 .4اٌَّبّ٘خ ف ٟؽً اٌّْىالد االلزٖبك٠خ ٚاإلكاه٠خ ٚاٌّبٌ١خ اٌز ٟرٛاعٗ
ِغزّغ لطبع األػّبي ٚاٌمطبع اٌؾى ِٓ ِٟٛفالي ئعواء اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد
اٌزطج١م١خ.
 .1اٌَّبّ٘خ ف ٟفلِخ اٌمطبع اٌقبٓٚ ,اٌّإٍَبد اٌؼبِخِٚ ,إٍَبد
اٌّغزّغ اٌّلٔ.ٟ
 .8ئػلاك ١ٍٛؼخ ِٓ اٌقو٠غ ٓ١اٌّزّ١ي ٓ٠ثبٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهاد األٍبٍ١خ,
ٚاٌقٍف١خ اٌْوػ١خ ٌٍؼًّ فِ ٟقزٍف أٚعٗ إٌْب ٛااللزٖبكٚ ٞاإلكاهٞ
ٚاٌّؾبٍج ٟف ٟاٌّغزّغ.
 .3رٍج١خ ؽبعخ اٌّغزّغ ِٓ اٌزله٠ت ٚاالٍزْبهح فِ ٟغبالد االلزٖبك
ٚاٌزّٚ ً٠ٛاٌّؾبٍجخ ٚاإلكاهح.
 .2رإٔ ً١ػٍ َٛااللزٖبك ٚاإلكاهح ٚاٌّؾبٍجخٚ ,ئصواء اٌجؾش اٌؼٍّ ٟفٙ١ب

اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ (ِٖو  ٚاٌَٛكاْ)
عبِؼخ اٌمب٘وح -
وٍ١خ اٌزغبهح

إٌٛٛي اٌِ ٝىبٔخ رٕبفَ١خ
ػبٌّ١خ فِ ٟغبي اٌؼٍَٛ
اٌزغبه٠خ (اكاه٠خ ِ ,ؾبٍج١خ
 ,رأِ١ٕ١خ ) ِغ اٌزأو١ل ػٍٝ
اٌ٠ٛٙخ ٚاٌو٠بكح اإللٍ١ّ١خ .

رٍزيَ وٍ١خ اٌزغبهح – عبِؼخ اٌمب٘وح – ٌزؾم١ك اٌو٠بكح اإللٍ١ّ١خ
ثزطج١ك ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ إلػلاك ِٚ ٓ١١ٕٙثبؽضِ ٓ١زّ١ي ٓ٠فٟ
ِغبالد اٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ (اإلكاه٠خ – اٌّؾبٍج١خ  -اٌزأِ١ٕ١خ ) ِغ
رمل ُ٠فلِبد ِزّ١يح ٌٍّغزّغ ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ِٛٚاوجخ اٌزطٛهاد
اٌؼٍّ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ف ٟوبفخ اٌغٛأت اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌجؾض١خ .
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رط٠ٛو اٌملهح اٌّإٍَ.ٟ
رّٕ١خ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ.
رّٕ١خ ِٛاهك اٌىٍ١خ.
رط٠ٛو اٌفؼبٌ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌىٍ١خ.
رط٠ٛو ِٕظِٛخ اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب.
رط٠ٛو ٔظُ اٌغٛكح.

ٔزطٍغ ألْ ٔىِ ْٛإٍَخ
رؼٍ١ّ١خ ِزّ١يح ٚث١ذ فجوح
ف ٝػٍ َٛاٌّبي ٚاألػّبي
ٚاٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ٚ ,أْ
رى ْٛثواِغٕب ٚٚؽلارٕب
ِؼزّلح ٛجمب ً ٌّؼب١٠و اٌغٛكح
اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ ٚ ,اْ
ٔؾمك اٌزّ١ي فِ ٝغبي اٌزؼٍُ١
ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ٟػٍ ٝوبفخ
اٌَّز٠ٛبد ف ٝظً ِٕبؿ
٠زَُ ثبالٍزمالٌ١خ ٚاٌؾو٠خ
ٚاٌملهح ػٍ ٝاإلثلاع ٚثّب
َ٠بُ٘ ف ٝفلِخ اٌّغزّغ
ٚرؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ.

وٍ١خ اٌزغبهح ٚئكاهح أألػّبي ِ :إٍَخ رؼٍ١ّ١خ ٚثؾض١خ رٕبفٌ
ِؾٍ١ب ً ٚئلٍ١ّ١ب ً ٚك١ٌٚب فِ ٝغبي ػٍ َٛاٌزقٖٔ ٚ ,رَ ُٙف ٝػٍّ١خ
اٌزّٕ١خ اٌْبٍِخ ِؾٍ١ب ً ٚئلٍ١ّ١ب ً ِٓ فالي االهرمبء ثبٌَّز٠ٛبد
اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚ ,رؼّ١ك اٌوٚاثِ ٜغ فئبد اٌّغزّغ اٌّقزٍفخ
ٚرملَ فو٠ظ ػٍَِ ٝز ٜٛػبي ِٓ اٌّؼوفخ ٚاٌؼٍُ .ثبإلٙبفخ اٌٟ
اٌؼًّ ػٍ ٟفلِخ ٚرّٕ١خ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ  ِٓ ,فالي
رمل ُ٠اٌقلِبد اٌزله٠ج١خ ٚاالٍزْبه٠خ اٌّزّ١يح ف ٟوبفخ رقٖٖبد
اٌىٍ١خ ٚاالٔفزبػ ػٍِ ٝلاهً األػّبي ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌل.ٌٟٚ

عبِؼخ إٌّٖٛهح  -ه٠بكح وٍ١خ اٌزغبهح عبِؼخ
إٌّٖٛهح ٌىٍ١بد اٌزغبهح فٟ
وٍ١خ اٌزغبهح
اٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ ٚاٌؼوث١خ
ثزمل ُ٠فلِبد ٛالث١خ ٚثؾض١خ
ِٚغزّؼ١خ ف ٟئٛبه ِؼب١٠و
اٌغٛكح اٌؼبٌّ١خ ٚاٌمُ١
ٚاألفالق اإلَٔبٔ١خ ثّب
٠إٍ٘ٙب ٌم١بكح لطبع األػّبي
ِغ األفن ثؼ ٓ١االػزجبه
فٖ١ٕٛخ صمبفخ اٌّغزّغ
اٌّٖو.ٞ

رَؼ ٝوٍ١خ اٌزغبهح عبِؼخ إٌّٖٛهح ئٌ ٝرٛف١و ث١ئخ كاػّخ ٌٍزؼٍُ١
ٚاٌزؼٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٚ ,ٟاال٘زّبَ ثمٚب٠ب اٌّغزّغ ِْٚىالرٗ ,ثّب
٠إٍ٘ٙب ٌو٠بكح وٍ١بد اٌزغبهح ف ٟاٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ ٚاٌؼوث١خ ِٓ
فالي:
 .8رّٕ١خ ّقٖ١خ اٌطبٌت ٚاالهرمبء ثّٙبهارٗ ثّب ٠زٕبٍت ِغ
ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ.
 .3رط٠ٛو اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ ثّوؽٍز ٟاٌجىبٌٛهٚ ًٛ٠اٌلهاٍبد
اٌؼٍ١ب ثّب ٠ؾمك ٌٙب اٌزٕبفَ١خ إٌّْٛكح ِؾٍ١ب ً ٚئلٍ١ّ١ب ً.
 .2رؼّ ُ١اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍٚ ُ١اٌزم ُ٠ٛاالٌىزو ٟٔٚثىبفخ
األلَبَ اٌؼٍّ١خ.
ْٔ .4و ٚرؼّ١ك صمبفخ اإلكاهح ثبٌّؼوفخ ٌل ٜاٌطالة ٚاٌؼبٍِٓ١
ٚأػٚبء ٘١ئخ اٌزلهِٚ ٌ٠ؼب.ُٙ١ٔٚ
 .1االهرمبء ثبٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟكػُ اٌزؼبِ ْٚغ ِواوي اٌجؾش اٌؼٍّٟ
ِؾٍ١ب  ٚئلٍ١ّ١ب ٚػبٌّ١ب.

عبِؼخ ؽٍٛاْ -
وٍ١خ اٌزغبهح ٚئكاهح
األػّبي

34

 .8اٌؾٖٛي ػٍ ٝاالػزّبك االوبكٌٍّ ّٟ٠إٍَخ.
 .3كػُ اٌزٛعٗ ٔؾ ٛإٌْو اإلٌىزوٚ ٟٔٚاٌزؼبًِ األوبكّٟ٠
ِٓ فالي ٍٚبئ ٜاالرٖبي اٌؾل٠ضخ " االٔزؤذ " ٚرفؼً١
كٚه اٌجو٠ل اإلٌىزو ٟٔٚفْٔ ٝو ِٚزبثؼخ أْطخ اٌىٍ١خ.
 .2االهرمبء ثَّز٠ٛبد اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاألوبك ّٟ٠ثبٌىٍ١خ
ِٚزبثؼخ اٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ فِ ٝغبالد اٌزقٖٔ.
 .4اٌّْبهوخ ف ٝاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ٌج١ئخ اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ
ٚرلػ ُ١اٌوٚاث ٜاٌّْزووخ ِغ لطبػبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ
ثّب ٠ؾمك أ٘لاف اٌزّٕ١خ.
 .1رط٠ٛو للهاد ِٙٚبهاد أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ِٚؼبٚ ُٙ١ٔٚاٌم١بكاد ثبٌىٍ١خ ٚرْغ١ؼ ُٙػٍ ٝاٌّْبهوخ
ف ٝرّٕ١خ اٌىٍ١خ ٚأْٔطزٙب اٌّقزٍفخ.
ْٔ .6و اٌّؼوفخ اٌؼٍّ١خ اٌّزؼٍمخ ثؼٍ َٛاٌّبي ٚاألػّبي
ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ.
 .7ثٕبء ِمبٌ ٌ١٠م١بً االكاء ِٚقوعبد ٚفط ٜاٌىٍ١خ
ٌزمِ ُ١١ب رُ أغبىٖ ثٙلف رلػ ُ١اٌوؤ٠خ اٌَّزمجٍ١خ
ٌٍىٍ١خ.
رؼي٠ي ٚرط٠ٛو اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ.
 .8رؼي٠ي ٚرط٠ٛو ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثبٌىٍ١خ ٌَل
اؽز١بعبد اٌّغزّغ ِٓ اٌزط٠ٛو اٌّ.ٟٕٙ
 .3رؼي٠ي ٚرط٠ٛو اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌىٍ١خ ثّب َ٠بػل ػٍٝ
اٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ٌٍّغزّغ.
 .2رؼي٠ي ٚرط٠ٛو اٌقلِبد اٌّغزّؼ١خ.
 .4رؼي٠ي اٌملهاد اإلكاه٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ  ٚرّٕ١خ اٌّٛاهك
اٌنار١خ.
 .1اٌؾٖٛي ػٍ ٝاالػزّبك األوبك.ّٟ٠

وٍ١خ اٌلهاٍبد
اٌزغبه٠خ  /عبِؼخ
اٌَٛكاْ ٌٍؼٍَٛ
ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

رٛفو اٌىٍ١خ فلِخ رؼٍ١ّ١خ
ِزّ١يح ػٍ ٝأػٍَِ ٟزٞٛ
ِٓ اٌزقطٚ ٜ١اٌزُّٖ١
ٚاٌزٕف١ن ٕٛٚال ئٌ ٟأفًٚ
فالي
ِٓ
اٌّقوعبد
اٌزٛظ١ف اٌّإٍَٚ ٟاٌوّ١ل
ٌّلفالد ٚأٍبٍ١بد اٌؼًّ
ف ٟئٛبه رٛعٗ ِِ ٟٕٙزفوك
ٚف ٟظً ث١ئخ ِؼبفبح
َِٚزموح ٠زغبٚى ٕ١زٙب
ؽلٚكٔب اٌغغواف١خ

 .6رىو ٌ٠ئِىبٔبد اٌىٍ١خ ٌقلِخ لٚب٠ب اٌّغزّغ ِْٚىالرٗ.
 .7رط٠ٛو اٍزوار١غ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ثّب ٠ورم ٟثَّز٠ٛبد أكاء
اٌلاهٍ ٓ١ثبٌىٍ١خ.
رأٍٍّ ٌ١ؼخ ع١لح ِٓ فالي رمل ُ٠فلِخ رؼٍ١ّ١خ ِزفوكح ٠مَٛ
ػٍٙ١ب أوفأ اٌؼٕبٕو األوبك١ّ٠خ ماد اٌزأ٘ ً١اٌّ ٟٕٙاٌؼبٌٟ
ٚثبٍزقلاَ أفِ ًٚؼبٕ٠بد اٌؼًّ ٕٛٚالً ئٌ ٟوَت هٙبء عّ١غ
م ٞٚاٌّٖبٌؼ ِٓ ٛالة ٚأ١ٌٚبء أِٛه ٚػبٍِِٚ ٓ١غزّغٚ .مٌه
ثبٌمله اٌن٠ ٞمبثً اؽز١بعبد اٌؼًّ فِ ٟقزٍف اٌّٛالغ ٚاألْٔطخ
ٚرقو٠ظ ؽٍّخ اٌزقٖٖبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌفٕ١خ اٌّقزٍفخ ٌ ٌ١فمٜ
ٌٍَٛكاْ ثً ٌّٚمبثٍخ اؽز١بعبد اٌلٚي اٌْم١مخ ٚاٌٖل٠مخ.

• رٍج١خ اؽز١بعبد اٌجالك ٍٛ ٚق اٌؼًّ وُ اٌىٛاكه اٌّإٍ٘خ
أوبك١ّ٠ب ١ِٕٙ ٚب فِ ٟغبي اٌؼٍ َٛاٌزغبه٠خ  ٚرمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد.
• ئػلاك وٛاكه ِ١ٕٙخ ِيٚكح ثبٌّؼبهف  ٚاٌّٙبهاد رَ ُٙفٟ
رّٕ١خ  ٚرط٠ٛو اٌجالك.
• رول١خ اٌّؼبهف  ٚاٌؼٍ َٛاإلَٔبٔ١خ ثبٌجؾش اٌؼٍّ ٟإٌّٙغ.ٟ
• ٙٚغ  ٚرط٠ٛو اٌقط ٜاٌلهاٍ١خ األوبك١ّ٠خ  ٚاٌّ١ٕٙخ ػٓ
ٛو٠ك رْغ١غ اٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ.
• اٌزؼب ٚ ْٚرجبكي اٌقجواد ِغ ِواوي اٌجؾٛس ِ ٚإٍَبد
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌّّبصٍخ كافٍ١ب  ٚفبهع١ب.

اٌىٍ١بد اٌؼبٌّ١خ ( االٚهٚث١خ  ٚاالِو٠ى١خ )
اٌىٍ١خ
عبِؼخ ِبَْٔزو-
اٌٍّّىخ اٌّزؾلح
(ثو٠طبٔ١ب)  -وٍ١خ
ِبَْٔزو إلكاهح
األػّبي

اٌوؤ٠خ

األ٘لاف االٍزوار١غ١خ

اٌوٍبٌخ

أْ ٔىِ ْٛلهٍخ ئكاهح أػّبي ئػطبء اٌغّ١غ اٌفوٕخ ٌزؾ ً٠ٛؽ١بر ِٓٚ ,ُٙفالي مٌه ,لّٕ١ب رؼيى هؤ٠زٕب ٚهٍبٌزٕب ٟ٘ٚ ,رؾلك اٌطو٠مخ اٌزٔ ٟؼًّ ثٙب ِغ
ماد ّٙوح ػبٌّ١خ ,رَقو اٌجؾش َِبػلر ُٙػٍ ٝرؾ ً٠ٛإٌّظّبد اٌز٠ ٟؼٍّ ْٛثٙب ثؼٕٚب اٌجؼ٘ ِٚغ ا٢فو.ٓ٠
لّٕ١ب ٘ ٟأوضو ِٓ والَ ِّٕكٚ -اٌؼ ِ١ثٙب ٠جمٕ١ب ِووئٚ ٓ٠ؾٓ
اٌؼٌٍّ ٟفبئلح اٌجْو٠خ ػٍٚ ٟاٌّغزّؼبد األوجو اٌز٠ ٟؼ ْْٛ١فٙ١ب.
ٔؼًّ ثبرغبٖ رؾم١ك هؤ٠زٕب ٚهٍبٌزٕب .لّٕ١ب ٠وعغ ٕلا٘ب ف ٟوً
اٌلٚاَ.
صمبفزٕب ٚرٍ ُٙرفى١ؤبٔٚ .طّؼ ٌزملّٙ٠ب ٌٍؾ١بح ف ٟوً ِب ٔم َٛثٗ ...
• ِٕبٕوح اٌزفى١و ٚاٌؼًّ االثزىبه.ٞ
• ئثلاع لّ١خ ؽم١م١خ.
• رط٠ٛو صمبفخ ػبٌّ١خ ؽم١م١خ.
• اٌَّبٚاح ثٚ ٓ١رؼي٠ي إٔبٌخ ٚؽلاصخ ِلٕ٠خ ِبَْٔزو.
• اٌزٖوف ثأِبٔخ ٔٚيا٘خ ػٍ ٟاٌلٚاَ.
• اٌّطبٌجخ ثبٌغٛكح وّؼ١بهٚ ,هفغ اٌَّز ٞٛاٌّطٍٛة ثبٍزّواه.
• رؼي٠ي هٚػ اٌيِبٌخ ٚرّى ٓ١إٌبً.
• اٌزؼٍُ ثبٍزّواه ِٓٚ ,هك اٌؼطبءٌٍّ ,غزّؼبد اٌّؾٍ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ
ٚاٌؼبٌّ١خ.
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عٕٛة
عبِؼخ
أالثبِب -اٌٛال٠بد
اٌّزؾلح -وٍ١خ
إلكاهح
ِ١زًْ
األػّبي

أْ رؼوف وّلهٍخ ٠قزبه٘ب رٛف١و ثواِظ ٌزؼٍ ُ١ئكاهح األػّبي ِؼزّلح ك١ٌٚب ٌطالة
اٌطالة اٌنْٕ٠ ٓ٠ل ْٚثواِظ اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ ٚاٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب اٌّإٌٍ٘ ,ٓ١لػُ اٌزّٕ١خ
اكاهح األػّبي ماد اٌغٛكح اٌؼبٌ١خ االلزٖبك٠خ ف ٟاإللٍٚ ُ١اٌَّبّ٘خ ف ٟإٌغبػ اٌَّزّو
ٌٍغبِؼخ٘ .نٖ اٌوٍبٌخ ٍزٕغي ِٓ فالي عٛكح اٌزؼٍ,ُ١
اٌَّزّوح.
اٌزؾٖ ً١اٌؼٍّ١ٌٙ ٟئخ اٌزلهٚ ,ٌ٠اٌقلِبد اٌقبهع١خ.
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األ٠ٌٛٚبد:
أ .اٌزؼٍ :ُ١أػٍ ٝأ٠ٌٛٚخ ٌٍىٍ١خ ٘ ٟإٌغبػ األوبكٌٍ ّٟ٠طالة ِغ
اٌزوو١ي ف ٟاٌّمبَ األٚي ػٍ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌّّزبى.
ة .اٌزؾٖ ً١اٌؼٍّ١ٌٙ ٟئخ اٌزله :ٌ٠رْغغ اٌىٍ١خ ٚرلػُ
اٌّؼبهف األٍبٍ١خ ٚاٌزطج١م١خ فٚال ػٓ اٌزط٠ٛو اٌزؼٍ ّٟ١ألغواٗ
ْٔو اٌّؼوفخٚ ,رؼي٠ي اٌزؼٍٚ ,ُ١اٌَّبّ٘خ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ
اإللٍ١ّ١خ.
د .اٌقلِخ :رْبهن اٌىٍ١خ ف ٟاألْٔطخ اٌقبهع١خ اٌز ٟرلػُ
ٚرَبُ٘ ف ٟرط٠ٛو اٌغبِؼخ ,اٌّغزّغ اٌّؾٍٚ ,ٟاإللٍٚ ُ١رٛف١و
اٌزّٕ١خ اٌَّزّوح ألػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اٌّٛظف ِٓ ٓ١فالي
اٌزفبػً ِغ اٌٛؽلاد اٌؼل٠لح اٌّىٔٛخ ٌٍىٍ١خ.
اٌٙلف  :8اٌّؾبفظخ ػٍ ٝأػٍَِ ٝز ِٓ ٜٛاالػزّبك فِ ٟغبي
ئكاهح األػّبي.
اٌغب٠خ  :3روو١ي ثواِظٚ ,ػٍّ١بدٚ ,فلِبد اٌىٍ١خ ػٍ ٝإٌغبػ
األوبكٌ ّٟ٠طالثٕب.
اٌٙلف  :2ئٍز١فبء أ٘لاف ِقوعبد اٌزؼٍُ ٌجواِظ اٌجىبٌٛهًٛ٠
ٚاٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ِٓ فالي اٌزمٚ ُ١١اٌّواعؼخ اٌَّزّو ٓ٠فٟ
ِموهاد ئكاهح األػّبي.
اٌٙلف  :4رٛظ١ف ,اٍزجمبءٚ ,رط٠ٛو أػٚبء ٘١ئخ رلهٌ٠
ِٛٚظفٚ ,ٓ١ئكاه١ِّ ٓ١٠يِ ,ٓ٠زؾَِّٚ ,ٓ١زٕٛػ.ٓ١
اٌٙلف  :1ى٠بكح اٌّٛاهك اٌقبهع١خ ٌلػُ اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ,
اٌجؾش ,ئّٔبء ٘١ئخ اٌزله ,ٌ٠اٌقلِبد اٌطالث١خٚ ,اٌّٛاهك
اٌزؼٍ١ّ١خ.
اٌٙلف  :6رٍج١خ اؽز١بعبد ِغزّغ األػّبي اٌقلِ١خ ف ٟئلٍّٕ١ب.
اٌٙلف  :7رٖٕ١ف وٍ١خ ِ١زًْ إلكاهح األػّبي وىٍ١خ ٠قزبه٘ب
ٌٍطالة اٌنْٕ٠ ٓ٠ل ْٚثواِظ ئكاهح األػّبي ماد اٌغٛكح اٌؼبٌ١خ
اٌَّزّوح.
اٌٙلف  :3اٌؾفبظ ػٍ ٝعٛكح ثواِغٕب األوبك١ّ٠خ ِٓ فالي اٌفؼبٌ١خ
ٚاإلٔزبع١خ اٌّزيا٠لح ٌٍّٛاهك اٌّبٌ١خ ٚاٌجْو٠خ.

 .4الميزة التنافسية
أ -السمات المميزة لمكمية ودورىا في المجتمع:
 عمى المستوي المحمى  :تمتمك كمية العموم اإلدارية العديد من مقومات النجاح التي ال تتوفر فيالكثير من الكميات األخرى .تتمثل ىذه المقومات خاصة في بيئة مجتمع نجران و التي تعد من البيئات
الواعدة اقتصاديا و التي تعتبر مجاال خصبا لمتفاعل بين كمية العموم اإلدارية والمجتمع المحمى من
خالل االستفادة المتبادلة بين الكمية وأرباب األعمال عن طريق تقديم الخبرات العممية وتوفير فرص
العمل لمخريجين .
 عمى الصعيد األكاديمي  :تتميز الكمية بافتتاح برنامج ماجستير ادارة االعمال ( )MBAابتداء منسنة 8241/8242ه و الذي تنفرد بو مقارنة بمثيالتيا بالمنطقة الجنوبية  ،حيث يقدم ىذا البرنامج
درجة الماجستير األكاديمي في ادارة االعمال والذي تم اعتماده وبدء القبول فيو .
 عمى المستوى اإلقميمي  :تقع نجران عمى الخط التجاري القديم الذى كان يربط جزيرة العرب ببالداليمن وعمان  ،مما أضفى ميزة كبيرة عمى كمية العموم اإلدارية التي سوف تجد أدوا اًر ميمة ليا فى
المستقبل فيما يتعمق بتخطيط النشاط االقتصادي  ،ومحاولة أحياء الدور التجاري الميم لمنطقة نجران ،
وتعتبر المنطقة الحرة بالوديعة نموذجا لذلك .
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اٌفًٖ اٌضبٔ : ٟاٌزؾٍ ً١اٌج١ئٟ
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مقدمـــة
التحميل البيئي  SWOTمن األدوات الميمة لقياس حالة المؤسسات سواء كانت تعميمية أو اقتصادية أو
خدمية  ،ومدى توافر اإلمكانات المؤىمة ليا لمحصول عمى االعتماد من الييئات األكاديمية وغيرىا .
وتعتمد آلية SWOTعمى منيجية محددة لتنفيذىا تقدم المدخالت الرئيسية لمتحميل وتحكم فى ذات
الوقت مخرجاتو التي تصف بكل دقة أوضاع المؤسسة وحالتيا الراىنة .
ويتكون تحميل  SWOTمن عوامل داخمية ىي نقاط القوة و نقاط الضعف  ،و عوامل خارجية تتمثل في
الفرص و التيديدات  ،وىى تشكل في النياية حالة المؤسسة التي تؤىميا لالعتماد او تعوقيا عن ذلك.
وقد تمثمت منيجية اعداد التحميل البيئي لكمية العموم اإلدارية بنين وبنات في الخطوات التالية :
أوالً :البيانات المتوفرة عن التقويم الذاتي األولى لمكمية ،ودراسة نقاط الضعف وأولويات التحسين بالنسبة
لممعايير اإلحدى عشر .
ثانياً  :البيانات الناشئة عن ورش العمل التي تم عقدىا بمقر الكمية لمبنين والبنات  ،و التي تم من
خالليا اجراء جمسات عصف ذىني شارك فييا أعضاء وعضوات ىيئة التدريس بالكمية  ،ساىمت الى
حد كبير في الوصول الي مجموعة من التصورات حول عناصر ومكونات التحميل البيئي لمكمية من
نقاط قوة وضعف وفرص وتيديدات .
ثالثاً  :البيانات الناتجة عن استمارات االستقصاء التي تم اجراؤىا عمى عينة عشوائية منتظمة من طالب
وطالبات وأعضاء وعضوات ىيئة التدريس واإلداريين واإلداريات بالكمية وكذلك األطراف المجتمعية.
ولقد تم صياغة استبانات نقاط القوة والضعف اعتمادا عمى تقرير الدراسة الذاتية األولية  ،وفى ضوء
نموذج العوامل السبعة  ،حيث تم تحديد عوامل سبعة ىي  " :الييكل التنظيمي واإلفراد والموارد ونمط
اإلدارة  ،واألنظمة واإلجراءات و الميارات  ،والقيم المشتركة ".
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.1تقويم أداء كمية العموم اإلدارية وفقا لمعايير اعتماد الييئة الوطنية
لمتقويم واالعتماد األكاديمي :
 .1 .1المعايير المؤسسية :
أ .المعيار األول  :الرؤية والرسالة واألىداف :
 تم أعداد رؤية ورسالة الكمية وعرضت عمى المستفيدين وتم اعتمادىا من مجمس الكمية. -تم اعداد التحميل البيئي لكمية العموم اإلدارية بشطري الطالب والطالبات.

 -تم صياغة أىداف وغايات الكمية في ضوء نتائج التقويم الذاتي األولى لمكمية.

 تم استطالع أراء المستفيدين ( أعضاء ىيئة التدريس والطالب والخريجين والمجتمع الخارجيواإلداريين ) حول مستوى رضاىم عن رؤية ورسالة الكمية التي اعتمادىما.

أولويات التحسين :

 -اشراك المستفيدين الداخميين والخارجيين وأرباب األعمال في صياغة األىداف االستراتيجية لمكمية .

ب .المعيار الثاني :السمطات واإلدارة :
تعمل الكمية وفق ىيكل إداري معتمد  ،بما يتضمنو من توصيف وظيفي لالختصاصات والميام إال انو
ال يوجد دليل معتمد لمسياسات واإلجراءات المتبعة داخل الكمية في المواقف اإلدارية المختمفة ،
باإلضافة الى نقص الكوادر والخبرات اإلدارية المؤىمة  ،كما ال يوجد دليل لمتوظيف .
ويتشكل الييكل اإلداري لمكمية من :
 سعادة عميد الكمية ،رئيس مجمس الكمية ومدير وحدة التطوير والجودة. -سعادة وكيل الكمية .

 سعادة وكيل الكمية لمشئون األكاديمية . -سعادة وكيمة الكمية .

 سعادة مشرف وحدة التطوير والجودة . -سعادة الدكتور  /رئيس قسم األنظمة .

 سعادة الدكتور  /منسق قسم أدارة األعمال . سعادة الدكتور  /منسق قسم اإلدارة العامة . -سعادة األستاذ  /مدير ادارة الكمية .
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ولقد عكست استجابات أعضاء وعضوات ىيئة التدريس حالة من عدم الرضا عن كفاءة الييكل اإلدارى
ومدى تحقيقو لألىداف األكاديمية والعممية لمكمية  ،حيث أبدى أكثر من نصف العينة اتجاىات سمبية
نحو جميع العناصر المتعمقة بالييكل التنظيمى لمكمية  ،فقد ذىب %84من العينة الى النظر إلى
عالقات السمطة بين المستويات اإلدارية المختمفة داخل الكمية عمى أنيا عالقات غامضة وغير واضحة
،بينما أكد  %84أيضا عمى انو ال يتوافر نظام لتفويض السمطة يؤدى الى الالمركزية وااليجابية فى
العمل  ،كما ذىب  %11من العينة الى القول بأنو ال يوجد تحديد لالىتمامات والمسئوليات يضمن
تدفق العمل  ،اضافة إلي أنو ال يوجد توصيف لجميع الوظائف بما يضمن وضع الشخص المناسب
فى المكان المناسب .
وتكاد تتطابق استجابات أعضاء ىيئة التدريس مع استجابات اإلداريين واإلداريات فيما يتصل بالعناصر
المتعمقة بالييكل اإلدارى ،حيث ذىب %11من عينة اإلداريين واإلداريات الى اعتبار أن اإلدارات
والوحدات ليست كافية لممارسة أنشطة الكمية  ،كما ذىب  %81من اجمالى العينة الى القول بأنو ال
يوجد نظام لتفويض السمطة كما انو ال يوجد توصيف لموظائف .

أولويات التحسين :
 .8وضع آلية لضمان التمثيل العادل ألقسام الطالبات في جميع المجان والمجالس.
 .4وضع آلية لتشجيع العمل بروح الفريق بين القيادات اإلدارية .
 .4توفير برنامج مراجعة وتقييم دوري ألداء العاممين بالكمية.
 .2توفير جميع األدلة الخاصة بالسياسات واألنظمة الحاكمة  ،وأتاحتيا ألعضاء ىيئة التدريس
والموظفين والطمبة والطالبات.
 .1وضع أنظمة تحكم تفويض السمطة.
 .8تطوير الييكل التنظيمي لمكمية وادخال وحدات جديدة .
 .1تحديد ميام واختصاصات العاممين في الكمية .
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ج -المعيار الثالث إدارة ضمان الجودة وتحسينيا:
تم تشكيل وحدة التطوير والجودة بالكمية تحت إدارة سعادة الدكتور عميد الكمية وعضوية وكيمي الكمية ،
وكيمة الكمية  ،مشرف ومشرفة الجودة بالكمية  ،باإلضافة الى رؤساء ومنسقى األقسام العممية ومنسقي
التطوير والجودة باألقسام  ،وتختص وحدة التطوير والجودة بالكمية بوضع وتنفيذ الخطط واإلجراءات
والسياسات  ،وخاصة ما يتعمق بعمادة التطوير والجودة بالجامعة من أجل إعداد الكمية لتحقيق االعتماد
األكاديمى لبرامجيا عمى المستويين المحمى واإلقميمي .
ولقد قامت وحدة التطوير والجودة بالكمية باألنشطة التالية :
 تنفيذ مشروع التقويم الذاتى األولى المؤسسى والبرامجي لمكمية وفقاً لمعايير الييئة الوطنية لمتقويمواالعتماد األكاديمى والذى انتيى العمل بو فى  41رجب 8248ه ـ.
 إعداد الييكل التنظيمي لوحدة التطوير والجودة بالكمية . إعداد الئحة وحدة التطوير والجودة . إنجاز خطط التحسين لبرامج الكمية الثالثة وىي  :أدارة األعمال واإلدارة العامة واألنظمة لعام8244ه  8244 /ىـ .
 إنجاز المعايير األكاديمية لبرامج الكمية . إنجاز توصيف برامج الكمية وفق نموذج الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمى . إعداد مصفوفة نواتج التعمم لبرامج الكمية ـ إعداد التحميل البيئي لمكمية في قسمي الطالب والطالبات . إعداد تقرير التحميل البيئي لمكمية . -اعتماد مؤشرات أداء داخمية لمبرامج االكاديمية وتبنى معايير مرجعية مناسبة لمقارنة األداء بيا.

أولويات التحسين :

 .8اعتماد عمميات وخطط وبرامج التقويم الدوري والتخطيط لمتحسين ضمن العمميات اإلدارية المعتادة

لوحدة التطوير والجودة وادارة الكمية .

 .4وضع آلية لمتابعة عمل المجان الفرعية المنبثقة من وحدة التطوير و الجودة .

 .4نشر ثقافة الجودة عمى مستوى الكمية ( أعضاء ىيئة التدريس  ،اإلداريين  ،الطالب ( بنين وبنات)
 .2زيادة عدد العاممين في وحدة التطوير والجودة .
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ح -المعيار الرابع  :التعميم والتعمم :
بالنسبة ليذا المعيار تم :
 وضع واختيار المعايير األكاديمية لبرامج الكمية . توصيف ب ارمج الكمية وفقا لنموذج الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمى والجودة . توصيف المقررات لبرامج الكمية وفقا لنموذج الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمى والجودة . إعداد مصفوفة نواتج التعمم لبرامج الكمية .ولقد عكست استجابات الطالب فيما يتعمق بالبرامج والمقررات الدراسية تبايناً ممحوظاً فيما يتصل
ببعض عناصر التقييم  ،حيث ذىب  %81من عينة الدراسة من الطالب والطالبات الى القول بأنو ال
تتوافر طرق وأساليب تدريس حديثو  ،كما تعرضت عالقات أعضاء وعضوات ىيئة التدريس مع
الطالب والطالبات الى اإلنتقاد حيث ذىب  %11من العينة الى القول بأنو ال تتوافر عالقات ودية بين
الطالب وأعضاء ىيئة التدريس  ،كما ذىب %11من العينة الى القول بعدم وجود برامج لتنمية قدرات
الطالب والطالبات  ،كما انتقد  %14من العينة استراتيجيات التدريس القائمة وافتقارىا الى أساليب
التعمم الذاتى والتعمم التعاونى وحل المشكالت .
كما تعرضت نظم االختبارات والتقويم المتبعة بالكمية لمنقد من قبل العينة ،حيث انتقد  %88من العينة
الوضوح فى نظم التقويم  ،وانتقد  %81مستوي الشفافية و أيد عدم توافرىا  ،كما انتقد  %14عدالة
نظم االمتحانات والتقويم .
وعمى الرغم من ىذه االنتقادات التى وجيت الى إستراتيجيات التعميم والتعمم بالكمية إال ان ىناك
عناصر ميمة فى محور التعميم والتعمم كانت استجابات الطالب عنيا ايجابية بشكل مرتفع  ،حيث
ذىب  %11من العينة انيم قد اعمموا بأىداف البرنامج فى بداية الفصل الدراسى  ،كما ذىب %82
الى انيم تسمموا التوصيف الخاص بالمقررات فى بداية الفصل  ،بينما أكد  %12من العينة انيم
اطمعوا عمى متطمبات تقويم المقرر والبرنامج فى بداية الفصل الدراسى .

أولويات التحسين :
 .8وضع آلية لممتابعة والتقييم الدوري لمبرامج والمقررات ومتابعة خطط التطوير والتحسين.
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 .4وضع أدلة إرشادية لتحديد مستويات القررات الالزمة لمموافقة عمى تغيير أو تعديل المقررات والبرامج
أو الموائح.

 .4استخدام مؤشرات لمجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعمم لكافة المقررات والبرامج.
 .2تطوير نظم االختبارات والتقويم.
 .1تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي.

 .8توفير الدعم الفني ألعضاء ىيئة التدريس والتدريب لتطويرىم مينيا وأكاديميا.

 .1وضع توصيف متكامل لمخبرة الميدانية ( التدريب الميداني ) في البرامج التي يوجد بيا مثل ىذا
النظام من التدريب  ،يتضمن تحديدا دقيقا لمنتائج المستيدفة والتقويم.

خ -المعيار الخامس  :إدارة شؤون الطالب والخدمات المسانده :
تتعاون الكمية من اجل تقديم الخدمات الطالبية والدعم الطالبى مع العمادات المساندة فى الجامعة والتى
يتعامل معيا الطالب مباشرة من اجل الحصول عمى الخدمات وىى :
 عمادة القبول والتسجيل . عمادة شؤون الطالب . عمادة شؤون المكتبات .ولقد كشفت استجابات العينة من الطالب والطالبات عن عدم رضا الطالب عن بعض األنشطة
المرتبطة بالقبول والتسجيل وعن رضاىم عن البعض اآلخر  ،حيث ذىب  %11من العينة الى أن
األنظمة واإلجراءات المتبعة فى القبول والتسجيل تتسم بالغموض والتعقيد  ،ونظر  %88من العينة إلى
ىذه اإلجراءات عمى أ نيا اجراءات روتينية معقدة ال تيدف الى التبسيط بينما أكد  %84عمى عدم
توافر المعمومات الكافية لدى الطالب الجدد نتيجة عدم توافر أدلة الطالب .
وعمى الرغم من ذلك نظرت نسب ال بأس بيا من العينة الى الخدمات التى يقدميا القبول والتسجيل
نظرة إيجابية  ،حيث يرى %14ان األنظمة واإلجراءات المتبعة فى القبول والتسجيل تتسم بالموضوعية
وعدم التحيز  ،وذىب %14الى انيا معمن عنيا ومتاحة لكافة المستفيدين ،كما اعتبر  %12المقاءات
التعريفية لمطالب الجدد من األنشطة االيجابية والميمة لمقبول والتسجيل  ،وكذلك نظر  %11من
العينة النظرة ذاتيا الى إجراءات القبول اإلليكترونى المتبعة فى الجامعة .
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أما فيما يتعمق بالخدمات الطالبية فقد سجمت نسب عدم الرضا ارتفاعا كبي اًر فى كل األنشطة والخدمات
الطالبية تقريباً حيث كانت نسب عدم توافر ىذه الخدمات عمى النحو التالى  :السكن الطالبى
،%82الرعاية الصحية ،%11الرعاية النفسية واالجتماعية %11الكتب المقررة ،%11وسائل النقل
،%11اإلرشاد األكاديمى  ، %88رعاية المتفوقين  ، %18رعاية المتعثرين ، %11نظام لتمقى
الشكاوى والرد عمييا .%18

أولويات التحسين :
 .8وضع خطة لتقديم الخدمات الطالبية وفقا لممتطمبات الحقيقية لمطالب والطالبات.
 .4وضع آليات لمتابعة وتقييم رضا الطالب والطالبات عن الخدمات المقدمة .

 .4توفير الدعم المالى لمخدمات واألنشطة الطالبية و تفعيل اإلرشاد األكاديمى لمطالب والطالبات
وتوفير اإلرشاد النفسي لمطالب والطالبات.

 .2إعالم الطالب بحقوقيم و واجباتيم.

د -المعيار السادس  :مصادر التعمم :
تبذل الكمية مجيوداً كبي اًر من أجل توفير مصادر التعمم وتنوعيا لمطالب ،حيث تقوم الكمية بتوفير
الكتب والمراجع المختمفة التي يتم التدريس من خالليا لمطالب كما تقوم الكمية بإعداد وتجييز معامل
لمحاسب اآللي لمطالب الستخداميا في البحث عن الكتب والمراجع والموسوعات العممية ويتمثل ما تم

إنجازه باآلتي :

 وجود مجموعة من الكتب الخاصة بالكمية في المكتبة المركزية لمجامعة. توفير الكتب والمراجع األساسية لمطالب لكل مقرر . تدريب الطالب عمى استخدام المكتبة الرقمية . -وجود معامل لمحاسب اآللي لمطالب .

أولويات التحسين :
 .8توفير مراجع كافية لكل البرامج .

 .4وضع خطة واضحة إلنشاء مكتبة متكاممة في الكمية.
 .4وضع خطة لتحسين مصادر وموارد التعمم.
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 .2تفعيل المعامل الموجودة وتحسين فرص استفادة الطالب منيا.
 .1زيادة عدد المقررات االلكترونية في الكمية سنويا.

 .6وضع آلية الستفادة عضوات ىيئة التدريس والطالبات من مكتبة الكمية.
ذ -المعيار السابع  :المرافق والتجييزات :
كشفت استجابات العينة عن تباين فى وجيات النظر بخصوص مدى توفر المرافق والتجييزات الخاصة
بالعممية التعميمية ،حيث ذىب  %88من العينة الى توفر القاعات الدراسية وجودتيا النوعية والكيفية كما
ذىب  %18من العينة الى القول بتوفر المعامل وجودتيا  ،بينما ذىب  %12الى عدم توفر امكانية
التعامل مع المكتبة داخل الكمية  ،كما اكد %11من العينة عمى عدم وجود أجيزة الحاسب المتصمة
باالنترنت لمطالب والطالبات  ،ذلك باإلضافة الى ان ىناك  %18من العينة تجمع عمى عدم توافر
أماكن لممارسة األنشطة الطالبية .

أولويات التحسين :
 .8وضع خطة طويمة المدى الستيفاء المتطمبات الفعمية لمكمية من األجيزة والتجييزات .
 .4وضع آلية لمتابعة وتقييم كفاءة األجيزة والتجييزات .
 .4وضع خطة الستيفاء متطمبات األمن والسالمة.

ر.

المعيار الثامن  :التخطيط و االدارة المالية

منذ تأسيسيا سنة  8241ه ،تتبع كمية العموم االدارية لمجامعة من حيث التخطيط و االدارة المالية .و
بناء عمى ذلك فانو ال توجد أنشطة ادارية و مالية عمى مستوي الكمية و كل المشتريات و الساعات

اإلضافية المرفوعة ال تقبل إال بعد موافقة الجامعة.

أ١ٌٚبد اٌزؾَ: ٓ١
توجد العديد من أولويات التحسي ن و التي من شأنيا رفع كفاءة االدارة المالية و حسن التصرف في
الموارد بما يتماشى و متطمبات المرحمة و من ذلك :
 وضع ميزانية تمكن الكمية من بعض الموارد المالية و ذلك لما يمي: .8مكافأة المتميزين من أعضاء ىيئة التدريس.
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 .4مكافأة العاممين بالجودة.

 .4عقد مؤتمرات وورش عمل.
 .2المساىمة في الممتقيات العالمية.

 .1حث أعضاء ىيئة التدريس عمى النشر.

ز.

المعيار التاسع  :عمميات التوظيف :

تميـ ــزت كميـ ــة العمـ ــوم االداريـ ــة ف ـ ــي السـ ــنوات األخي ـ ـرة بتوظيـ ــف العدي ـ ــد مـ ــن أعضـ ــاء ىيئـ ــة الت ـ ــدريس

(محاضـ ـرين ،أس ــاتذة مس ــاعدين  ،أس ــاتذة مش ــاركين و أس ــاتذة) و الم ــوظفين االداري ــين ذوي الم ــؤىالت
والخبـرات الالزمــة لمقيــام بمســئولياتيم بكفــاءة .و قــد دأبــت الكميــة عمــى نيــج سياســة تضــمن تنــوع المـوارد

البشـرية لمكميــة وكفاءتيـا .و ىنالــك سياســات تطــوير مينيــة لضــمان التحسـين المســتمر فــي أدائيــم  ،كمــا
تحرص المؤسسة عمى تقييم أداء كل أعضاء ىيئة التدريس والعاممين.

ومن األنشطة التي قامت بيا الكمية في ىذا المعيار :
 .8توظيف عدد معقول أعضاء ىيئة التدريس.

 .4توظيف عدد معقول من الموظفين االداريين.
 .4تدريب العديد من أعضاء ىيئة التدريس.
 .2تدريب العديد من الموظفين االداريين.
أولويات التحسين :
 .8إنشاء نظام يضمن توظيف أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخبرة و الكفاءة.
 .4إنشاء نظام يضمن توظيف الموظفين اإلداريين ذوي الكفاءة.
 .4إنشاء نظام لمتطوير المستمر ألعضاء ىيئة التدريس و الموظفين االداريين .
 .2إنشاء آلية لتسوية النزاعات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس و الموظفين تتميز بالشفافية ،
الجدية  ،والعدالة.

س .المعيار العاشر  :البحث العممي :
يعتبر معيار البحث العممي أحد أىم ثالثة معايير إضافة الى المعيار الرابع التعميم و التعمم و المعيار
الحادي عشر خدمة المجتمع .و يتميز ىذا المعيار بكونو المرآة التي تعكس كفاءة أعضاء ىيئة
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التدريس من خالل نشرىم لمبحوث العممية المتميزة و العالمية .كما يرتبط ىذا المعيار بمعيار خدمة
المجتمع من خالل ما تقدمو الكمية سواء من البحوث التي تخدم المنطقة و المجتمع أو من خالل ما
تقدمو من استشارات من طرف أعضاء ىيئة التدريس .و قد قامت الكمية في ىذا المجال بنشر بعض
البحوث العممية من طرف بعض أعضاء ىيئة التدريس.
أولويات التحسين :
 .1انشاء وحدة بحث عممي بالكمية.
 .8انشاء مجمة عممية محكمة بالكمية.
 .4تسييل قبول المشاريع البحثية المنبثقة من الكمية و تعميميا الى كافة أعضاء ىيئة التدريس.
 .1ارساء آلية واضحة تمكن أعضاء ىيئة التدريس من المشاركة في الممتقيات العالمية المختمفة.
 .9عقد مؤتمرات و ندوات وورش عمل خاصة بالكمية.

ش .المعيار الحادي عشر  :خدمة المجتمع :
تضع كمية العموم االدارية منشآتيا وخدماتيا لممساعدة في تنمية مجتمع نجران و ذلك من خالل ما
تقدمو من استشارات و مشاريع يشارك فييا أعضاء ىيئة التدريس .كما توفر كمية العموم االدارية
مخرجات ذات كفاءة عالية.
وقد قامت كمية العموم االدارية بالعديد من األنشطة في ىذا النطاق منيا:
 .8مد المجتمع بمخرجات ذات كفاءات عالية.
 .4توفير كفاءات عالية من أعضاء ىيئة التدريس إلفادة المجتمع و القيام بمشاريع مجدية لو.

أولويات التحسين :
 .8وضع خطة واضحة مشتركة بين الكمية والمجتمع لتزويد سوق العمل باحتياجاتو من الخريجين .
 .4وجود عالقة واضحة بين الكمية والمجتمع من شأنيا تحقيق رؤية و رسالة الكمية.
 .4انشاء وحدات استشارية بالكمية من شأنيا المساىمة بصفة فعالة في خدمة المجتمع.
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 .8.1المعايير البرامجية :
يوجد بكمية العموم اإلدارية ثالث برامج أكاديمية ىى برنامج اإلدارة العامة وبرنامج إدارة األعمال و
برنامج األنظمة  ،وسنتناول المعايير البرامجية كما يمى :

أ -المعيار األول  :الرؤية والرسالة واألىداف :
تمكنت الكمية منذ نشأتيا من استيفاء اآلتي :
 – 8وجود رؤية ورسالة لكل برامج الكمية تم اعتمادىا عمى مستوى قسمي البنين والبنات .
 – 4وجود أىداف واضحة ومعمنة لكل برامج الكمية عمى مستوى البنين والبنات .
 – 4مشاركة كافة الجيات المستفيدة في وضع الرؤية والرسالة وأىداف برامج الكمية .

أولويات التحسين :
 - 8تطوير البرامج األكاديمية بالكمية وذلك بالمشاركة بين الكمية ومؤسسات المجتمع.
 – 4تحقيق الرؤية والرسالة واألىداف  ،بحيث تكون المصدر األساسي لمق اررات في كل برامج الكمية.
 – 4نشر رؤية ورسالة كل برنامج داخل وخارج الكمية.
 – 2زيادة القدرة عمي إنجاز أىداف برامج الكمية بمستوي يفي بالمعايير المحددة .

ب -المعيار الثاني  :إدارة البرنامج :
يوجد ىيكل تنظيمي لكل برنامج داخل الكمية عمي النحو التالي :
 – 8توجد إدارة لمبرنامج ممثمة في رئيس /منسق القسم العممي والذي يدير االنشطة المختمفة فيو.
 – 4يتبع رئيس القسم أو منسق القسم إلي قيادة الكمية ممثمة في العميد و يتولى تنفيذ كل المتطمبات
الضرورية المحددة لمبرنامج وبدورىما يتبعان لمدير الجامعة .
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أولويات التحسين :
 .8وضع آلية مناسبة إلشراك االطراف المعنية في عمميات التخطيط (أعضاء ىيئة التدريس
والطالب  ،وممثمي الييئات المتخصصة) وذلك من أجل النيوض بالبرنامج وتطويره.
 .4ضرورة وجود عالقة متبادلة في مختمف االنشطة لمبرنامج بين قسمي الطالب والطالبات.
 .4تحمى قيادة البرنامج بالشفافية في تنفيذ السياسات والموائح.

ت -المعيار الثالث  :إدارة ضمان جودة البرنامج :
تتنوع عناصر ىذا المعيار في العديد من النقاط كما يمى :
 – 8وجود معايير أكاديمية لبرامج الكمية مع اعتماد مؤشرات أداء داخمية والمعايير المرجعية.
 – 4وجود التقويم الذاتي األولى لكل برنامج وفقاً لمعايير الييئة.
 – 4وجود توصيف لكل مقرر ولكل برنامج باإلضافة الى خطة لتطوير و تحسين كل برنامج.

أولويات التحسين :
 .8تعميق التزام أعضاء ىيئة التدريس والييئة اإلدارية المساعدة في كل برنامج بالتطوير والتحسين
المستمر وصوالً لمجودة المأمولة .
 .4وضع آلية مناسبة تضمن الحفاظ عمى جودة المدخالت والمخرجات.

ث -المعيار الرابع  -:التعمم والتعميم :
تيتم كافة أقسام الكمية بيذا المعيار  ،ويتضح ذلك من النقاط التالية :
 – 8وجود معايير أكاديمية لبرامج الكمية.
 – 4وجود توصيفات لجميع المقررات باإلضافة الى توصيفات البرامج وفقا لنموذج الييئة الوطنية
لمتقويم واالعتماد االكاديمي.
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 – 4وجود مصفوفة نواتج التعمم في كل برنامج.
 – 2تنفيذ إستبانة تقييم الطالب لألستاذ والكتاب المقرر وطرق ووسائل التدريس.
 – 1تنفيذ إستبانة آراء الخريجين وأرباب العمل عن كفاءة خريجي البرنامج.

أولويات التحسين :
 .8اعتماد خطة فعالة لضمان أعمى مستوي لمتعمم والتعميم لمبرنامج.
 .4تكييف مخرجات البرامج لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
 .4تفعيل خطة الستيعاب أفضل الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس تراعي التخصص العام والدقيق.
 .2إيجاد عالقة متبادلة بين البرامج ومؤسسات المجتمع المدني.

ج -المعيار الخامس  :إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة :
تقوم الكمية عمى مستوى البرامج بتقديم وتفعيل الخدمات الطالبية سواء الصفية أو الالصفية ومن ضمن
أنشطتيا وخدماتيا ما يمى :
 – 8وجود معايير لمقبول محددة وواضحة عند االلتحاق بالبرامج.
 – 4وجود األنشطة الصفية.
 – 4وجود االنشطة الالصفية االجتماعية (الرحالت  ،الزيارات الميدانية العممية  ..والبرامج الثقافية).
 – 2وجود أنشطة خاصة بتنمية الميارات الشخصية والقدرات الذاتية لمطالب وأىميا المشاركة في
األبحاث العممية.

أولويات التحسين :
 .8تفعيل المشورة األكاديمية واإلرشاد والخدمات المساندة.
 .4وضع آلية لتقديم مختمف الخدمات لمطالب وفقاً لممتطمبات الضرورية في البرامج.
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ح -المعيار السادس  -:مصادر التعمم :
تيتم الكمية عن طريق األقسام العممية بمصادر التعمم وذلك في إطار االىتمام بالعممية التعميمية ،
وتتضح مظاىر ىذا االىتمام في ما يمى :
 – 8وجود مكتبة الجامعة المركزية  ،تحتوي عمى المؤلفات العامة والمتخصصة لكل برنامج أكاديمي.
 – 4وجود مكتبة مركزية الكترونية متاحة ألعضاء ىيئة التدريس والطالب.

أولويات التحسين :
 .8إيجاد الموارد التعميمية والخدمات المرتبطة بيا لتمبية متطمبات البرامج.
 .4إتاحة مصادر وخدمات كافية ومناسبة لنوعية البرنامج ووجود آلية تضمن جودتيا.
 .4التقويم الدوري لمستوى خدمات المكتبة.
 .2توفير قاعدة بيانات مكتبية.

خ -المعيار السابع  :المرافق والتجييزات:
تسعى الكمية الستكمال متطمبات واحتياجات البرامج من المرافق والتجييزات ومتطمبات الصيانة
الضرورية  ...ويتمثل ما تم انجازه باآلتي :
 وجود المرافق والتجييزات لمتطمبات التعمم والتعميم . -وجود مكاتب خاصة بأعضاء ىيئة التدريس مزودة بالمتطمبات األساسية بمستوي معقول .

أولويات التحسين :
 .8وضع خطة متكاممة الستكمال المتطمبات االساسية من التجييزات و األجيزة.
 .4وضع آلية مناسبة لتقييم كفاءة وجودة التجييزات و االجيزة .
 .4الصيانة الدورية لمتجييزات .
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د -المعيار الثامن  :التخطيط و االدارة المالية :
تتم جميع االنشطة المتعمقة بالتخطيط المالي و االدارة المالية بشكل مركزي من قبل ادارة الجامعة ،
وبالتالي ال يوجد إنجاز ليذا المعيار  ،في الوقت الراىن  ،لكل البرامج في الكمية .

اولويات التحسين :
 .8إيجاد إدارة مالية عمى مستوى الكمية بموارد كافية لتسيير عمل البرامج.
 .4إستحداث صالحيات انفاق مالي لمقائمين عمى البرامج.
 .4بسط التخطيط االداري والمالي لمستوي البرامج.

ذ -المعيار التاسع  :عمميات التوظيف :
يتم توظيف ( تعيين ) أعضاء ىيئة التدريس من قبل إدارة الجامعة  ،وذلك بعد التحقق من شيادات
وخبرات اعضاء ىيئة التدريس من قبل ادارة البرامج  ،ويتمثل ما تم انجازه في اآلتي :
 وجود نظام استقطاب اعضاء ىيئة التدريس . -توفر الخبرات والمعارف النسبية ألعضاء ىيئة التدريس لمقيام بميام التدريس المنوطة بيم .

اولويات التحسين :
 .8وضع خطة لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس .
 .4إيجاد آلية مناسبة وواضحة لتوظيف اعضاء ىيئة التدريس .
 .4تقدير المتميزين من اعضاء ىيئة التدريس من خالل الشيادة التقديرية والحوافز المادية.
 .1إيجاد تقويم دوري ألداء اعضاء ىيئة التدريس.
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ر -المعيار العاشر  :البحث العممي :
يعد البحث العممي وظيفة اساسية من وظائف الجامعة  ،ويتمثل الوضع الحالي في مجال البحث
العممي في اآلتي :
 وجود ابحاث عممية منشودة في مجاالت عممية محكمة من قبل عدد قميل من اعضاء ىيئةالتدريس في البرامج المختمفة .
 مشاركة بعض اعضاء ىيئة التدريس في االنشطة البحثية المختمفة . -مشاركة بعض الطالب في بعض االنشطة البحثية .

أولويات التحسين :
 .8إشراك جميع اعضاء ىيئة التدريس في االنشطة البحثية العممية بشكل فعال لمواكبة التطورات
المتسارعة في مختمف المجاالت .
 .4تقديم الدعم المالي الالزم لممشروعات البحثية الفردية والجماعية .
 .4إنشاء مجمة عممية محكمة تخدم جميع البرامج .
 .2مشاركة طالب المستويات العميا وطالب الدراسات العميا في األبحاث العممية التي تخدم
المجتمع بشكل عام  ،ومجتمع نجران بشكل خاص.
 .1توفير المرافق والتجييزات الخاصة بمتطمبات البحث العممي في كل البرامج .
 .8إيجاد آلية تمكن اعضاء ىيئة التدريس في البرنامج من المشاركة في المؤتمرات والندوات
العممية المختمفة داخميا وخارجيا.
 .1إعداد خطة لمبحث العممي في كل برنامج .

ز -المعيار الحادي عشر  :العالقات مع المجتمع :
تقوم عالقة البرامج في الكمية مع المجتمع عمى اساس تمبية احتياجات سوق العمل من الخريجين ،
ومشاركة اعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العممية التي تناقش قضايا المجتمع .
ويتمثل الوضع الحالي في العالقة مع المجتمع في اآلتي :
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 وجود أبحاث عممية تخدم المجتمع . تصميم وتحميل اإلستبانات الخاصة بتطوير التدريب التعاوني . تأىيل واعادة تأىيل موظفي الدولة والقطاع الخاص من خالل الدراسة في اإلنتساب في برنامجاإلدارة العامة .

اولويات التحسين :
 .8إعداد خطة متكاممة لمعالقة بين البرامج والمجتمع .
 .4وضع آلية لتحديد احتياجات المجتمع من الخريجين .
 .4إشراك المجتمع في نشر أنشطة البرامج .
 .2تشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات التي تناقش قضايا
المجتمع .
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رمٙٚ ُ١١غ اٌىٍ١خ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌّإٍَ١خ
 .8اٌّؼ١به األٚي  :اٌوٍبٌخ  ٚاٌغب٠بد  ٚاأل٘لاف :
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ
٠زّ١ي اٌٙٛغ اٌؾبٌ ٟة:
ٚ .2عٛد سإ٠خ  ٚسعبٌخ  ٚأ٘ذاف اعزشار١غ١خ ٌٍىٍ١خ.
 .3رُ اششان وً أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌطٍجخ
(ثمغّ ٟاٌىٍ١خ ثٕ ٚ ٓ١ثٕبد)  ٚاٌّٛظف ٓ١االداسٚ ٓ١٠
اٌّغزّغ اٌّذٔ ٟف ٟاثذاء سأ ُٙ٠فّ١ب ٠خض اٌشإ٠خ ٚ
اٌشعبٌخ.
 .4رُ اػزّبد وً ِٓ اٌشإ٠خ  ٚاٌشعبٌخ ِٓ طشف
ِغٍظ اٌىٍ١خ.
 .5رُ ط١بغخ أ٘ذاف  ٚغب٠بد اٌىٍ١خ (إٌغخخ األٌٝٚ
ِٓ اٌخطخ االعزشار١غ١خ) .
 .6رُ اششان اٌّغزف١ذ ٓ٠اٌذاخٍ ٚ ٓ١١اٌخبسعٚ ٓ١١
وزٌه أسثبة اٌؼًّ ف ٟط١بغخ رٍه األ٘ذاف.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌفغٛح
 .2ػذَ ٔشش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ  .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
داخً اٌىٍ١خ ثشطشٙ٠ب اٌجٕ ٚ ٓ١رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ اٌضبٌضخ)
اٌجٕبد.

اٌّأِٛي (اٌّزٛلغ)
ٔ.2شش ٘زٖ اٌشإ٠خ  ٚاٌشعبٌخ ٌذ: ٞ
أ -أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ.
ة -اٌّٛظف ٓ١االداس.ٓ١٠
د -اٌّغزّغ ثغّ١غ أط١بفٗ (أسثبة  .3ػذَ ِؼشفخ اٌّغزّغ
 .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ: ٟ
اٌؼًّ )...،
اٌخبسع ٟثغب٠بد  ٚأ٘ذاف رؼض٠ض ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ٚ
ِ .3ؼشفخ اٌّغزّغ اٌخبسع ٟثغب٠بد  ٚاٌىٍ١خ.
ِئعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ.ٟ
أ٘ذاف اٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ)
ٚ .4عٛد آٌ١خ رّىٓ ِٓ اٌزؼش٠ف
ثطش٠مخ ِزٛاطٍخ ثشإ٠خ  ٚسعبٌخ ٚ
أ٘ذاف اٌىٍ١خ.
 .5رؾم١ك سعبٌخ اٌىٍ١خ
 .6ل١بط سضب األطشاف اٌّخزٍفخ ػٓ
اٌشعبٌخ
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 .3اٌّؼ١به اٌضبٔ : ٟاٌٍَطبد  ٚاالكاهح:
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ
 اٌ١ٙىً اٌؾبٌٌٍ ٟىٍ١خ ٠زى: ِٓ ْٛ
 .8عؼبدح ػّ١ذ اٌىٍ١خ ( سئ١ظ ِغٍظ
اٌىٍ١خ ) .
 .3عؼبدح ٚو ً١اٌىٍ١خ.
 .2عؼبدح ٚو ً١اٌشئ ْٚاألوبد١ّ٠خ.
 .4عؼبدح ٚوٍ١خ اٌىٍ١خ.
 .1عؼبدح ِششف ٚؽذح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح.
 .6عؼبدح سئ١ظ لغُ اداسح األػّبي.
 .7عؼبدح سئ١ظ لغُ االداسح اٌؼبِخ.
 .3عؼبدح سئ١ظ لغُ األٔظّخ.
 .1عؼبدح ِذ٠ش اداسح اٌىٍ١خ.
ٚ عٛد اعزج١بْ ٌذساعخ ِذ ٞسضب أػضبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاإلداس ٓ١٠ػٓ وفبءح اٌ١ٙىً
االداسِ ٚ ٞذ ٜرؾم١مٗ ٌأل٘ذاف األوبد١ّ٠خ
 ٚاٌؼٍّ١خ ٌٍىٍ١خ.

اٌّأِٛي
 ٚعٛد ٘١ىً اداسِ ٞؼزّذ  ٚفؼبيِٓ لجً ِغٍظ اٌىٍ١خ:
٠ .8غبُ٘ ثطش٠مخ ا٠غبث١خ ف ٟرؾم١ك
أ٘ذاف ٌٍىٍ١خ.
 .3رى ْٛػاللبد اٌغٍطخ ف ٗ١ثٓ١
اٌّغز٠ٛبد االداس٠خ ٚاضؾخ.
٠ .2ى ْٛفٔ ٗ١ظبَ ٌزف٠ٛض اٌغٍطخ.
 ط١بغخ ٚاػزّبد الئؾخ ٌٍىٍ١خ. اطذاس دٌِ ً١ؼزّذ ٌٍغ١بعبد ٚاالعشاءاد اٌّزجؼخ داخً اٌىٍ١خ.
 رٛض١ؼ اٌّٙبَ  ٚاٌّغئ١ٌٚبد ٚاعزؾذاس آٌ١بد ٌزف٠ٛض اٌغٍطخ فٟ
ؽبٌخ اٌغ١بة ٌ ،ضّبْ رذفك اٌؼًّ
ثطش٠مخ عٍغخ.
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اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌفغٛح
ثٕبء ػٍٔ ٝزبئظ االعزج١بْ رج .2 ٓ١اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفغٛاد ٔ ٚغجخ رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
وج١شح ِٓ ػذَ اٌشضب  ٚاٌز( ٟاٌغب٠خ اٌضبٌضخ)
رخض :
 .8ػذَ ٚعٛد ٌذٌِ ً١ؼزّذ
ٌٍغ١بعبد  ٚاالعشاءاد.
 .3ػذَ ٚضٛػ ٌؼاللبد اٌغٍطخ
ث ٓ١اٌّغز٠ٛبد االداس٠خ.
 .2ػذَ ٚعٛد ٌٕظبَ ّ٠ىٓ ِٓ
رف٠ٛض اٌغٍطخ.
 .4ػذَ ٚعٛد ٌزؾذ٠ذ اٌّٙبَ ٚ
اٌّغئ١ٌٚبد.
 .1إٌمض ف ٟاٌٛؽذاد االداس٠خ.

 .2اٌّؼ١به اٌضبٌش  :ئكاهح ّٙبْ اٌغٛكح  ٚرؾَٕٙ١ب:
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ
٠زّ١ي اٌٙٛغ اٌؾبٌ: ٟ
ٚ .8عٛد ٚؽذح اٌزط٠ٛش  ٚاٌغٛدح ثبٌىٍ١خ.
ٚ .3عٛد اٌزم ُ٠ٛاٌزار ٟاألٚ ٌٟٚفمب ٌّؼب١٠ش اٌ١ٙئخ.
ٚ .2عٛد الئؾخ ١٘ ٚىً رٕظٌٛ ّٟ١ؽذح اٌزط٠ٛش ٚ
اٌغٛدح.
ٚ .4عٛد رٛط١ف  ٚخطظ رؾغٌ ٓ١ىً ثشاِظ
اٌىٍ١خ.
ٚ .1عٛد ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ خبطخ ثجشاِظ اٌىٍ١خ
اٌضالس  ٚاػزّبد ِئششاد أداء داخٍ١خ ِ ٚؼب١٠ش
ِشعؼ١خ.
 .6رُ أغبص اٌزؾٍ ً١اٌج١ئٌٍ ٟىٍ١خ  ٚرُ اػذاد رمش٠ش
ػٓ رٌه.

اٌّأِٛي
 .8ل١بَ ٚؽذح اٌزط٠ٛش  ٚاٌغٛدح
ثذٚس٘ب ف:ٟ
أ -رىبًِ اٌؼٍّ١بد االداس٠خ ٚ
اٌزخط١ظ.
ة -عٛدح اٌّذخالد  ٚاٌؼٍّ١بد
 ٚاٌّخشعبد.
د -اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ألداء
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ
اٌّٛظف ٚ ٓ١اٌطالة ٚفمب ٌزمُ٠ٛ
اٌغٛدح.
 .3ؽ١بد٠خ اٌزم ٚ ُ٠ٛاعزمالٌ١زٗ.
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اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌفغٛح
 .2ػذَ ٚعٛد خطظ  ٚثشاِظ  .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
رضّٓ اٌزم ُ٠ٛاٌذٚسٌ ٞزؾغ ٓ١رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
اٌؼٍّ١بد االداس٠خ اٌخبطخ ثٛؽذح (اٌغب٠خ اٌضبٌضخ)
اٌغٛدح  ٚاٌزط٠ٛش.
 .3ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ِٕبعجخ ٌّزبثؼخ
ػًّ اٌٍغبْ اٌفشػ١خ إٌّجضمخ ػٓ
ٚؽذح اٌزط٠ٛش  ٚاٌغٛدح.
 .4ػذَ ٚعٛد ػذد وبفِٓ ٟ
اٌّٛظف ٓ١فٚ ٟؽذح اٌزط٠ٛش ٚ
اٌغٛدح.
 .5ػذَ ٚضغ آٌ١خ ٌٕشش صمبفخ
اٌغٛدح داخً اٌىٍ١خ.

 .4اٌّؼ١به اٌواثغ  :اٌزؼٍُ  ٚاٌزؼٍ: ُ١
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ
٠زّ١ي اٌٙٛغ اٌؾبٌٌٍ ٟىٍ١خ :
ٚ -8عٛد ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ٌجشاِظ اٌىٍ١خ
اٌضالس.
ٚ -3عٛد رٛط١فبد ٌجشاِظ اٌىٍ١خ اٌضالس ٚ
ِمشسارٙب ٚفمب ٌّٕٛرط اٌ١ٙئخ اٌٛطٕ١خ
ٌٍزم ٚ ُ٠ٛاالػزّبد األوبد.ّٟ٠
ٚ -2عٛد ِظفٛفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌٍجشاِظ
اٌضالس ثبٌىٍ١خ.
 -4رُ اٌم١بَ ثبعزج١بْ ٌذساعخ ِذ ٞسضب
اٌطالة ػٓ اٌجشاِظ  ٚاٌّمشساد
اٌذساع١خ.

اٌّأِٛي
 .8أشبء ٔظبَ فؼبي ٠ضّٓ أػٍِ ٝغز٠ٛبد
اٌزؼٍ ٚ ُ١اٌزؼٍُ ٌىً اٌجشاِظ.
 .3اعزؾذاس آٌ١خ رّىٓ ِٓ ل١بط  ٚرمُ١١
ِؼب١٠ش اٌزؼٍُ ِمبسٔخ ثبٌّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ
اٌخبسع١خ.
ِ .2الءِخ اٌّخشعبد ٌّزطٍجبد عٛق
اٌؼًّ  ٚاٌّّبسعخ اٌّ١ٕٙخ.
 .4ا٠غبد آٌ١خ رضّٓ ؽغٓ ِشاعؼخ  ٚرمُ٠ٛ
عٛدح اٌزؼٍِ ٚ ُ١ذ ٞفبػٍ١خ اٌجشاِظ.
 .1ثٕبء ششاوبد ِغ ِئعغبد اٌّغزّغ
اٌّذٔ.ٟ
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اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌفغٛح
 .8ػذَ ٚعٛد ٔظبَ فؼبي ٠ضّٓ  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
ِغز ٞٛػبٌ ِٓ ٟاٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍ .ُ١رط٠ٛش اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.
 .3ػذَ ٚعٛد ٔظبَ ٌٍّشاعؼخ (اٌغب٠خ األ)ٌٝٚ
اٌذاخٍ١خ  ٚاٌخبسع١خ
 .2ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٌّشاعؼخ ٚ
رط٠ٛش إٌّب٘ظ

 .5اٌّؼ١به اٌقبٌِ  :اكاهح ّإ ْٚاٌطٍجخ  ٚاٌقلِبد اٌَّبٔلح :
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

اٌّأِٛي

اٌفغٛح

اٌٙلف االٍزوار١غٟ

ٚ .2ص١مخ ؽمٛق اٌطالة غ١ش ِؼٍٕخ.
ٚ .2عٛد اسشبد اوبدٌٍ ّٟ٠طالةٚ .2 .عٛد اداسح شئ ْٛاٌطالة.
 .1الهدف االستراتٌجً األول :
تطوٌر آلٌات االرشاد األكادٌمً.
ٚ .3عٛد ٚص١مخ رؾذد ؽمٛق  .3رفؼ ً١اٌّشٛسح االوبد١ّ٠خ ٚاإلسشبد  .3ػذَ ٚعٛد آٌ١خ رزغُ ثبٌشفبف١خ ٚاالٔضجبط
(الغاٌة الرابعة)
ٌزمذ ُ٠اٌّشٛسح ٚاإلسشبد االوبد.ّٟ٠
ٚاٌخذِبد اٌّغبٔذح ٌٍطالة.
اٌطالة.
 .2الهدف االستراتٌجً الثانً :
االرتقاء بمحتوي الخدمات
ٚ .4عٛد الئؾخ ٌزؤد٠ت اٌطالةٚ .4 .عٛد دٌ ً١اسشبدٌٍ ٞخش٠ظ ٠غبػذٖ  .4ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٚاضؾخ ٌٍزٛاطً ث ٓ١اٌطالة
المقدمة للطالب.
ٚاداسح شئ ْٚاٌطالة.
ف ٟرٛف١ش فشص اٌؼًّ.
ٚ .5عٛد أٔشطخ الطف١خ.
(الغاٌة الرابعة)
 .5ضؼف ٔظبَ االسشبد االوبد.ّٟ٠
 .6اٌّؼ١به اٌَبكً ِٖ :بكه اٌزؼٍُ :
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

اٌّأِٛي

اٌفغٛح

ٚ .2عٛد ِىزجخ ِشوض٠خ ثبٌغبِؼخ ٚ
ِ٘ ٟىزجخ األِ١ش ِشؼً ثّمش اٌغبِؼخ.
ٚ .3عٛد لٛاػذ ث١بٔبد ثبٌّىزجخ رؾزٞٛ
ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىزت  ٚإٌّشٛساد
اٌؼٍّ١خ اٌّؼزشف ثٙب.
ٚ .4عٛد اٌّىزجخ اٌشلّ١خ اٌغؼٛد٠خ.
ٚ .5عٛد ِؼبًِ ٌٍؾبعت ا ٌٟ٢ػٍٝ
ِغز ٞٛاٌىٍ١خ.

 .2أشبء ِىزجخ خبطخ ثبٌىٍ١خ.
 .3رٛف١ش ِظبدس ِٛ ٚاسد اٌزؼٍُ
اٌخبطخ ثجشاِظ اٌىٍ١خ( .وزت )...،
ٚ .4عٛد ػبٍِ ٓ١رخظض ِىزجبد.
ٚ .5عٛد آٌ١خ رغ ًٙاٌٛطٛي ٚ
االعزفبدح ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُ (أعٙضح
وّجٛ١رش ِغٙضح ثجشاِظ ثؾش)
 .6اػذاد خطخ رضّٓ رٛف١ش  ٚرؾغٓ١
اٌّٛاسد اٌزؼٍ١ّ١خ  ٚطشق االعزفبدح
ِٕٙب ٚل١بط ِغز ٞٛعٛدرٙب.

 .2ػذَ رٛفش ِشاعغ وبف١خ ٌىً ثشاِظ  .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ: ٟ
أشبء ِٕظِٛخ فؼبٌخ ٌّظبدس اٌزؼٍُ ٚ
اٌىٍ١خ.
 .3ػذَ ٚعٛد خطخ ٚاضؾخ ِٓ شؤٔٙب طشق  ٚأعبٌ١ت اٌزذس٠ظ.
رؾغِ ٓ١ظبدس ِٛ ٚاسد اٌزؼٍُ ثبٌىٍ١خ( .اٌغب٠خ األ)ٌٝٚ
 .4ػذَ ٚعٛد ِىزجخ ثبٌىٍ١خ.
 .5ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٌضّٓ عٛدح
اٌّظبدس.
 .6ػذَ رّى ٓ١ػضٛاد ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
 ٚاٌطبٌجبد ِٓ االعزفبدح ِٓ خذِبد
اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ.

61

اٌٙلف االٍزوار١غٟ

 .7اٌّؼ١به اٌَبثغ  :اٌّوافك  ٚاٌزغ١ٙياد :
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

ٚ .2عٛد

اٌّأِٛي

لبػبد

دساع١خ

ِ١ٙؤح

رٍج .2 ٟرط٠ٛش

اؽز١بعبد اٌزؼٍُ  ٚاٌزؼٍ. ُ١

اٌفغٛح

ٚرؾغٓ١

اٌخذِبد

اٌضشٚس٠خ (اٌطجبػخ  ،اٌزظ٠ٛش)...،

ٚ .3عٛد ِىبرت خبطخ ألػضبء ٘١ئخ ٚ .3عٛد لبػبد رذس٠ت ( ِؾىّخ
اٌزذس٠ظ ٚسإعبء االلغبَ ٚاٌطبلُ االداس ٞف ٟطٛس٠خ ٌٍّؾبوبح ِضال ) .
لبػبد

خبطخ

ِ١ٙؤح

اٌىٍ١خ ِضٚدح ثىً االؽز١بعبد اٌضشٚس٠خ.

 .4ا٠غبد

 .4اٌجٕ١خ رؾز١خ رٍج ٟاالؽز١بعبد االعبع١خ.

(ٌٍّئرّشاد ٌٍ ،ذساعبد اٌؼٍ١ب.) ... ،

ٚ .5عٛد لبػخ ٌألٔشطخ اٌطالث١خ.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ

 .8ػذَ ٚعٛد ِخزجش اِ ٚؼًّ ٌٍؾبعٛة  .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ: ٟ
أشبء ِٕظِٛخ فؼبٌخ ٌّظبدس
٠خذَ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌىٍ١خ.
اٌزؼٍُ  ٚطشق  ٚأعبٌ١ت اٌزذس٠ظ.
(اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
.3ػذَ ٚعٛد لبػبد رذس٠ت.
 .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٌش :
 .2ػذَ ٚعٛد لبػبد خبطخ ِ١ٙؤح (لبػخ
رط٠ٛش ث١ئخ اٌؼًّ اٌخبطخ ثبٌجٕ١خ
األعبع١خ.
ِئرّشاد  ،لبػبد دساعبد ػٍ١ب)...
(اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
 .4ػذَ ٚعٛد ِشافك ٌألٔشطخ اٌطالث١خ
اٌالطف١خ.

 .3اٌّؼ١به اٌضبِٓ  :اٌزقط ٚ ٜ١االكاهح اٌّبٌ١خ :
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

اٌّأِٛي

اٌفغٛح

اٌزخط١ظ  ٚاالداسح اٌّبٌ١خ ِشوضٚ ٚ ٞعٛد اداسح ِبٌ١خ ػٍِ ٝغز ٞٛاٌىٍ١خ ػذَ ٚعٛد اداسح ِبٌ١خ ػٍِ ٝغزٞٛ
ٌٙب اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ اٌىبف١خ ٌٍجشاِظ  ٚاٌىٍ١خ.
ِٛعٛد ػٍِ ٝغز ٞٛاٌغبِؼخ.
اٌخذِبد اٌّمذِخ.
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اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ اٌضبٌضخ)

 .1اٌّؼ١به اٌزبٍغ  :ػٍّ١بد اٌزٛظ١ف :
اٌفغٛح

اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

اٌّأِٛي

ٛ٠ .2ظف أػضبء ٘١ئخ
اٌزذس٠ظ ػٍ ٟأعبط الئؾخ
اٌزٛظ١ف اٌّؼّٛي ثٙب فٟ
اٌغبِؼخ  ٚرشش١ؼ األلغبَ .
٠ .3زُ رٛظ١ف اٌّٛظفٓ١
االداس ِٓ ٓ١٠لجً اداسح
اٌغبِؼخ  ٚ ،أػذادُ٘ غ١ش
ِزٕبعجخ ِغ أػذاد اٌطالة
 ٚأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ.

 .4أشبء ٔظبَ ٠ضّٓ رٛظ١ف أػضبء ٘١ئخ  .2ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٚاضؾخ ِ ٚؾذٚدح
رٛظ١ف أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ
اٌزذس٠ظ ر ٞٚاٌخجشح  ٚاٌىفبءح( .آٌ١بد
اٌّٛظف.ٓ١
االخز١بس  ٚاعزمطبة أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ) .
 .5ا٠غبد ٔظبَ رٛظ١ف ٌٍّٛظف ٓ١االداس ٓ١٠ر .3 ٞٚػذَ ٚعٛد خطخ ٌزؤ٘ ٚ ً١اػبدح
رؤ٘ ً١أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ
اٌىفبءح.
اٌّٛظف.ٓ١
 .6اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ألػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ
 .4ػذَ ٚعٛد ٔظبَ ِؾذد ٠ضّٓ
اٌّٛظف ٓ١االداس.ٓ١٠
رغ٠ٛخ إٌضاػبد ثطش٠مخ ٚاضؾخ.
 .7ا٠غبد آٌ١خ ٌزغ٠ٛخ إٌضاػبد اٌخبطخ ثؤػضبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌّٛظف.ٓ١

اٌٙلف االٍزوار١غٟ

 .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
رط٠ٛش اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ األ)ٌٝٚ
 .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ اٌضبٌضخ).

 .10اٌّؼ١به اٌؼبّو  :اٌجؾش اٌؼٍّ: ٟ
اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ

اٌّأِٛي

ِ.2شبسوخ أػضبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ فٟ
اٌؼٍّ١خ
األٔشطخ
اٌجؾض١خ.
ٔظبَ
ٚ.3عٛد
ٌزّ ً٠ٛاٌّشبس٠غ
ػٍٝ
اٌجؾض١خ
ِغز ٞٛاٌغبِؼخ

ٚ .8عٛد ٚؽذح ثؾش ػٍّ ٟثبٌىٍ١خ.8 .
ٚ .3عٛد ِغٍخ ػٍّ١خ ِؾىّخ .3
.2
ثبٌىٍ١خ.
ٚ .2عٛد آٌ١خ ٚاضؾخ رّىٓ أػضبء
٘١ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ اٌّشبسوخ ف.4 ٟ
.1
اٌٍّزم١بد اٌؼبٌّ١خ اٌّخزٍفخ.
 .4ػمذ ِئرّشاد ٔ ٚذٚاد .6
.7
خبطخ ثبٌىٍ١خ.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ

اٌفغٛح

ػذَ ٚعٛد خطخ ٌزٛف١ش اٌّشافك  ٚاٌزغ١ٙضاد ٌذػُ أٔشطخ اٌجؾش ف ٟاٌىٍ١خ .2 .اٌٙلف
لٍخ اٌجؾٛس اٌّذػّخ.
األٚي :
غ١بة ربَ ٌذػُ اٌجؾٛس إٌّشٛسح ِٓ طشف أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌز ٟال اعزؾذاس ثشاِظ ٌٍذساعبد
ػٍ١ب  ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ
رٕجضك ػٓ اٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ اٌّذػّخ.
رزٛافك ِغ ِزطٍجبد
ال ٚعٛد ٌّىبفآد رضّٓ إٌّبفغخ ف ٟإٌشش.
اٌّغزّغ ٚ ٚعٛق اٌؼًّ.
ػذَ ٚعٛد ٚؽذح ٌٍجؾش اٌؼٍّ.ٟ
ػذَ ٚعٛد ِغٍخ ػٍّ١خ خبطخ ثبٌىٍ١خ.
(اٌغب٠خ اٌضبٔ١خ)
ػذَ رٕظِ ُ١ئرّشاد ػٍٔ ٝطبق اٌىٍ١خ.
االٍزوار١غٟ
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 .11اٌّؼ١به اٌؾبك ٞػْو  :ػاللبد اٌّإٍَخ ثبٌّغزّغ :
اٌفغٛح

اٌّأِٛي

اٌٙٛغ اٌؾبٌٟ
 .1حصول بعض الخرٌجٌن ٚ .2ضغ خطخ ِشزشوخ ث ٓ١اٌىٍ١خ ٚاٌّغزّغ  .2ػذَ ٚعٛد آٌ١خ ٌٍزفبػً ٚاٌؼاللخ
علً فرص عمل مناسبة.
ٌزض٠ٚذ عٛق اٌؼًّ ثبؽز١بعبرٗ ِٓ اٌخش٠غ . ٓ١اٌّزجبدي ث ٓ١اٌىٍ١خ ٚاٌّغزّغ .
 -2تأهٌل موظفً الدولة ِ .3غبّ٘خ اٌّغزّغ فٔ ٟشش ٔشبطبد اٌىٍ١خ .3 .ػذَ ٚعٛد ِشاوض ِزخظظخ
والقطاع الخاص فً الكلٌة عن
ٚ .4عٛد ػاللخ ٚاضؾخ ث ٓ١اٌىٍ١خ ٚاٌّغزّغ ثبٌىٍ١خ رخذَ اٌّغزّغ.
طرٌق برنامج االنتساب .
ِٓ شؤٔٙب رؾم١ك سإ٠خ  ٚسعبٌخ اٌىٍ١خ.
 -3مشاركة الكلٌة بالدراسات
ٚ .5عٛد ششاوخ  ٚرٛأِخ ِغ وٍ١بد ٔظ١شح
التً تخدم قضاٌا ومشاكل
ِؾٍ١ب  ٚػبٌّ١ب.
المجتمع .
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 .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
رفؼ ٚ ً١رط٠ٛش ثشاِظ اٌزذس٠ت
اٌزؼب.ٟٔٚ
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ)
 .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ: ٟ
رؼض٠ض ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ٚ
ِئعغبد اٌّغزّغ.
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ)
 .4اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٌش :
رط٠ٛش اٌششاوخ  ٚاٌزٛأِخ ِؾٍ١ب ٚ
الٍ١ّ١ب  ٚػبٌّ١ب.
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ)

رمٙٚ ُ١١غ اٌىٍ١خ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌجواِغ١خ
 .8اٌّؼ١به األٚي  -:اٌوٍبٌخ ٚاٌغب٠بد ٚاأل٘لاف :
المأمول
الوضع الحالي
ٚ .2عٛد سإ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف ٔ .2شش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ
ٚاضؾخ ٌٍجشاِظ ثبٌىٍ١خ.

اليدف االستراتيجي
الفجوة
 .2ػذَ ٔشش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٌٍجشٔبِظ  – 2اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي :

 .3ل١بط سضب عّ١غ األطشاف اٌّؼٕ١خ (طالة ثمغّ ٟاٌجٕٚ ٓ١اٌجٕبد.

رط٠ٛش اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ .

 .3شبسوذ عّ١غ األطشاف اٌّؼٕ١خ – أػضبء ٘١ئخ رذس٠ظِ -غزّغ ِذر )ٟػٓ  .3ػذَ ِؼشفخ اٌّغزّغ ٌشإ٠خ ٚسعبٌخ ( اٌغب٠خ األ.) ٌٟٚ
ِٓ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚطالة اٌشعبٌخ.

ثشاِظ اٌىٍ١خ .

ثمغّ ٟاٌطالة ٚاٌطبٌجبد ف .4 ٟرؾم١ك اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف ٌزى .4 ْٛػذَ

ِؼشفخ

 – 3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ: ٟ
اٌّغزّغ

اٌخبسع ٟرؼض٠ض ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ

ط١بغخ ٚرط٠ٛش اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ.

ِظذس أعبعٌ ٟىً اٌمشاساد ف ٟثشاِظ اٌىٍ١خ .ثؤ٘ذاف اٌجشٔبِظ.

ِٚئعغبد اٌّغزّغ .

 .4رُ رؾذ٠ذ أ٘ذاف وً ثشٔبِظ.

 .5أغبص أ٘ذاف ثشاِظ اٌىٍ١خ.

( اٌغب٠خ اٌواثؼخ ).
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 .3اٌّؼ١به اٌضبٔ -: ٟئكاهح اٌجؤبِظ :
اليدف االستراتيجي
الفجوة
المأمول
الوضع الحالي
عدم وجود آلية واضحة  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
 .8وجود إدارة لمبرنامج ممثمة برئيس أو  .8وضع آلية مناسبة إلشراك االطراف المعنية في .4
تطوير البرامج األكاديمية بالكمية .
المختمفة
االطراف
منسق القسم العممي والذي يدير القسم في عمميات التخطيط ( أعضاء ىيئة التدريس والطالب  ،إلشراك
( اٌغب٠خ األ. ) ٌٝٚ
وممثمي الييئات المتخصصة ) وذلك لمنيوض (أعضاء ىيئة التدريس والطالب
كل االنشطة المختمفة.
 ،وممثمي الييئات المتخصصة)

 .4رئيس القسم أو منسق القسم يتبع قيادة بالبرنامج وتطويره .
الكمية ممثمة بالعميد في تنفيذ كل المتطمبات

 .4إيجاد عالقة متبادلة في مختمف أنشطة البرنامج في النيوض بالبرنامج وتطويره.

 .4توجد مجالس لألقسام

 .4تحمى قيادة البرنامج بالشفافية في تنفيذ السياسات في مختمف انشطة البرنامج بين

الضرورية المحددة لمبرنامج.

بين قسمي الطالب والطالبات بالكمية.

.4

والموائح.

قسمي الكمية ( بنين وبنات ).

 .2وجود آليات واضحة تفويض لمسمطات .
 .1التمثيل الجيد لمعنصر النسائي في إدارة البرنامج.
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عدم وجود عالقة قوية

 .2اٌّؼ١به اٌضبٌش  -:ئكاهح ّٙبْ اٌغٛكح اٌجؤبِظ :
اليدف االستراتيجي
الفجوة
المأمول
الوضع الحالي
 .8وجود معايير أكاديمية لمبرنامج واعتماد  .8ضرورة التزام اعضاء ىيئة التدريس  .8عدم وجود خطة وبرنامج متكامل  .4اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي:
تطوير الييكل التنظيمى بالكمية
والموظفين االداريين في البرنامج بالتطوير لضمان التقويم المستمر لمعمميات
مؤشرات اداء داخمية ومعايير مرجعية.
(.اٌغب٠خ اٌضبٌضخ) .
األكاديمية لبرامج الكمية في وحدة الجودة
 .4وجود التقويم الذاتي األولى وفقآ لمعايير والتحسين المستمر لجودة البرنامج.
 .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاٌضبٔ: ٝ
 .4وضع آلية مناسبة تضمن الحفاظ عمى والتطوير والمجان الفرعية المنبثقة عنيا.
الييئة.
تطوير البرامج األكاديمية بالكمية.
 .4وجود توصيف لكل مقرر ولكل برنامج جودة المدخالت والمخرجات.
( اٌغب٠خ األ.)ٌٟٚ
باإلضافة الى وجود خطة تطوير و تحسين
لكل برنامج.
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 .4اٌّؼ١به اٌواثغ  :اٌزؼٍُ  ٚاٌزؼٍ: ُ١

اليدف االستراتيجي
الفجوة
المأمول
الوضع الحالي
 .8وجود معايير أكاديمية لمبرنامج في  .8بناء خطة فعالة لضمن أعمى مستوي  .8عدم وجود آلية واضحة لمراجعة  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
تطوير البرامج األكاديمية بالكمية.
وتقييم عمل البرامج.
لمتعمم والتعميم لمبرنامج.
الكمية.
(اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
 .4وجود توصيفات لجميع المقررات  .4مالئمة مخرجات البرامج الحتياجات  .4عدم وجود خطة تضمن اعمى  .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ:ٟ
مستوي لمتعميم والتعمم لمبرنامج.
باإلضافة الى توصيفات لمبرامج وفقا لنموذج سوق العمل.
إنشاء منظومة فعالة لمصادر التعمم

الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي.
 .4إيجاد خطة فعالة الستيعاب أفضل  .4عدم وجود خطة فعالة الستيعاب وطرق وأساليب التدريس.
( اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس مع أعضاء ىيئة التدريس في البرامج.
 .4وجود مصفوفة نواتج لمبرنامج.
 .2اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌقبٌِ :
 .2تنفيذ استبانة تقييم الطالب لألستاذ مراعاة التخصص العام والدقيق.
إحداث آلية تضمن استقطاب أعمى
والكتاب المقرر (المادة العممية)  ،وطرق  .2بناء عالقة متبادلة بين البرامج
الكفاءات من أعضاء ىيئة التدريس
ومؤسسات المجتمع المدني.
ووسائل التدريس.
والمحافظة عمييا.
تنفيذ استبانة آراء الخريجين وأرباب
.1
( اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
العمل عن كفاءة خريجي البرنامج.
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 .1اٌّؼ١به اٌقبٌِ  :ئكاهح ّإ ْٚاٌطٍجخ ٚاٌقلِبد اٌَّبٔلح :

المأمول

الوضع الحالي

 .8معايير القبول محددة وواضحة عند  .8تفعيل المشورة االكاديمية واإلرشاد
االلتحاق بالبرنامج( .عن طريق عمادة القبول والخدمات المساندة.

و التسجيل)

 .4وجود االنشطة الصفية.

 .4وضع آلية لتقديم مختمف الخدمات

لمطالب وفقا لممتطمبات الضرورية في

 .4وجود االنشطة االجتماعية (الرحالت  ،البرنامج.

اليدف االستراتيجي
الفجوة
 .8عدم وجود آلية تتسم بالشفافية  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي:
تطوير آليات اإلرشاد األكاديمى.
واالنضباط لتقديم المشورة االكاديمية.
(اٌغب٠خ اٌواثؼخ)
 .4عدم وجود آلية واضحة لمتواصل  .3اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاٌضبٔ:ٝ
بين الطالب واألقسام العممية .
االرتقاء بمحتوى الخدمات المقدمة
لمطالب.
(اٌغب٠خ اٌواثؼخ).

الزيارات الميدانية العممية  ،والبرامج الثقافية ).

 .2وجود فعاليات خاصة بتنمية الميارات
الشخصية والقدرات الذاتية وأىميا المشاركة

في االبحاث العممية.
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 .6اٌّؼ١به اٌَبكً ِٖ :بكه اٌزؼٍُ :
الوضع الحالي

المأمول

الفجوة

 .8وجود مكتبة الجامعة المركزية والتي تحتوي

 .8وجود الموارد التعميمية والخدمات

 .8عدم توافر مراجع كافية نوعياً لكل

 .4وجود مكتبة مركزية الكترونية متاحة

 .4يجب ان تكون المصادر والخدمات

 .4عدم فاعمية التعميم اإللكتروني .

عمى المؤلفات العامة والمتخصصة .
ألعضاء ىيئة التدريس والطالب.

المرتبطة بيا لتمبية متطمبات البرامج.

برامج الكمية .

المتاحة كافية ومناسبة لنوعية البرنامج

 .4عدم تمكين عضوات ىيئة التدريس

ووجود آلية تضمن جودتيا.

والطالبات من االستفادة من خدمات

المكتبة.

 .2عدم وجود آلية تمكن الطالب

 .2توافر قاعدة بيانات مكتبية.

وأعضاء ىيئة التدريس من االستفادة من

 .4التقويم الدوري لمستوي خدمات المكتبة المركزية .

مصادر

المركزية.
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التعمم

المتوفرة

بالمكتبة

اليدف االستراتيجي
 .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي:
إنشاء منظومة فعالة لمصادر التعمم

وطرق وأساليب التدريس.
(اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ

 .7اٌّؼ١به اٌَبثغ  :اٌّوافك ٚاٌزغ١ٙياد :
اليدف االستراتيجي
الفجوة
المأمول
الوضع الحالي
 .8وجود المرافق والتجييزات الالزمة لمتطمبات  .8وجود خطة فعالة تضمن استكمال  .8االفتقار لمتنظيم والتخطيط إلدارة  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي:
إنشاء منظومة فعالة لمصادر
المتطمبات االساسية لمبرنامج من االجيزة البرنامج فيما يخص جودة وكفاءة مرافق
التعميم والتعمم لمبرنامج.
التعمم وطرق وأساليب التدريس.
البرنامج.
 .4وجود مكاتب خاصة ألعضاء ىيئة التدريس والتجييزات وتطويرىا.
(اٌغب٠خ األ.)ٌٟٚ
مزودة بقدر معقول من االحتياجات الضرورية  .4وضع آلية مناسبة لتقييم كفاءة االجيزة
لمتدريس.

والتجييزات التابعة لمبرنامج.
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 .3اٌّؼ١به اٌضبِٓ  :اٌزقطٚ ٜ١اإلكاهح اٌّبٌ١خ :
الوضع الحالي

الفجوة

المأمول

اليدف االستراتيجي

 .1اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي:
 .8التخطيط واإلدارة المالية موجودة عمى  .8وضع آلية مناسبة إلدارة فعالة ومستجيبة  .8عدم وجود الئحة مالية.
لمتطمبات البرنامج المالية بحيث تقدم تقارير  .8عدم وجود تفويض في الشئون تطوير الييكل التنظيمى بالكمية.
مستوي الجامعة.
(اٌغب٠خ اٌضبٌضخ).
المالية .
دورية لقيادة الكمية.
 .4إيجاد تخطيط واضح لمميزانية عمى

مستوي البرنامج عمى المدى البعيد.
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 .1اٌّؼ١به اٌزبٍغ  :ػٍّ١بد اٌزٛظ١ف :
اليدف االستراتيجي
الفجوة
المأمول
الوضع الحالي
 .8وجود نظام لتوظيف أعضاء ىيئة التدريس .8 .يجب التحقق من مؤىالت وخبرات  .8عدم وجود خطة واضحة لتنمية  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٝاألٚي:
تطوير البرامج األكاديمية بالكمية.
قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات.
 .4يمتاز أعضاء ىيئة التدريس بالمعرفة أعضاء ىيئة التدريس قبل التعيين.
(اٌغب٠خ األ.)ٌٝٚ
والخبرات الالزمة لتحمل مسؤوليات التدريس  .4وجود تقويم دوري ألداء أعضاء  .4عدم وجود آلية مناسبة وواضحة
المنوطة بيم.

.4

ىيئة التدريس .

يتم إشعار أعضاء ىيئة التدريس الجدد .4

لتوظيف

تقدير المتميزين من أعضاء ىيئة والموظفين االداريين.

بالمعمومات الخاصة بالبرنامج ومسؤولياتيم قبل التدريس من خالل الشيادات التقديرية

ممارسة عمميم.

اعضاء

والحوافز المادية والمعنوية األخرى .
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ىيئة

التدريس

 .80اٌّؼ١به اٌؼبّو  :اٌجؾش اٌؼٍّ: ٟ
الوضع الحالي

الفجوة

المأمول

اليدف االستراتيجي

 .8نشر أبحاث عممية من طرف  .8نشر أبحاث عممية في مجالت عممية  .8عدم وجود خطة لمبحث العممي في  .1اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي:
استحداث برامج لمدراسات العميا
برامج الكمية.
أعضاء ىيئة التدريس بدعم من الجيات متخصصة ومحكمة .
 .4إسيام طالب المستويات العميا في إجراء  .4عدم وجود الدعم المادي لممشاركة والبحث العممي تتوافق ومتطمبات
المختصة بالجامعة أو بدونو .
المجتمع وسوق العمل.
في المؤتمرات والندوات.
 .4مشاركة بعض الطالب في األنشطة البحوث في مجال تخصصاتيم.
(اٌغب٠خ اٌضبٔ١خ).
 .4إنشاء مجمة عممية محكمة في الكمية تخدم  .4عدم وجود دعم مادى كاف لمنشر
البحثية العممية.
البرامج العممية.

 .2إيجاد آلية تساعد عمى مشاركة أعضاء ىيئة

التدريس في المنتديات والمؤتمرات العممية المحمية

والدولية .
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العممي.

 .88اٌّؼ١به اٌؾبك ٞػْو  :اٌؼاللبد ِغ اٌّغزّغ :
الوضع الحالي
.8

وجود أبحاث عممية تخدم المجتمع.

المأمول
 .8وضع آلية لتحديد احتياجات المجتمع

 .4تصميم وتحميل االستبانات الخاصة من الخريجين.
بتطوير التدريب ومستوي خريجي الكمية.
.4

 .4مساىمة المجتمع في نشر أنشطة

تأىيل واعادة تأىيل موظفي الدولة البرامج.

والقطاع الخاص من خالل الدراسة في  .4تشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمى

االنتساب في برنامج اإلدارة العامة.

المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات
والمنتديات التي تنافس قضايا المجتمع.

 .2تعميم نظام االنتساب عمى باقي برامج

الكمية.

اليدف االستراتيجي
الفجوة
 .8عدم وجود خطة متكاممة  .8اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي :
تفعيل وتطوير برامج التدريب التعاوني.
العالقة المتبادلة بين البرامج
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ).
والمجتمع.
 .1اليدف االستراتيجي الثاني :
 .4اقتصار نظام االنتساب عمى
تعزيز عالقات التعاون بين الكمية
برنامج اإلدارة العامة.
ومؤسسات المجتمع.
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ).
 .4اليدف االستراتيجي الثالث :
تطوير الشراكة والتوأمة محمياً واقميمياً

وعالمياً.
(اٌغب٠خ اٌقبَِخ).
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الشركاء  /األطراف المستفيدة ببرامج الكمية .Stakeholders
أوالً  :شركاء من داخل الجامعة ( مستفيدون داخميون ):
8

– طالب مرحمة البكالوريوس .

 – 4طالب الدراسات العميا .
 – 4أعضاء ىيئة التدريس .
 -2المحاضرون والمعيدون .
 – 1أعضاء ىيئة التدريس المتعاونون .
 – 8اإلداريون .
 – 1عمادة التطوير والجودة بالجامعة .

ثانياً  :شركاء من خارج الجامعة ( مستفيدون خارجيون ) :
8

– الخريجون .

 – 4أولياء األمور .
 – 4جيات العمل الحكومية .
 – 2أرباب العمل في القطاع الخاص .
 – 1صناع السياسة العامة .
 – 8قطاعات المجتمع المدني .
 – 1الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي .
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صناع السٌاسة
العامة

المنظمات
الحكومٌة
االمؤسسات
البحثٌة

طلبة
البكالورٌوس
والدراسات
العلٌا

منظمات
األعمال
والقطاع الخاص

منظمات
المجتمع المدنى

كهيت انعهىو

الخرٌجون

األداريت

المنظمات
األقلٌمٌة

أولٌاء األمور

الموظفون
اإلدارٌون

أعضاء هٌئة
التدرٌس
المتعاونون

76

أعضاء هٌئة
التدرٌس
والهٌئة
المعاونة

يصفىفت انتحهيم انبيئي  SWOTنكهيت انعهىو اإلداريت (نقبط انقىة/انضعف وانتهذيذاث وانفرص )
( األقسبو انعهًيت )

انقسى

إدارة األعًبل

نقبط انقىة

 لغة التدرٌس لمعظم المقررات الدراسٌة
هً اللغة اإلنجلٌزٌة.
للمعٌدٌن
إبتعاث
نظام
 وجود
والمحاضرٌن فً الكلٌة ٌسهم فً
األعداد العلمً واألكادٌمً لهم .
 تنوع المدارس العلمٌة التً ٌنتمً إلٌها
أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة .
 توافر بروتوكوالت تعاون علمً مع
جامعات عالمٌة مثل كلٌة ادارة االعمال
جامعة برونل .
ٌ طرح القسم برنامج للماجستٌر فً إدارة
األعمال ) ٌ (M B Aلبى الطموحات
األكادٌمٌة لطالب الدراسات العلٌا.
 إمداد سوق العمل بخرٌجٌن قادرٌن على
إدارة المشروعات  ،والتعامل بكفاءة مع
مجاالت العمل المختلفة .
 التناسب الجٌد بٌن أعداد الطالب و
أعضاء هٌئة التدرٌس.

نقبط انضعف

 ضرورة تحسٌن مستوي الطالب والطالبات بالقسم فً
اللغة االنجلٌزٌة و مهارات الحاسب.
 ضعف مستوى المكتبة وقلة الدورٌات المتخصصة المتاحة
للطالب والطالبات وهٌئة التدرٌس.
 ضعف المعدات التكنولوجٌة لحجرات الدراسة  ،وعدم
وجود اهتمام كاف بالوسائل غٌر التقلٌدٌة للتعلٌم عن
بعد(االتصال بالطلبة عن طرٌق البرٌد اإللكترونً الموقع
الخاص بالقسم ،االتصال باألقسام األخرى  ،التعلم عن
طرٌق التفاعل بٌن األستاذ والطالب  ،وسائل العرض
المتطورة فً التدرٌس.
 عدم وجود آلٌة محددة ومعلنة الكتشاف الطالب المتفوقٌن
و المتعثرٌن دراسٌا وتوفٌر برامج الدعم و الرعاٌة لهم .
 عدم توفر التموٌل الكافً لحضور أعضاء هٌئة التدرٌس
للمشاركة فً مؤتمرات دولٌة.
 ال ٌوجد اعتماد مالً لعقد مؤتمرات دولٌة لجذب االنتباه
نحو القسم إقلٌمٌا ودولٌا.
 ال توجد آلٌة مالئمة الستقبال األساتذة الزائرٌن .
 عدم وجود مركز بحوث أو وحدة بحث علمً بالكلٌة تعمل
على تطوٌر مشارٌع بحثٌة.
 ال توجد دورٌة خاصة بالقسم كحال معظم أقسام إدارة
األعمال فً المملكة العربٌة السعودٌة و دول الشرق
األوسط.
 عدم التناسب بٌن المكاتب وأعداد أعضاء هٌئة التدرٌس من
حٌث الكم.
 رواتب أعضاء هٌئة التدرٌس ال تتماشى ومؤهالتهم و
هناك فوارق كبٌرة فً الزٌادات االستثنائٌة.
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 بناء السمعة العلمٌة واألكادٌمٌة
للقسم على المستوى المحلى
واإلقلٌمً كقسم حدٌث النشأة.
 زٌادة حدة المنافسة مع الجامعات
المنافسة سواء على مستوى
المملكة او المنطقة الجنوبٌة.
 نزوح الكوادر المدربة من أعضاء
هٌئة التدرٌس إلى الجامعات
األخرى لضعف المزاٌا والحوافز
بالكلٌة.
 التوسع فً مؤسسات التعلٌم العالً
الخاصة من خالل انتشار الكلٌات
والجامعات األهلٌة.
 تدنى نظرة المجتمع المحلى الى
الدور التعلٌمً للكلٌة واختصارها
فً مجرد الفرص الوظٌفٌة.

انفرص

 تزاٌد الطلب من الطالب على
الخدمات العلمٌة للقسم وخاصة
الدراسات العلٌا وهو ما قد ٌوفر
التموٌل للقسم.
 حاجة الجامعات الدولٌة للشراكة
مع الجامعات اإلقلٌمٌة فى
األبحاث متعددة المجاالت.
 وجود بٌئة استثمارٌة متنامٌة
بمنطقة نجران مما ٌتٌح فرص
عمل واسعة لخرٌجً القسم.
 امكانٌة التنسٌق والتعاون مع
الجامعات ومؤسسات التعلٌم
العالً بالمملكة ،ودول مجلس
التعاون الخلٌجً.

انقسى

اإلدارة انعبيت

نقبط انقىة

 تفرد البرنامج على المستوى المحلى بٌن
جامعات المنطقة الجنوبٌة
ٌ طرح قسم اإلدارة العامة برنامج
االنتساب فى اإلدارة العامة الذى ٌلبى
احتٌاجات شرٌحة مهمة فى المجتمع
المحلى .
للمعٌدٌن
ابتعاث
نظام
 وجود
والمحاضرٌن فً الكلٌة ٌمكن من
تأهٌلهم بشكل جٌد.
 تغطى المعلومات المتاحة عن القسم
مختلف أنشطته وٌتم نشرها فى وسائل
متعددة .
 تأهٌل خرٌجٌن قادرٌن على المساهمة
الفعالة فى تلبٌة احتٌاجات القطاع
الحكومً.
 وجود خطة دراسٌة معتمدة ومفعلة .
 وجود توصٌف مكتمل للمقررات .
 وجود تقارٌر مكتملة للمقررات .
 مراجعة الخطة الدراسٌة من مقٌم
خارجى .
 مراجعة الخطة الدراسٌة من عمادة
التطوٌر والجودة بجامعة نجران .
 تم تنفٌذ ملحوظات عمادة التطوٌر
والجودة على الخطة الدراسٌة .
 وجود لجان متخصصة داخل البرنامج
 وجود خطة لتحسٌن البرنامج .

نقبط انضعف

 التعلٌم فى القسم ٌعتمد على اكتساب المعرفة باألساس
ولٌس بناء القدرات.
 ضعف االرتباط بٌن المقررات الدراسٌة وتخطٌط المناهج
من جهة  ،وبٌن االحتٌاجات الفعلٌة لسوق العمل من جهة
أخرى.
 قلة االهتمام بتنمٌة اإلدارة العامة كمهنة.
 ضعف التجدٌد فى الموضوعات التى ٌتبناها القسم للبحوث
العلمٌة.
 ضعف االهتمام بجوانب التحلٌل الكمى لإلدارة العامة على
مستوى المقررات والبحوث.
 النقص الواضح فى أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم نتٌجة
لصعوبة استقطاب اعضاء هٌئة تدرٌس مؤهلٌن وعلى
مستوى عالى.
 النقص الواضح فى أعداد معاونى التدرٌس بالقسم
( المعٌدون والمحاضرون ) .
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 نقص التموٌل والموارد المالٌة
المتاحة من المصادر الخارجٌة.
 المنافسة مع أقسام اإلدارة العامة
بدول الخلٌج العربً ودول شمال
أفرٌقٌا وباألخص مع سعى هذه
األقسام إلبرام اتفاقٌات توأمة مع
المدارس الكبرى فى أوروبا
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
 بناء السمعة العلمٌة واألكادٌمٌة
للقسم على المستوى المحلى
واإلقلٌمً كقسم حدٌث النشأة .
 وضع آلٌة فعالة ومؤثرة
الستقطاب أعضاء هٌئة التدرٌس
فى ظل المنافسة الشدٌدة فى هذا
اإلطار .
 العمل على تطوٌر برامج للقسم
لتتالءم مع التطورات الحدٌثة
والمتالحقة فى التخصص ولتدعٌم
الدور األكادٌمى والمجتمعى
للقسم.

انفرص

 إمكانٌة التنسٌق والتعاون مع
الجامعات ومؤسسات التعلٌم
العالً بالمملكة ،ودول مجلس
التعاون الخلٌجً .
 أن معظم برامج التطوٌر
اإلداري واالقتصادي التً
تتبناها الدولة عادة ما تشتمل
على مكون لتطوٌر اإلدارة
العامة وهو ما ٌمثل أرضٌة
خصبة لمساهمة قسم اإلدارة
العامة وتطوره.

انقسى

قسى األنظًت

نقبط انقىة

 تنوع المدارس العلمٌة التً ٌنتمً
إلٌها أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.
 التحسن المستمر فً نسبة عدد
الطالب لعضو هٌئة التدرٌس.
 تمٌز الخدمات اإللكترونٌة التً
ٌقدمها موقع الكلٌة والذى ٌعمل
على تغطٌة كافة الفعالٌات العلمٌة
األكادٌمٌة بالكلٌة .
 إمداد سوق العمل بخرٌجٌن
قادرٌن على تطوٌر منظومة
العمل فى اإلدارات القانونٌة
بالمجتمع المحلى  ،والتعامل
بكفاءة مجاالت العمل المختلفة .
 تغطى المعلومات المتاحة مختلف
انشطة القسم وٌتم نشرها فى
وسائل متعددة.
 وجود نظام إبتعاث للمعٌدٌن
والمحاضرٌن فً القسم .
 وجود خطة دراسٌة معتمدة
ومفعلة .
 وجود توصٌف مكتمل للمقررات.
 وجود تقارٌر مكتملة للمقررات .
 مراجعة الخطة الدراسٌة عن
طرٌق خارجى .
 مراجعة الخطة الدراسٌة من
عمادة التطوٌر والجودة بجامعة
نجران .
 تنفٌذ ملحوظات عمادة التطوٌر
والجودة على الخطة الدراسٌة .
 وجود لجان متخصصة داخل
البرنامج .
 وجود خطة لتحسٌن البرنامج .

نقبط انضعف

 التعلٌم فً القسم ٌعتمد على اكتساب المعرفة باألساس ولٌس بناء القدرات.
 ضعف التكامل والتنسٌق بٌن األنظمة والمجاالت المختلفة (االقتصاد والعلوم
السٌاسٌة واإلحصاء)  ،وبالتالً بٌن المقررات أٌضاً.
 ضعف االرتباط بٌن المقررات الدراسٌة وتخطٌط المناهج من جهة  ،وبٌن
االحتٌاجات الفعلٌة لسوق العمل من جهة أخرى.
 ضعف التجدٌد فى الموضوعات التى ٌتبناها القسم للبحوث العلمٌة.
 ضعف االهتمام بجوانب التحلٌل الكمى فى األنظمة على مستوى المقررات
والبحوث.
 النقص الواضح فى أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم نتٌجة لصعوبة استقطاب
اعضاء هٌئة تدرٌس مؤهلة وعلى مستوى .
 ضعف التجهٌزات التقنٌة لحجرات الدراسة  ،وعدم وجود اهتمام كاف
بالوسائل غٌر التقلٌدٌة للتعلٌم عن بعد(االتصال بالطلبة عن طرٌق البرٌد
اإللكترونً الموقع الخاص بالقسم ،االتصال باألقسام األخرى  ،التعلم عن
طرٌق التفاعل بٌن األستاذ والطالب  ،وسائل العرض المتطورة فى التدرٌس.
 عدم وجود مركز بحوث أو وحدة بحث علمى بالقسم تعمل على تطوٌر
مشارٌع بحثٌة واالندماج مع أساتذة دولٌٌن لتشكٌل لجنة لتقدٌم المشورة
وتطوٌر أجندة بحثٌة والسماح لشباب الباحثٌن بتناول االفكار البحثٌة الجدٌدة.
 زٌادة كثافة أعضاء هٌئة التدرٌس بالمكاتب الخاصة بهم.
 رواتب أعضاء هٌئة التدرٌس تثبط من عزٌمتهم لتكرٌس كامل طاقتهم
للتدرٌس والبحث فى إطار القسم.
 ال ٌوجد للقسم دورٌة خاصة به كحال معظم أقسام األنظمة فى المملكة و دول
الشرق األوسط.
 عدم توفر التموٌل الكافى لحضور أعضاء هٌئة التدرٌس لمؤتمرات دولٌة.
 ضعف مستوى المكتبة وقلة الدورٌات المتخصصة المتاحة للطلبة وهٌئة
التدرٌس.
 غٌاب البرامج الخاصة بتنمٌة قدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس.
 عدم وجود آلٌة محددة ومعلنة الكتشاف الطالب المتفوقٌن و المتعثرٌن دراسٌا
وتوفٌر برامج الدعم و الرعاٌة لهم.
 عدم وجود مراكز ذات طابع خاص تفٌد المجتمع المحلى  ،مثل مراكز
االستشارات النظامٌة .
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 نقص التموٌل والموارد المالٌة
المتاحة من المصادر الخارجٌة.
 المنافسة مع أقسام األنظمة
والقانون بدول الخلٌج العربى
وباألخص مع سعى هذه األقسام
مع
إلبرام اتفاقٌات توأمة
المدارس القانونٌة الكبرى.
 بناء السمعة العلمٌة واألكادٌمٌة
للقسم على المستوى المحلى
واإلقلٌمً كقسم حدٌث النشأة .
 وضع الٌة فعالة ومؤثرة
هٌئة
أعضاء
الستقطاب
التدرٌس فى ظل المنافسة
الشدٌدة فى هذا اإلطار .
 العمل على تطوٌر برامج القسم
لتتالءم مع التطورات الحدٌثة
والمتالحقة فى التخصص
ولتدعٌم الدور األكادٌمً
والمجتمعً للقسم .

انفرص

 إمكانٌة التنسٌق والتعاون مع
الجامعات ومؤسسات التعلٌم
العالً بالمملكة ،ودول مجلس
التعاون الخلٌجً .
 أن معظم برامج التطوٌر
اإلداري واالقتصادي التى
تتبناها الدولة عادة ما تشتمل
على مكون لتطوٌر األنظمة
واإلدارات القانونٌة وهو ما
ٌمثل أرضٌة خصبة لمساهمة
قسم األنظمة وتطوره .
 إمكانٌة االستفادة من خبرات
المجتمع المحلى .

املصفىفت انكهيت نهعىايم انذاخهيت واخلبرجيت (نقبط انقىة  /نقبط انضعف  /انفرص  /انتهذيذاث)

نقبط انقىة

 .8وجود نظام ابتعاث لممعيدين والمحاضرين في الكمية) %11( .

نقبط انضعف

 .8عدم كفاية وسائل التعميم االلكتروني ()%88

 .4تنوع المدارس العممية التي ينتمي إلييا أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ()%81

 .4عدم كفاية تدريب الطالب عمى حزم الحاسب التحميمية ()%88

 .4توفر بروتوكول تعاون مع جامعات عالمية (كمية ادارة االعمال جامعة برونل)%11( .

 .4ضعف التمويل الخاص باألنشطة األكاديمية لألقسام واألنشطة الطالبية ()%81

 .2تميز الخدمات اإللكترونية التي يقدميا موقع الكمية

والذى يعمل عمى تغطية كافة

 .2ضعف االىتمام بجوانب التحميل الكمي في البحث والدراسة ()%82

الفعاليات العممية األكاديمية بالكمية ) %88( .

 .1تواضع نسب النشر في الدوريات األجنبية المحكمة ()%84

 .1نسبة عدد الطالب لعضو ىيئة التدريس نسبة جيدة) %11( .

 .8عدم كفاية رواتب ىيئة التدريس والييئة المعاونة ()%84

 .8أمداد سوق العمل بخريجين عمى مستوى عالي من الكفاءة () %11

 .1ضعف التعاون المؤسسي بين األقسام العممية والمراكز البحثية ()%11
انتهذيذاث

انفرص

 -2وجود بيئة استثمارية متنامية بمنطقة نجران مما يتيح فرص عمل واسعة لخريجي القسم .8 .المنافسة المتزايدة من الكميات في النطاق المحمى واإلقميمي التي تطرح برامج دراسية
() %18

مشابية لتمك التي تطرحيا الكمية ()%14

 -4أمكانية التنسيق والتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعميم العالي بالمممكة ،ودول مجمس  .4صعوبة استقطاب أعضاء ىيئة التدريس في ظل منافسة الجامعات األخرى التي تقدم مزايا
التعاون الخميجي () %18

تفوق بكثير ما تقدمو الكمية ()%11

 .4نقص التمويل والموارد المالية المتاحة من المصادر الخارجية ()%81
 .2صعوبة بناء سمعة عممية وأكاديمية ألقسام الكمية عمى المستوى المحمى واإلقميمي لحداثة نشأتيا

()%81
 .1المرونة التي تقدميا الكميات المنافسة بشأن طبيعة البرامج الدراسية المطروحة ()%11
 .8التقوية المستمرة لمبنية التكنولوجية والمعرفية فى الجامعات والكميات المنافسة ()%11

81

اٌفًٖ اٌضبٌش
اٌوؤ٠خ ,اٌوٍبٌخ ,اٌم,ُ١
اٌغب٠بد ٚاأل٘لاف
االٍزوار١غ١خ
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الرؤية ،الرسالة ،والقيم األولية
Vision, Mission, and Core Values

 .1الرؤية Vision
(( رؾم١ك ِىبٔخ ِوِٛلخ ِٚزّ١يح ثِ ٓ١ض١الرٙب ِٓ اٌىٍ١بد ف ٟاٌزقٖٖبد اإلكاه٠خ ,
ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌّؾٍٚ ٟاإللٍٚ ّٟ١اٌل , ٌٟٚف ٟعٛكح ٚرّ١ي اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ ٚاٌجؾش
اٌؼٍّٚ ٟاٌْواوخ اٌّغزّؼ١خ))

 .8الرسالة Mission
((االهرمبء ثبٌَّز ٜٛاٌفىو ٚ ٞاٌّؼوفٌٍ ٟطالة  ٚاٌطبٌجبد  ٚرمل ُ٠اٌّؼوفخ اٌؼٍّ١خ ٚ
اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌّغبالد االكاه٠خ  ٚاٌّبٌ١خ ِٓ فالي رّٖ ُ١اٌجواِظ اٌلهاٍ١خ  ٚرٛف١و وبفخ
اٌقلِبد اٌجؾض١خ  ٚاألوبك١ّ٠خ اٌز ٟرزفك ِغ هٍبٌخ اٌغبِؼخ ف ٟاٛبه اٌم ُ١االٍالِ١خ ))

 .4القيم الجوىرية Core Values
 -القيادة

 -األمانة

 المسئولية -الشفافية

 -المساءلة

 -العدالة

 -االبداع

 -الجودة

 -االحترام

 -العمل بروح الفريق

ولقد تم استطالع آراء االطراف المستفيدة من الرؤية والرسالة والقيم األولية  ،حيث تم تصميم استبيانات

الســتطالع آراء اعضــاء وعض ـوات ىيئــة التــدريس والطــالب والطالبــات واإلداريــين واإلداريــات واألط ـراف

المجتمعيــة  .ولقــد كشــفت نتــائج التحميــل اإلحصــائي الســتبيان الصــيغة األوليــة لرؤيــة ورســالة الكميــة عــن
تباين في درجات الرضا لدى الفئات المختمفة من المستفيدين  ،حيـث أبـدى الطـالب والطالبـات معـدالت

رضــا مرتفعــة نســبياً عــن رؤيــة ورســالة الكميــة  ،و كشــفت اســتجاباتيم عــن العناصــر الخمــس لالستقصــاء
بالنسبة لرؤية الكمية عن إرتفـاع معـدالت الرضـا عـن العناصـر الخمـس ) % 11( :بالنسـبة لمعنصـر
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األول (  ) % 84لمعنص ــر الث ــاني  )% 18( ،لمعنص ــر الثال ــث و (  ) % 81لمعنص ــر ال ارب ــع و (11
 )%لمعنصــر الخــامس  ،وتقاربــت النســب بالنســبة لعناصــر رســالة الكميــة حيــث كانــت معــدالت الرضــا

( )%11بالنســبة لمعنصــر األول ( )% 81لمعنصــر الثــاني  ) % 81 ( ،لمعنصــر الثالــث و ()% 11
لمعنصر الرابع و ( )% 82لمعنصر الخامس.

وبالنسبة لمعدالت الرضا لدي أعضاء ىيئة التدريس لوحظ ارتفاع واضح في معـدالت الرضـا عـن رؤيـة

ورسالة الكمية  ،فبالنسبة لمرؤية وافق (  )% 11عمـى العنصـر األول و( )% 11عـن العنصـر الثـاني ،

()% 11عن العنصر الثالث )% 11 (،عن العنصر الرابع والخامس .

ولم يختمف الحال بالنسبة لمعدالت الرضا عن عناصر رسـالة الكميـة حيـث وافـق ( )%11عـن العنصـر

األول و( )% 18ع ــن العنص ــر الث ــاني )% 81(،ع ــن العنص ــر الثال ــث )% 18(،ع ــن العنص ــر ال ارب ــع
و()% 11عن العنصر الخامس و (  )% 81عن العنصر السادس.

واقتربت معدالت الرضا لدي اإلداريين واإلداريـات مـن مثيالتيـا لـدى الفئتـين السـابقتين  ،فبالنسـبة لرؤيـة

الكمية وافق ( )%11عن العنصر األول و( )%81عن العنصر الثـاني )%18(،عـن العنصـر الثالـث ،
()%81عــن العنصــر ال اربــع و()%11عــن العنصــر الخــامس ،أمــا بالنســبة لرســالة الكميــة وافــق ()%11
عـ ــن العنصـ ــر األول و( )%14لمعنصـ ــر الثـ ــاني  )%81(،لمعنصـ ــر الثالـ ــث  )%11(،لمعنصـ ــر ال اربـ ــع
و( )%14لمعنصر الخامس و ( )%11عن العنصر السادس.

وبالنســبة لمعــدالت الرضــا لــدى األطـ ـراف المجتمعيــة فقــد كانــت متوس ــطة  ،ولعــل ذلــك بســبب ض ــعف

عمميــات النشــر واإلعــالن عــن الرؤيــة والرســالة لــدى األط ـراف المجتمعيــة (الشــركاء)  .فبالنســبة لرؤيــة
الكميــة وافــق ( )%11عمــى العنصــر األول  )%84( ،عمــى العنصــر الثــاني  )%18( ،عمــي العنصــر
الثالث  )%14( ،عمي العنصر الرابع و( )%11عمي العنصر الخامس  .أما بالنسبة لرسالة الكميـة فقـد
وافــق ( )%81عمــى العنصــر األول  )%84( ،عمــى العنصــر الثــاني )%11( ،عمــى العنصــر الثالــث ،

( )%11عمي العنصر الرابع  )%11( ،عمي العنصر الخامس و ( )%81عمي العنصر السادس.
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الرؤية ،الرسالة ،والقيم النيائية
بعد المناقشات وجمسات العصف الذىني والمعالجة االحصائية لالستبيانات  ،توصل فريق
إعداد الخطة االستراتيجية إلي ما يمي:

 .1الرؤية : Vision
(( تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة بين مثيالتيا من الكميات في التخصصات اإلدارية  ،فى
جودة وتميز البرامج األكاديمية والبحث العممي والشراكة المجتمعية)) .

 .8الرسالة Mission
(( تقديم المعرفة العممية والعممية فى المجاالت اإلدارية والمالية  ،واالرتقاء بالمستوى
الفكرى لمطالب والطالبات من خالل توفير كافة الخدمات البحثية واألكاديمية وتصميم
البرامج الدراسية التى تتفق مع رسالة الجامعة فى أطار القيم اإلسالمية )) .

 .4القيم الجوىرية : Core Values
تبنت الكمية القيم الجوىرية التي أقرتيا في خطتيا االستراتيجية و اعتبرتيا نبراسا ليا ,وىي:
 -القيادة

 -األمانة

 المسئولية -الشفافية

 -المساءلة

 -العدالة

 -االبداع

 -الجودة

 -االحترام

 -العمل بروح الفريق

 .1قياس الرضى عن رؤية و رسالة الكمية :
تم اعداد استبٌانات و توزٌعها على الفئات اآلتٌة :
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

أعضاء هٌئة التدرٌس
عضوات هٌئة التدرٌس
الطالب
الطالبات
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اإلدارٌٌن
اإلدارٌات
المجتمع الخارجً بنٌن
المجتمع الخارجً بنات

نتائج استبٌانات نسبة الرضا:
أوالً  :رؤٌة الكلٌة :
الجهة المستفٌدة
أعضاء هٌئة التدرٌس
عضوات هٌئة التدرٌس
الطالب
الطالبات
اإلدارٌٌن
اإلدارٌات
المجتمع الخارجً بنٌن
المجتمع الخارجً بنات
متوسط نسبة الرضا

نسبة الرضا( % 60وما فوق )
هناك نحو  % 83اتفقت إجابتهم عند النسبة  % 61وما فوق .
هناك نحو  % 85اتفقت إجابتهن عند النسبة % 61وما فوق .
هناك نحو % 75اتفقت إجابتهم
هناك نحو  % 71اتفقت إجابتهن
هناك نحو  %73اتفقت إجابتهم
هناك نحو %72اتفقت إجابتهن
هناك نحو  %87اتفقت إجابتهم
هناك نحو %79اتفقت إجابتهن
هناك نحو %78اتفقوا أن نسبة الرضا حول رؤٌة الكلٌة  %61وما فوق .

ثانٌا ً :رسالة الكلٌة :
الجهة المستفٌدة
أعضاء هٌئة التدرٌس
عضوات هٌئة التدرٌس
الطالب
الطالبات
اإلدارٌٌن
اإلدارٌات
المجتمع الخارجً بنٌن
المجتمع الخارجً بنات
متوسط نسبة الرضا

نسبة الرضا ( %60وما فوق)
هناك نحو  %85اتفقت إجابتهم
هناك نحو %88اتفقت إجابتهن
هناك نحو %81اتفقت إجابتهم
هناك نحو %85اتفقت إجابتهن
هناك نحو %78اتفقت إجابتهم
هناك نحو %82اتفقت إجابتهن
هناك نحو %85اتفقت إجابتهم
هناك نحو %83اتفقت إجابتهن
هناك نحو  %83اتفقوا أن نسبة الرضا حول رسالة الكلٌة %61وما فوق .

 .9الغايات واألىداف االستراتيجية :
أعتمد فريق الخطة االستراتيجية بالكمية عمى منيجية محددة لصياغة الغايات واألىداف االستراتيجية
والتشغيمية تمثمت في الحمقات النقاشية وجمسات العصف الذىني التي أسيمت في وضع تصور واضح
لمغايات االستراتيجية كمحدد وكإطار عام تنبثق منو األىداف االستراتيجية والتشغيمية والسياسات
التطويرية والمشروعات التنفيذية التي تحقق ىده األىداف والسياسات .
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ولقد انتيى فريق الخطة االستراتيجية إلى مجموعة من المؤشرات التي تعتمد عمييا عممية صياغة
الغايات االستراتيجية وىى -:
 -8اعتبار رؤية ورسالة الكمية والجامعة إطا ار مرجعيا يتم من خاللو تصور وصياغة الغايات
االستراتيجية .

 -4ارتباط الغايات واألىداف االستراتيجية بمخرجات التحميل البيئي لمكمية .

 -4اعتماد الخطة االستراتيجية لمجامعة بمحدداتيا وأىدافيا االستراتيجية كإطار مرجعي يتم صياغة
الغايات واألىداف االستراتيجية لمكمية في ضوئو.

 -2مراعاة ارتباط األىداف االستراتيجية لمكمية بالغايات االستراتيجية  ،وكذلك ربط األىداف التشغيمية
بالغايات واألىداف االستراتيجية .
جدول يوضح عالقة الغايات االستراتيجية برسالة الكمية
العبارة كما وردت بالرسالة

الغايات االستراتيجية
عالقة مباشرة

عالقة غير مباشرة

تقديم المعرفة العممية والعممية

االرتقاء بالعممية التعميمية و مخرجاتيا

البيئة الداعمة لمعمم والمعرفة

االرتقاء بالمستوى الفكري لمطالب

دعم الخدمات و األنشطة الطالبية

العمم والمعرفة

توفير كافة الخدمات البحثية

انشاء منظومة متكاممة لمدراسات العميا

واالستشارية والتدريبية

و البحث العممي

تصميم البرامج الدراسية

االرتقاء بالعممية التعميمية و مخرجاتيا
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المسؤولية المجتمعية
البيئة الداعمة لمعمم والمعرفة

مستوى متميز
في عمميات
التعمم والتعميم

بيئة مالئمة

التزام مجتمعي
وعالقة تفاعمية
لخدمة المجتمع
المحمي

تدعم االداء

رسبنت انكهيت

االكاديمي

تقديم المعرفة العممية والعممية في

لمكمية

المجاالت اإلدارية والمالية واالرتقاء
بالمستويات الفكرية لمطالب عن طريق
توفير كافة الخدمات البحثية و االستشارية
و التدريبية ,وتصميم البرامج الدراسية
المتفقة مع رسالة الجامعة في إطار القيم
اإلسالمية

منظومة

اطار منظم

متكاممة لمبحث

لعمميات الشراكة

العممي

والتوأمة

والدراسات العميا
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اٌغب٠بد  ٚاأل٘لاف االٍزوار١غ١خ

اٌغب٠خ اال: ٌٝٚ

اٌغب٠خ اٌضبٔ١خ :

اٌغب٠خ اٌضبٌضخ :

ثبٌؼٍّ١خ
االهرمبء
اٌزؼٍ١ّ١خ ِ ٚقوعبرٙب
ٔؾ ٛاٌزّ١ي  ٚاٌو٠بكح

أْبء ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ
ٌٍلهاٍبد اٌؼٍ١ب  ٚاٌجؾش
اٌؼٍّ.ٟ

رؼي٠ي  ٚرط٠ٛو
االكاه٠خ
اٌ١ٙبوً
ثبٌىٍ١خ فٛٙ ٟء
ِؼب١٠و االػزّبك..

االٍزوار١غٟ
اٌٙلف
األٚي  :رط٠ٛو اٌجواِظ
األوبك١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.

االٍزوار١غٟ
اٌٙلف
اٌضبٔ :ٟأْبء ِٕظِٛخ
فؼبٌخ ٌّٖبكه اٌزؼٍُ ٚ
أٍبٌ١ت
ٚ
ٛوق
اٌزله.ٌ٠

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌضبٌش  :رط٠ٛو ث١ئخ
اٌؼًّ اٌّبك٠خ اٌقبٕخ
ثبٌجٕ١خ األٍبٍ١خ.

اٌٙلف
االٍزوار١غ ٟاألٚي
 :اٍزؾلاس ثواِظ
ػٍ١ب
اٌلهاٍبد
ِغ
رزٛافك
ِزطٍجبد اٌّغزّغ
ٍٛٚ ٚق اٌؼًّ.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
األٚي  :رط٠ٛو
اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
ثبٌىٍ١خ.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌضبٔ : ٟهفغ وفبءح
االكاه ٓ١٠ثبٌىٍ١خ.
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اٌغب٠خ اٌواثؼخ :
كػُ اٌقلِبد ٚ
األْٔطخ اٌطالث١خ ٚ
االهرمبء ثَّزٛا٘ب.

الهدف
االستراتٌجً األول
 :تطوٌر آلٌات
االرشاد األكادٌمً.

الهدف االستراتٌجً
الثانً  :االرتقاء
بمحتوي الخدمات
المقدمة للطالب.

اٌغب٠خ اٌقبَِخ :
رفؼً١
اٌىٍ١خ
ٌزٍج١خ
اٌّغزّغ.

اٌؼاللخ ثٓ١
 ٚاٌّغزّغ
اؽز١بعبد

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
األٚي  :رفؼ ٚ ً١رط٠ٛو
اٌزله٠ت
ثواِظ
اٌزؼب.ٟٔٚ

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
اٌضبٔ : ٟرؼي٠ي ػاللبد
اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ٚ
ِإٍَبد اٌّغزّغ.

اٌٙلف االٍزوار١غٟ
رط٠ٛو
:
اٌضبٌش
اٌْواوخ  ٚاٌزٛأِخ
ِؾٍ١ب  ٚئلٍ١ّ١ب ٚ
ػبٌّ١ب .

.1
أ-

الغاية االولى  :االرتقاء بالعممية التعميمية و مخرجاتيا نحو التميز و الريادة.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي  :رط٠ٛو اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.

اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :دساعخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ  ٚعٛق اٌؼًّ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرجِٕ ٟؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ِشعؼ١خ ػبٌّ١خ ٌجشاِظ اٌىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٌش  :رؤ٘ ً١اٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌواثغ  :دساعخ اعزؾذاس ثشاِظ عذ٠ذح رزّبشِ ٝغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِ ٚزطٍجبد اٌّغزّغ.
ة -اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ : ٟأشبء ِٕظِٛخ فؼبٌخ ٌّظبدس اٌزؼٍُ  ٚطشق  ٚأعبٌ١ت اٌزذس٠ظ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :رؾذ٠ش ِشاعغ ثشاِظ اٌىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرط٠ٛش اٌخطظ اٌذساع١خ ٌٍجشاِظ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ اٌّزجٕبح.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٌش  :اعزىّبي اؽز١بعبد األلغبَ اٌؼٍّ١خ (ِؼبًِ ِزخظظخ  ٚلبػبد  ٚغ١ش٘ب).
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌواثغ  :رط٠ٛش طشق اٌزذس٠ظ  ٚاٌزم.ُ٠ٛ
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌقبٌِ  :رٛع١غ دائشح اٌزؼٍ ُ١االٌىزش ٚ ٟٔٚاالعزفبدح ِٕٗ ثبٌىٍ١خ.
د-

اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٌش  :رط٠ٛش ث١ئخ اٌؼًّ اٌخبطخ ثبٌجٕ١خ األعبع١خ.

ِْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :أشبء آٌ١خ ٌذػُ اٌزٛاطً ث ٓ١شطش ٞاٌىٍ١خ (ثٕ ٚ ٓ١ثٕبد).
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرط٠ٛش آٌ١بد اٌزٛاطً االٌىزش ٚ ٟٔٚرؼّ ّٗ١داخً اٌىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٌش :أشبء ٚؽذح ٌألِٓ  ٚاٌغالِخ  ٚاداسح األصِبد ثبٌىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌواثغ :رط٠ٛش اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌز ٞٚاالؽز١بعبد اٌخبطخ.

.8

الغاية الثانية  :انشاء منظومة متكاممة الدراسات العميا و البحث العممي.

اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي  :اعزؾذاس ثشاِظ اٌذساعبد ػٍ١ب  ٚاٌجؾش اٌؼٍّ ٟرزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ ٚ ٚعٛق اٌؼًّ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :دساعخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ  ٚعٛق اٌؼًّ ِٓ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب  ٚاٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟاػذاد اٌخطظ اٌذساع١خ ٌٍجشاِظ اٌّمزشؽخ رغّؼ ثبٌزّ١ض ِؾٍ١ب  ٚالٍ١ّ١ب  ٚػبٌّ١ب.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٌش  :اػذاد اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍىٍ١خ ثّب ٠غبػذ ػٍ ٝؽً ِشبوً اٌّغزّغ.

.4

الغاية الثالثة  :تعزيز و تطوير اليياكل االدارية بالكمية في ضوء معايير االعتماد.
أ -اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي  :رط٠ٛش اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.

اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :اعزؾذاس ٚؽذاد اداس٠خ عذ٠ذح ثبٌىٍ١خ ِزّش١ب ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرط٠ٛش اٌغ١بعبد ٚاالعشاءاد االداس٠خ ٌّٛاوجخ ا٘ذاف اٌىٍ١خ .
ة -اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ : ٟسفغ وفبءح االداس ٓ١٠ثبٌىٍ١خ.
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اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :ثٕبء ٚرؾغ ٓ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ  ٚرظّ ٚ ُ١رٕف١ز خطخ ٌزٍج١زٙب.

.1

الغاية الرابعة  :دعم الخدمات و األنشطة الطالبية و االرتقاء بمستواىا.

أ -الهدف االستراتٌجً األول  :تطوٌر آلٌات االرشاد األكادٌمً.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :رفؼ ً١دٚس ٚؽذح ٌإلسشبد األوبد ّٟ٠ثبٌىٍ١خ  ٚرط٠ٛش٘ب.
ب -الهدف االستراتٌجً الثانً  :االرتقاء بمحتوي الخدمات المقدمة للطالب.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :رٛف١ش اٌخذِبد  ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ ٌٍطالة  ٚاٌطبٌجبد ثبٌىٍ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟدساعخ االؽز١بعبد اٌطالة ِٓ األٔشطخ اٌالطف١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٌش  :رظّ ُ١خطخ ٌّزبثؼخ وفبءح خذِبد أٔشطخ اٌطالة  ٚاٌطبٌجبد.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌواثغ  :رظّ ُ١خطخ ٌزٕف١ز األٔشطخ اٌالطف١خ.

.9

الغاية الخامسة  :تفعيل العالقة بين الكمية و المجتمع لتمبية احتياجات المجتمع.

أ -اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي  :رفؼ ٚ ً١رط٠ٛش ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌزؼب.ٟٔٚ
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :رفؼٚ ً١ؽذح ِزبثؼخ اٌخشع.ٓ١
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟرفؼ ٚ ً١رط٠ٛش خطخ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚعٙبد اٌزٛظ١ف ٌزذس٠ت طالة اٌىٍ١خ.
ة -اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ : ٟرؼض٠ض ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ِ ٚئعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ.ٟ
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :اػذاد خطخ اٌىٍ١خ ٌخذِخ اٌّغزّغ  ٚاٌزّٕ١خ اٌج١ئ١خ.
اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاٌضبٔ : ٟأشبء ٚؽذح ٌالعزشبساد  ٚرمذ ُ٠اٌخجشح ٌخذِخ اٌّغزّغ.
د-

اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٌش  :رط٠ٛش اٌششاوخ  ٚاٌزٛأِخ ِؾٍ١ب  ٚالٍ١ّ١ب  ٚػبٌّ١ب.

اٌّْوٚع اٌزط٠ٛو ٞاألٚي  :دساعخ أٚعٗ اٌزؼب ٚ ْٚاٌششاوخ داخٍ١ب  ٚخبسع١ب ف ٟاٌزخظظبد ثبٌىٍ١خ.

 .3العالقة بين غايات الكمية و غايات الجامعة :
٠ج ٓ١اٌغذٚي اٌزبٌ ٟاٌؼاللخ ث ٓ١غب٠بد اٌىٍ١خ  ٚغب٠بد اٌغبِؼخ ٔ ٚغجخ اٌّٛاءِخ ثّٕٙ١بِ ٚ .ب ٔالؽظٗ ٘ ٛأْ ثؼض غب٠بد
اٌىٍ١خ رزّبش ٟفٔ ٟفظ اٌٛلذ ِغ غب٠زبْ أ ٚصالصخ ِٓ غب٠بد اٌغبِؼخ فّضال اٌغب٠خ األٌٍ ٌٝٚىٍ١خ  :االسرمبء ثبٌؼٍّ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ ِ ٚخشعبرٙب ٔؾ ٛاٌزّ١ض  ٚاٌش٠بدح رزّبشِ ٝغ اٌغب٠خ االٌٍ ٌٝٚغبِؼخ اٌزؼٍ ٚ ُ١اٌزؼٍُ  ٚاٌغب٠خ اٌضبٔ١خ اٌج١ئخ
اٌذاػّخ .أِب فّ١ب ٠خض ٔغجخ اٌّٛاءِخ فبٔٙب ػبٌ١خ عذا (ٌ %211ىً اٌغب٠بد) ؽ١ش أٔٗ ال رٛعذ غب٠خ ٚاؽذح ِٓ غب٠بد
اٌىٍ١خ ال رزطبثك أ ٚال رزّبشِ ٟغ غب٠بد اٌغبِؼخ.
علٚي ٙٛ٠ؼ اٌؼاللخ ث ٓ١غب٠بد اٌىٍ١خ  ٚغب٠بد اٌغبِؼخ َٔ ٚجخ اٌّٛاءِخ ثّٕٙ١ب
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الغاٌات االستراتٌجٌة
للجامعة

الغاٌات االستراتٌجٌة للكلٌة

الغاية األولي  :التعميم و

1

نسبة
المواءمة
%111

الغاية االولى  :االرتقاء بالعممية التعميمية و التعمم
مخرجاتيا نحو التميز و الريادة.

الغاية الثانية  :البيئة

%111

الداعمة
8

الغاية الثانية  :انشاء منظومة متكاممة الدراسات
العميا و البحث العممي.

 4الغاية الثالثة  :تعزيز و تطوير اليياكل االدارية
بالكمية في ضوء معايير االعتماد.

الغاية الرابعة  :العمم و
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المعرفة
الغاية السادسة  :الشراكة
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الغاية الثانية  :البيئة

%111

الداعمة

 1الغاية الرابعة  :دعم الخدمات و األنشطة الطالبية
و االرتقاء بمستواىا.

الغاية الثانية  :البيئة

%111

الداعمة
الغاية الثالثة  :الخريجون

9
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و سوق العمل

الغاية الخامسة  :تفعيل العالقة بين الكمية و

الغاية الخامسة :

المجتمع لتمبية احتياجات المجتمع.

%111

المسؤولية المجتمعية
الغاية السادسة :الشراكة

%111

 .2العالقة بين األىداف االستراتيجية لمكمية و األىداف االستراتيجية لمجامعة :
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي اٌزبٌ ٟاٌؼاللخ اٌز ٟرشثظ ث ٓ١اال٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍىٍ١خ ِٓ عٙخ  ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ِٓ
عٙخ صبٔ١خ .وّب ٠ج ٓ١اٌغذٚي ٔغجخ اٌّٛاءِخ ث ٓ١رٍه اال٘ذافِ .ب ّ٠ىٓ ِالؽظزٗ أْ ٔغجخ اٌّٛاءِخ ال رمً ػٓ ٚ %26
٘ٔ ٟغجخ ع١ذح .وّب رزّ١ض أغٍت األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍىٍ١خ ثزٛافمٙب اٌزبَ ِغ األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ .
علٚي ٙٛ٠ؼ اٌؼاللخ ث ٓ١اال٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍىٍ١خ ِٓ عٙخ  ٚاال٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ِٓ عٙخ صبٔ١خ ٚ
َٔجخ اٌّٛاءِخ ثّٕٙ١ب.

8

اال٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍىٍ١خ ؽَت اٌزور١ت

اال٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍغبِؼخ

َٔجخ
اٌّٛاءِخ

رط٠ٛو اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.

اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاألٚي  :إٌٛٛي ثبٌجواِظ

%11
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األوبك١ّ٠خ اٌ ٝاٌَّز ٜٛاٌؼبٌّ ٟف ٟاٛبه اٌمُ١
االٍالِ١خ.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبٔ :ٟاػلاك ٛالة ِزّ١يٓ٠
ثىفبءح ػبٌ١خ ٌٍَّزمجً.
ئْٔبء ِٕظِٛخ فؼبٌخ ٌّٖبكه اٌزؼٍُ ٛ ٚوق اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌقبٌِ :االهرمبء ثّٖبكه
3
اٌزؼٍُ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌم١بٍ١خ.
 ٚأٍبٌ١ت اٌزله.ٌ٠
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌزبٍغ  :رط٠ٛو ِٕظِٛخ
اٌجؾش اٌؼٌٍّ ٟلػُ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ.
 2رط٠ٛو ثٕ١خ اٌؼًّ اٌقبٕخ ثبٌجٕ١خ األٍبٍ١خ .اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌواثغ  :رؼي٠ي  ٚاٍزضّبه
ِوافك  ٚرغ١ٙياد اٌغبِؼخ  ٚاٍزقلاَ اٌزمٕ١بد
اٌؾل٠ضخ.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌزبٍغ  :رط٠ٛو ِٕظِٛخ
اٍزؾلاس ثواِظ اٌلهاٍبد ػٍ١ب  ٚاٌجؾش
اٌجؾش اٌؼٌٍّ ٟلػُ اٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ.
 4اٌؼٍّ ٟرزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ ٚ
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌؼبّو  :االهرمبء ثجواِظ
ٍٛٚق اٌؼًّ.
اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌَبثغ  :رط٠ٛو األٔظّخ
رط٠ٛو اٌ١ٙىً اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.
1
اٌّبٌ١خ  ٚاالكاه٠خ ٚفمب ٌّؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌَبثغ  :رط٠ٛو األٔظّخ
 6هفغ وفبءح االكاه ٓ١٠ثبٌىٍ١خ.
اٌّبٌ١خ  ٚاالكاه٠خ ٚفمب ٌّؼب١٠و اٌغٛكح اٌْبٍِخ.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌَبكً  :اٌزّ١١ي فٟ
 7رط٠ٛو آٌ١بد االهّبك األوبك.ّٟ٠
فلِبد  ٚكػُ اٌطالة  ٚاٌطبٌجبد.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌَبكً  :اٌزّ١١ي فٟ
 3االرتقاء بمحتوي الخدمات المقدمة للطالب.
فلِبد  ٚكػُ اٌطالة  ٚاٌطبٌجبد.
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبِٓ  :رأَِِ ٓ١زمجً
 1رفؼ ٚ ً١رط٠ٛو ثواِظ اٌزله٠ت اٌزؼبٟٔٚ
ِٚ ٟٕٙاػل ٌٍقو٠غ.ٓ١
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌضبِٓ  :رأَِِ ٓ١زمجً
ِٚ ٟٕٙاػل ٌٍقو٠غ.ٓ١
رؼي٠ي ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ٚ
80
ِإٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔ.ٟ
اٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌؾبك ٞػْو :االٌزياَ
اٌَّزّو  ٚاٌفؼبي ٔؾ ٛفلِخ اٌّغزّغ.
كهاٍخ أٚعٗ اٌزؼب ٚ ْٚاٌْواوخ كافٍ١ب  ٚاٌٙلف االٍزوار١غ ٟاٌؾبك ٞػْو :االٌزياَ
88
اٌَّزّو  ٚاٌفؼبي ٔؾ ٛفلِخ اٌّغزّغ.
فبهع١ب ف ٟاٌزقٖٖبد ثبٌىٍ١خ.
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 .2العالقة بين المشاريع التطويرية لمكمية و المشاريع التطويرية لمجامعة :
ٛ٠ضؼ اٌغذٚي اٌزبٌ ٟاٌؼاللخ اٌز ٟرشثظ ث ٓ١اٌّشبس٠غ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍىٍ١خ ِٓ عٙخ  ٚاٌّشبس٠غ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍغبِؼخٚ .
اٌّالؽع ٘ٚ ٛعٛد رطبثك وج١ش ث ٓ١االصِٕ ٓ١شبس٠غ اٌىٍ١خ ِ ٚشبس٠غ اٌغبِؼخٌ ٚ .مذ أؼىظ ٘زا اٌزطبثك اٌىج١ش ػٍٔ ٝغجخ
اٌّٛاءِخ اٌز ٟفبلذ اي٘ ٚ . %26برٗ إٌغجخ ٘ %211 ٟفّ١ب ٠خض ِ 2،ششٚع رط٠ٛش %26 ٚ ٞفّ١ب ٠خض 24
ِششٚػب.
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علٚي ٙٛ٠ؼ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّْبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍىٍ١خ ِٓ عٙخ ٚ ,اٌّْبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍغبِؼخ ِٓ
عٙخ أفؤَٚ , ٜجخ اٌّٛاءِخ ثّٕٙ١ب .
َ

اٌّْبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍىٍ١خ

-8

كهاٍخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٍٛٚق اٌؼًّ .

-3

رجِٕ ٟؼب١٠و اوبك١ّ٠خ ِوعؼ١خ ػبٌّ١خ .
رأ٘ ً١اٌقطخ اٌلهاٍ١خ ٌٍىٍ١خ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ
االػزّبك االوبك. ّٟ٠

-2
-4

كهاٍخ اٍزؾلاس ثواِظ عل٠لح رزّبِّ ٝغ
اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ِٚزطٍجبد اٌّغزّغ .

-1

رؾل٠ش ِواعغ ثواِظ اٌىٍ١خ .

-6

رط٠ٛو اٌقط ٜاٌلهاٍ١خ ٌٍجواِظ ٚفمب
ٌٍّؼب١٠و اٌّوعؼ١خ اٌم١بٍ١خ .

-7
-3
-1
-80
-88
-83
-82
-84
-81
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-83

اٍزىّبي اؽز١بعبد االلَبَ اٌؼٍّ١خ ( ِؼبًِ
ِزقٖٖخ ٚلبػبد..اٌـ) .
رط٠ٛو ٛوق اٌزلهٚ ٌ٠اٌزم. ُ٠ٛ
ر١ٍٛغ كائوح اٌزؼٍ ُ١االٌىزوٚ ٟٔٚاالٍزفبكح
ِٕٗ .
أْبء اٌ١خ ٌلػُ اٌزٛإً ثّ ٓ١طو ٞاٌىٍ١خ
.
ر١ٍٛغ ٔطبق فلِبد ٔظبَ االرٖبالد
االكاه٠خ ٚرط٠ٛو٘ب .
أْبء ٚؽلح ٌالِٓ ٚاٌَالِخ ٚاكاهح االىِبد
ف ٟاٌىٍ١خ .
رط٠ٛو اٌقلِبد اٌّملِخ ٌن ٞٚاالؽز١بعبد
اٌقبٕخ .
كهاٍخ اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ ِٓ
ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب .
اػلاك فطخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٌٍجواِظ
اٌّمزوؽخ رَّؼ ثبٌزّ١ي ِؾٍ١ب ٚالٍ١ّ١ب
ٚػبٌّ١ب .
اػلاك فطخ اٌىٍ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّ ٟثّب َ٠بػل
ػٍ ٝؽً ِْبوً اٌّغزّغ .
اٍزؾلاس ٚؽلاد ئكاه٠خ عل٠لح ف ٟاٌىٍ١خ
رزّبِّ ٝغ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ .
رط٠ٛو اٌَ١بٍبد ٚاالعواءاد االكاه٠خ
ٌّٛاوجخ ا٘لاف اٌىٍ١خ .

اٌّْبه٠غ اٌزط٠ٛو٠خ ٌٍغبِؼخ

َٔجخ
اٌّٛاءِخ

اٍزؾلاس ثواِظ عل٠لح ٌزٍج١خ اؽز١بعبد
ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ .
اٌزٛأِخ ِغ اٌجواِظ االوبك١ّ٠خ اٌؼبٌّ١خ .

%800

اٌزٛأِخ ِغ اٌجواِظ االوبك١ّ٠خ اٌؼبٌّ١خ .

%11

%800

رط٠ٛو اٌجواِظ االوبك١ّ٠خ فٛٙ ٟء
اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌؼبٌّ١خ
.
االهرمبء ثقلِبد اٌّىزجخ اٌّووي٠خ ٌٍغبِؼخ
ٚئربؽزٙب ٌٍمَّ ٓ١اٌوعبٌٚ ٟإٌَبئٚ ٟفمب
ٌٍّؼب١٠و اٌم١بٍ١خ .
رط٠ٛو اٌجواِظ االوبك١ّ٠خ فٛٙ ٟء
اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌؼبٌّ١خ
.
ٙٚغ ٔظبَ فؼبي ٌالٍزقلاَ االِضً ٌّْٕئبد
اٌغبِؼخ ٚفمب ٌألٔظّخ ٚاٌّؼب١٠و اٌم١بٍ١خ .
اٌزٛأِخ ِغ اٌجواِظ االوبك١ّ٠خ اٌؼبٌّ١خ .

%11

رطج١ك ٛوائك اٌزؼٍُ االٌىزو ٟٔٚاٌؾل٠ضخ .

%800

كػُ رمٕ١بد اٌزٛإً ث ٓ١اٌغبٔت اٌوعبٌٟ
ٚإٌَبئ. ٟ
رؼي٠ي ٚرفؼ ً١االكاهح االٌىزو١ٔٚخ ف ٟوبفخ
ِؼبِالد اٌغبِؼخ .

رٛف١و اٌّوافك ٚاٌزغ١ٙياد اٌّالئّخ ٌنٞٚ
االؽز١بعبد اٌقبٕخ.
اٌزٍٛغ ف ٟثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٚفمب
ٌّزطٍجبد اٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ .
رط٠ٛو ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ثبٌغبِؼخ .
رٛع ٗ١اٌجؾش اٌؼٍّٔ ٟؾ ٛكهاٍخ اٌَّزمجً
ثّب  َُٙ٠ف ٟاٌزّٕ١خ اٌَّزلاِخ ٌٍّٕطمخ .
اٍزىّبي ِْٕئبد ٚرغ١ٙياد اٌغبِؼخ فٟ
ٛٙء اٌّؼب١٠و اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ .
رط٠ٛو اٌَ١بٍبد االكاه٠خ ٌّٛاوجخ ا٘لاف
اٌغبِؼخ .
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ثٕبء ٚرؾَ ٓ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ .

-30

ثٕبء ٚرؾَ ٓ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ .
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رٛف١و اٌقلِبد ٚاالْٔطخ اٌّقزٍفخ ٌٍطالة
ٚاٌطبٌجبد ف ٟاٌىٍ١خ .
كهاٍخ اؽز١بعبد اٌطالة ِٓ االْٔطخ
اٌالٕف١خ .
رّٖ ُ١فطخ ٌزٕف١ن االْٔطخ اٌالٕف١خ .
رفؼ ً١كٚه ٚؽلح االهّبك االوبك ّٟ٠فٟ
اٌىٍ١خ ٚرط٠ٛو٘ب .
رّٖ ُ١فطخ ٌّزبثؼخ وفبءح فلِبد أْطخ
اٌطالة ٚاٌطبٌجبد .
رفؼٚ ً١ؽلح ِزبثؼخ اٌقو٠غ. ٓ١
رفؼ ً١فطخ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ ٚعٙبد
اٌزٛظ١ف .
اػلاك فطخ اٌىٍ١خ ٌقلِخ اٌّغزّغ ٚاٌزّٕ١خ
اٌج١ئ١خ .
أْبء ٚؽلاد ٌالٍزْبهاد ٚرمل ُ٠اٌقجوح
ٌقلِخ اٌّغزّغ .
كهاٍخ اٚعٗ اٌزؼبٚ ْٚاٌْواوخ كافٍ١ب
ٚفبهع١ب ف ٟرقٖٖبد اٌىٍ١خ .

ثٕبء ٚرط٠ٛو ٘١بوً رٕظ١ّ١خ ٌٛؽلاد
اٌغبِؼخ االوبك١ّ٠خ ٚاالكاه٠خ .
رط٠ٛو اٌَ١بٍبد ٚاالعواءاد اٌّبٌ١خ ٚفمب
ٌٍّؼب١٠و اٌ١ٕٛٛخ ٌٍزم. ُ٠ٛ
رؼي٠ي ِْبهوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ف ٟوبفخ
االْٔطخ االوبك١ّ٠خ .
كػُ االْٔطخ اٌالٕف١خ الؽز١بعبد اٌطالة
ٚاٌطبٌجبد .
كػُ االْٔطخ اٌالٕف١خ الؽز١بعبد اٌطالة
ٚاٌطبٌجبد .
رؾَ ٓ١اٌقلِبد االهّبك٠خ ٚفك ِؼب١٠و
اٌ١ٙئخ اٌ١ٕٛٛخ ٌٍزمٚ ُ٠ٛاالػزّبك االوبك. ّٟ٠
رؾَ ٓ١اٌقلِبد االهّبك٠خ ٚفك ِؼب١٠و
اٌ١ٙئخ اٌ١ٕٛٛخ ٌٍزمٚ ُ٠ٛاالػزّبك االوبك. ّٟ٠
اوزَبة صمخ ٚلٕبػخ اٌّغزّغ ثلٚه اٌغبِؼخ
ف ٟرٍج١خ اؽز١بعبرٗ .
اوزَبة صمخ ٚلٕبػخ اٌّغزّغ ثلٚه اٌغبِؼخ
ف ٟرٍج١خ اؽز١بعبرٗ .
رأٍٔ ٌ١ظبَ فؼبي ٌزؾل٠ل ِزطٍجبد ٍٛق
اٌؼًّ ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ .
رؼي٠ي ِْبهوخ ٚؽلاد اٌغبِؼخ ماد اٌٍٖخ
ٌزى ْٛثٛ١د فجوح ٌقلِخ اٌّغزّغ .
رأٍٔ ٌ١ظبَ ٌٍْواوخ ٚاٌزؼب ْٚثّب ٠ؾمك
هٍبٌخ ٚأ٘لاف اٌغبِؼخ .
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السياسات والمشروعات التطويرية واإلجراءات
انسيبسبث:

اعتمــدت الخطــة االســتراتيجية لكميــة العمــوم االداريــة عمــى جممــة مــن السياســات تعتبــر مرجع ـاً لكافــة انشــطة

الخطة وركائز قيمية واداريـة موجيـة لكـل ق ارراتيـا وتوجياتيـا االسـتراتيجية  ,كمـا تـم صـياغة السياسـات بنـاء
عمي معايير الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد االكاديمي بما يغطي جميع جوانب الخطة االستراتيجية .

انرسبنت واألهذاف

بال نسبة لمعيار الرسالة واألىداف تبنت الخطة االستراتيجية السياسات التالية :
 /1االعتماد عمي التخطيط االستراتيجي كمنيج أساسي حاكم لكافة عمميات التطوير والجودة بالكمية .
 / 8المراجعة الشاممة لرؤية ورسالة وأىداف وقيم الكمية من خالل آلية محددة كل ثالثة سنوات .
 /4مشاركة االطراف المستفيدة ( داخمياً وخارجياً) في عمميات المراجعة لمرؤية والرسالة وكافة انشطة
الجودة لمتوصل الى صيغة توافقية حوليا.

انسهطبث واالدارة
فيما يتعمق بمعيار السمطة واإلدارة ركزت الخطة االستراتيجية عمى السياسات التالية :
 / 1االعتماد عمى الييكل التنظيمي وتوصيفو الوظيفي كأداة فاعمة لتحقيق اإلدارة النشطة والفعالة
لمكمية.
 /3النظر إلى نسق االتصاالت االدارية االلكترونية كوسيمة ناجحة لمتواصل االداري والوظيفي داخل
الكمية بشطري الطالب والطالبات.
 / 4النظر إلي المصمحة المباشرة لمكمية عند اختيار القيادات االكاديمية واإلدارية او عند التجديد ليا .
 /1التكامل المؤثر بين شطري الكمية بنين وبنات فيما يتعمق بعمميات التخطيط والجودة .
/ 9اعتماد مبدأ اإلثابة والتقدير المادي والمعنوي لمنسوبي الكمية من األكاديميين و اإلداريين ذوي
االداء المميز .
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إدارة ضًبٌ اجلىدة وحتسينهب
لتفعيل ضمان الجودة بالكمية تبنت الخطة السياسات التالية :
/1اعتبار تحسين الجودة جزء ال يتج أز من عمميات التخطيط والتطوير .

 /8تفعيل خطة التحسين لعمميات الجودة عمى مستوى االقسام االكاديمية في جميـع انشـطة الجـودة
.
 /4النظر إلي رضا منسوبي الكمية مـن اعضـاء ىيئـة التـدريس واإلداريـين كعنصـر ميـم فـي تحقيـق
معدالت متقدمة من الجودة .
 /1التأكيد عمي أن البيئة التنظيمية الفعالة مكون ميم لنجاح االدارة في عمميات تحسين الجودة .
 /9االعتمــاد عمــى مؤش ـرات االداء لب ـرامج الكميــة كمقيــاس لمــدى فعاليــة عمميــات الجــودة وكوســيمة
لعمميات المراجعة والتقويم .

انتعهى و انتعهيى

بالنسبة لمعيار التعمم و التعميم اعتمدت الخطة االستراتيجية عمى السياسات اآلتية :

 /1االلتزام باإلطار الوطني لممؤىالت كموجو أساسي لكافة البرامج األكاديمية بالكمية .
 /8الساعات المعتمدة ىي النظام األكاديمي الذي تقوم عميو كافة برامج الكمية .
 /4النظر إلي متطمبات سوق العمل كمعيار أساسي عند استحداث برامج جديدة .
 /1النظـر إلــي عضـو ىيئــة التـدريس كأحــد أىـم عناصــر العمميـة التعميميــة ومـن ثــم وضـع سياســة
فعالة الستقطاب أفضل العناصر.
 /9تكثيف ممارسات التدريب التعاوني كأحدي الممارسات الميمة في عمميات التعمم و التعميم.
 /3تبني مبدأ التطوير في أساليب التدريس واستراتيجياتو بما ينعكس عمى تنمية ميارات الطالب.

/2االعتماد عمي اإلرشاد االكاديمي كآلية فعالة لدعم ومساندة الطالب .
/2العدالة والمساواة في فرص التعمم و التعميم المتاحة لمطالب .
 /2تبني مؤشرات أداء لجودة البرامج االكاديمية في التعمم و التعميم.
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إدارة شؤوٌ انطهبت واخلذيبث املسبنذة

في إطار ىذا المعيار تبنت الخطة السياسات اآلتية :
 /1التواصــل مــع الطــالب الجــدد والقــدامى لشــرح النظــام االكــاديمي لمجامعــة والخــدمات التــى يقــدميا
لمطالب وكيفية االستفادة منيا .
 /8تطوير سياسات محددة ومعايير واضحة النتقاء واختيار الطالب.
 /4تييئة الفرص لمقيام بالواجبات الدينية وفقاً لمشريعة االسالمية .

 /1النظر إلي المجالس الطالبية كأداة ميمة لمشاركة الطمبة والطالبات في ادارة البرامج األكاديمية .
 /9االنشطة الالصفية من الممارسات الميمة لتحقيق التواصل الطالبي فيما بينيم وبين اإلدارة .
/3النظر إلي ذوي االحتياجات الخاصة كفئة ميمة تستحق االىتمام والمساعدة .

يصبدر انتعهى

اعتمدت الخطة االستراتيجية في معيار مصادر التعمم عمى السياسات التالية :
 /1إنشاء مكتبة متخصصة لكل من طالب وطالبات الكمية لتوفير المصادر االساسية والمراجع .
 /8االىتمام بتطوير القاعات الدراسية والفصول االفتراضية .
 /4تييئة المناخ االكاديمي المناسب لمراجعة الطـالب لدروسـيم مـن خـالل قاعـات مجيـزة ومـزودة
بوسائل اتصال .
 /1االىتمام بتوفير المتطمبات المادية والخدمات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة .
 /9التوسع في التعميم االلكتروني والعمل عمي زيادة عدد المقررات في ىذا البرنامج .
 /3العدالة في توزيع الموارد وتمبية االحتياجات بين شطري الكمية البنين والبنات .
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املرافق وانتجهيزاث

تبنت الخطة االستراتيجية لمكمية جممة من السياسات فيما يتعمق بمعيار المرافق والتجييزات بالكمية منيا :
 /1حصر وتحديد متطمبات الكمية من المرافق والتجييزات لمعمل عمى توفيرىا .
 /8التنسيق مع االدارات المسئولة بالجامعة لتوفير متطمبات االمن والسالمة بالكمية بشطري الطالب والطالبات.

 /4تطوير استخدام تقنية االتصال االلكتروني في الكمية  ,وربط كافة منسوبييا بنظام االتصاالت االلكترونية .
 /1إعداد خطة محددة ومستمرة لتوفير الصيانة الالزمة لمرافق وتجييزات الكمية .

انتخطيظ واالدارة املبنيت

تبنت الخطة االستراتيجية لمكمية عددا من السياسات المتعمقة لتطوير االدارة والتخطيط المالي بالكمية منيا :
 /1تفعيل دور االقسام االكاديمية واإلدارية لوضع تصوراتيا حـول االحتياجـات الماليـة لمعـام الجـامعي بمـا يحقـق
كفاءة في األداء االداري عمى مستوى األقسام والكمية .
 /8صياغة المقترحات المالية لخطة البرامج االكاديمية عن طريق األقسام تمييداً لرفعيا إلي إدارة الجامعة .
 /4منح األقسام العممية صالحيات مناسبة لإلنفاق المالي  ,عن طريق عميد الكمية  ,وفقاً لمنظم والموائح .

عًهيبث انتىظيف

اعتمدت الخطة في إطار عمميات التوظيف عمي السياسات التالية :
 /1اعتبار الئحة المجمس العالي لمتعميم ىي المرجع الرئيسي لعمميات التوظيف بالكمية .
 /8العمل عمى استقطاب افضل الكوادر االكاديمية واإلدارية من السعوديين وغير السعوديين .
 /4ضــمان أن تــتم إجـراءات تأديــب ومحاســبة أعضــاء ىيئــة التــدريس واإلداريــين وفــق اآلليــات والــنظم
والموائح المنصوص عمييا بالئحة نظام مجمس التعميم العالي.
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انبحث انعهًي

تنطمق الخطة االستراتيجية في تصور عالقة الكمية بالمجتمع المحمي من خالل السياسات التالية :
 /1أن التفاعل مع المجتمع المحمي ىو محدد أساسي من محددات إنشاء كمية العموم االدارية .
 /8ان الخبـرات االكاديميــة واإلداريـة بالكميــة ىـي رصــيد لممجتمـع المجمــي مـن خــالل تقـديم الخبـرات
واالستشارات الفنية.

 /4التعــــاون المشــــترك بــــين الكميــــة والخبــــرات الموجــــودة بــــالمجتمع المحمــــي ( الغرفــــة التجاريــــة
والمؤسسات الحكومية ) لإلسيام في دعم الكمية وتزويدىا بالخبرة العممية .
 /1اعتبــار التــدريب التعــاوني بأقســام الكميــة احــدى صــور التفاعــل الميــم بــين الكميــة والمجتمــع
المحمي من خالل مؤسسات التدريب.
 /9النظر إلي برامج الدراسات العميا فـي الكميـة كـأداة لتـدعيم العالقـة بـين الكميـة والمجتمـع المحمـي
من خالل برامج دراسية تمبي احتياجاتو.

انعالقبث يع اجملتًع
طورت الخطة االستراتيجية جممة من السياسات تعكس توجيات الكمية نحو البحث العممي منيا :
 /1االستفادة من الخطط البحثية لألقسام االكاديمية كإطار مساعد إلعداد الخطة البحثية لمكمية .

/8البيئة المجتمعية المحيطة ىي اليدف االساسي لمتوجيات البحثية لمكمية .
 /4النظر الي البحث العممي ليس فقط كالتزام مجتمعي بل ىو احد اساليب تنمية الموارد الذاتية لمكمية .
 /1دعم وتشجيع اإلسيامات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس والمساىمة في النشر األكاديمي العممي ليا .
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اٌفًٖ اٌواثغ
األ٠ٌٛٚبد
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مقدمة :

ييتم التخطيط االستراتيجي اىتماماً مباش اًر بوضع سمسمة من الخيارات االستراتيجية التي تمثل بدائل مطروحة

لتحقيق األىداف االستراتيجية .ىذه الخيارات االستراتيجية  ،تعالج مجموعة األىداف االستراتيجية التي وضعيا

المخطط  ،ويتم التعامل معيا وفقاً لدرجة أىميتيا والعالقة المباشرة بينيا وبين القدرة عمى تحقيق األىداف .
وىذا ىو ما يطمق عميو مفيوم األولوية  ،حيث ان ىناك خيارات ذات أولوية عميا  ،تتمتع بأىمية عالية وقدرة
عالية عمى تحقيق األىداف االستراتيجية .

وىنالك ارتباط قوي بين مفيوم األ ولويات ومفيوم الخيارات االستراتيجية  ،ولقد تبنت الخطة االستراتيجية لكمية

العموم االدارية بجامعة نجران مجموعة من األولويات في المشروعات التطويرية التي تحقق األىداف
االستراتيجية في الخطة لتحقيق رسالة الكمية واألىداف االستراتيجية لمخطة  .ولقد اعتمدت الخطة االستراتيجية
عمى نموذج سوات لمتحميل البيئي  SWOTلتحديد الخيارات االستراتيجية األساسية التي تسعى الخطة إلى

تحقيقيا  ،ومن ثم طرحت مجموعة من المشروعات التطويرية التي تتحقق األىداف االستراتيجية عبر تنفيذىا .

ولقد اتبعت الخطة االستراتيجية منيجية االستبيان لبحث ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات الخطة التنفيذية لمخطة

االستراتيجية  .وتم توزيع االستبيان عمى منسوبي الكمية من الطالب والطالبات وأعضاء وعضوات ىيئة
التدريس واإلداريين واإلداريات واألطراف المجتمعية  .وقد عبرت كل فئة من الفئات السالفة الذكر عن أولوياتيا
وفقاً الحتياجاتيا ودرجة األىمية النسبية ليا  ،ومن ثم تم تحميل األولويات إحصائياً وتقسيميا إلى أربعة فئات

من األولى إلى الرابعة .

ولقد تم توزيع مائة و تسعة و سبعون استبانة باإلضافة الى عدد من المقاءات تشمل جميع
االطراف المستفيدة الستطالع رأييم حول مدى اولوية المشروعات و التي بمغت  41مشروعاً وقد

اوضحت نتائج تحميل االستبيانات عن توزيع المشروعات حسب درجة االولوية عمى النحو التالي:
األولوية األولى

 2مشروعات

األ ولوية الثانية

 2مشروعات

األولوية الثالثة

 2مشروعات

األولوية الرابعة

 1مشروعات

يالحظت :

تــم وضــع أولويــات الجامع ــة فــي االعتبــار عن ــد تصــنيف المشــروعات الخاص ــة بالكميــة  ،باعتبــاره أح ــد
األسس التي بنت عمييا الكمية األولويات الخاصة بمشروعاتيا التطويرية.
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املشروعبث انتطىيريت نهغبيت االسرتاتيجيت األوىل  :االرتقبء ببنعًهيت انتعهيًيت و خمرجبتهب حنى انتًيز و انريبدة

األىداف االستراتيجية

اسم المشروع

م

األ ولى
 .8كهاٍخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٍٛ ٚق اٌؼًّ.

 .8رط٠ٛو
ثبٌىٍ١خ.

اٌجواِظ

األوبك١ّ٠خ

 .8رجِٕ ٟؼب١٠و أوبك١ّ٠خ ِوعؼ١خ ػبٌّ١خ ٌجواِظ اٌىٍ١خ .
 .4رأ٘ ً١اٌقطخ اٌلهاٍ١خ ثبٌىٍ١خ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاالػزّبك األوبك. ّٟ٠
.1

كهاٍخ اٍزؾلاس ثواِظ عل٠لح رزّبِّ ٝغ اؽز١بعبد ٍٛق اٌؼًّ ِ ٚزطٍجبد اٌّغزّغ.

 .1رؾل٠ش ِواعغ ثواِظ اٌىٍ١خ.

 .3ئْٔبء ِٕظِٛخ فؼبٌخ ٌّٖبكه
اٌزؼٍُ ٛ ٚوق  ٚأٍبٌ١ت اٌزله.ٌ٠

 .8رط٠ٛو اٌقط ٜاٌلهاٍ١خ ٌٍجواِظ ٚفمب ٌٍّؼب١٠و اٌّوعؼ١خ اٌّزجٕبح.
 .4اٍزىّبي اؽز١بعبد األلَبَ اٌؼٍّ١خ (ِؼبًِ ِزقٖٖخ  ٚلبػبد  ٚغ١و٘ب).
 .1رط٠ٛو ٛوق اٌزله ٚ ٌ٠اٌزم.ُ٠ٛ
 .9ر١ٍٛغ كائوح اٌزؼٍ ُ١االٌىزو ٚ ٟٔٚاالٍزفبكح ِٕٗ ثبٌىٍ١خ.
 .1أْبء آٌ١خ ٌلػُ اٌزٛإً ثّ ٓ١طو ٞاٌىٍ١خ (ثٕ ٚ ٓ١ثٕبد).

 .2رط٠ٛو ث١ئخ اٌؼًّ اٌقبٕخ
ثبٌجٕ١خ األٍبٍ١خ.

درجة األ ولوية

 .8ر١ٍٛغ ٔطبق فلِبد ٔظبَ االرٖبالد االكاه٠خ ٚرط٠ٛوٖ .
 .4أْبء ٚؽلح ٌألِٓ  ٚاٌَالِخ  ٚئكاهح األىِبد ثبٌىٍ١خ.
 .1رط٠ٛو اٌقلِبد اٌّملِخ ٌن ٞٚاالؽز١بعبد اٌقبٕخ.

117

الثانية

الثالثة

الرابعة

املشروعبث انتطىيريت نهغبيت االسرتاتيجيت انثبنيت  :ربظ املعرفت انعهًيت واننظريت ببحتيبجبث اجملتًع املهنيت وانعًهيت

األىداف االستراتيجية
اعزؾذاس ثشاِظ اٌذساعبد ػٍ١ب ٚاٌجؾش
اٌؼٍّ ٟرزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ ٚ
ٚعٛق اٌؼًّ.

اسم المشروع

م

درجة األ ولوية
األ ولى

.8

كهاٍخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٍٛ ٚق اٌؼًّ ِٓ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب.

.8

ئػلاك فطخ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب ٌٍجواِظ اٌّمزوؽخ رَّؼ ثبٌزّ١ي ِؾٍ١ب  ٚئلٍ١ّ١ب  ٚػبٌّ١ب.

.4

ئػلاك فطخ اٌىٍ١خ ٌٍجؾش اٌؼٍّ ٟثّب َ٠بػل ػٍ ٝؽً ِْبوً اٌّغزّغ.

الثانية

الثالثة

الرابعة

املشروعبث انتطىيريت نهغبيت االسرتاتيجيت انثبنثت  :تعزيز و تطىير اهليبكم االداريت ببنكهيت يف ضىء يعبيري االعتًبد.

األىداف االستراتيجية
 .8رط٠ٛو اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
ثبٌىٍ١خ.
 .3هفغ وفبءح االكاه ٓ١٠ثبٌىٍ١خ.

اسم المشروع

م

درجة األ ولوية
األ ولى

.8

استحداث وحدات إدارية جديدة بالكمية تتمشي مع متطمبات العمل.

.8

تطوير السياسات واالجراءات االدارية لمواكبة اىداف الكمية .

.1

ثٕبء ٚرؾغ ٓ١اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ىٍ١خ .

.8

تحديد االحتياجات التدريبية و تصميم و تنفيذ خطة لتمبيتيا.
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الثانية

الثالثة

الرابعة

املشروعبث انتطىيريت نهغبيت االسرتاتيجيت انرابعت  :دعى اخلذيبث و األنشطت انطالبيت و االرتقبء مبستىاهب.

األىداف االستراتيجية
 .8االهرمبء ثّؾزٞٛ
اٌّملِخ ٌٍطالة.

اٌقلِبد

 .3رؼي٠ي ػاللبد اٌزؼب ْٚثٓ١
اٌىٍ١خ ِ ٚإٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔ.ٟ

م
.8

اسم المشروع
رفؼ ً١كٚه ٚؽلح اإلهّبك األوبك ّٟ٠ثبٌىٍ١خ  ٚرط٠ٛو٘ب.

.1

رٛف١و اٌقلِبد  ٚاألْٔطخ اٌّقزٍفخ ٌٍطالة  ٚاٌطبٌجبد ثبٌىٍ١خ.

.8

كهاٍخ اؽز١بعبد اٌطالة ِٓ األْٔطخ اٌالٕف١خ.

.4

رّٖ ُ١فطخ ٌّزبثؼخ وفبءح فلِبد أْٔطخ اٌطالة  ٚاٌطبٌجبد.

.1

رّٖ ُ١فطخ ٌزٕف١ن األْٔطخ اٌالٕف١خ.
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درجة األ ولوية
األ ولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

املشروعبث انتطىيريت نهغبيت االسرتاتيجيت اخلبيست  :تفعيم انعالقت بني انكهيت و اجملتًع نتهبيت احتيبجبث اجملتًع.

األىداف االستراتيجية
 .8رفؼ ٚ ً١رط٠ٛو ثواِظ اٌزله٠ت
اٌزؼب.ٟٔٚ

 .3رؼي٠ي ػاللبد اٌزؼب ْٚثٓ١
اٌىٍ١خ ِ ٚإٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔ.ٟ

اسم المشروع

م
.8

رفؼٚ ً١ؽلح ِزبثؼخ اٌقو٠غ.ٓ١

.8

رفؼٚ ً١رط٠ٛو فطخ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚعٙبد اٌزٛظ١ف.

.1

ئػلاك فطخ اٌىٍ١خ ٌقلِخ اٌّغزّغ  ٚاٌزّٕ١خ اٌج١ئ١خ.

.8

ئْٔبء ٚؽلح ٌالٍزْبهاد  ٚرمل ُ٠اٌقجوح ٌقلِخ اٌّغزّغ.

.4

كهاٍخ أٚعٗ اٌزؼب ٚ ْٚاٌْواوخ كافٍ١ب  ٚفبهع١ب ف ٟرقٖٖبد اٌىٍ١خ.
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درجة األ ولوية
األ ولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

اٌفًٖ اٌقبٌِ
اٌقطخ اٌزٕف١ن٠خ
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المشروعات التطويرية  -مرتبة وفق األولوية  -الغاية األولي  :االرتقاء بالعممية التعميمية و مخرجاتيا نحو التميز و الريادة:

.1

المشروع

اليدف

االستراتيجي

أولوية

 -2دساعخ اؽز١بعبد اٌّغزّغ  ٚعٛق
اٌؼًّ.

المشروع مخرجات المشروع

أٌٝٚ

 .8رط٠ٛو اٌجواِظ األوبك١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.

 -3رجِٕ ٟؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ِشعؼ١خ
ػبٌّ١خ ٌجشاِظ اٌىٍ١خ .

أٌٝٚ

 -4رؤ٘ ً١اٌخطخ اٌذساع١خ ثبٌىٍ١خ
ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاالػزّبد األوبد.ّٟ٠

أٌٝٚ

األنشطة التنفيذية

ٚص١مخ ثبؽز١بعبد
اٌّغزّغ  ٚعٛق
اٌؼًّ.

 اعزج١بٔبد -عٍغبد ػظف رٕٟ٘

ٚصبئك ِؾىّةخ ٌجةشاِظ
اٌىٍ١خ اٌضالصخ.

 اعزج١بٔبد عٍغبد ػظف رٕٟ٘ ٚسػ ػًّ -ص٠بساد ِزجبدٌخ

ٚص١مةةةةةةةةةةةةخ اٌخطةةةةةةةةةةةةظ
اٌذساعةةةةةةةة١خ ٌجةةةةةةةةشاِظ
اٌىٍ١خ ِؾىّخ

 عٍغبد ػظف رٕٟ٘ ٚسػ ػًّ -ص٠بساد ِزجبدٌخ

صبٔ١خ

ٚص١مةةةةخ ػةةةةذد اٌجةةةةشاِظ
اٌّغزؾذصخ

 اعزج١بٔبد عٍغبد ػظف رٕٟ٘ ٌمبءاد ٚسػ ػًّ -ص٠بساد ِزجبدٌخ

 -2رؾذ٠ش ِشاعغ ثشاِظ اٌىٍ١خ.

صبٔ١خ

ٚصبئك ِؾذصةخ ثّشاعةغ
ثشاِظ اٌىٍ١خ

 ٌمبءاد ِطجٛػبد -ص٠بساد ِزجبدٌخ

 -2رط٠ٛش اٌخطظ اٌذساع١خ ٌٍجشاِظ

صبٔ١خ

ٚصةةةةةةةةةةةةبئك اٌخطةةةةةةةةةةةةظ
اٌذساع١خ اٌّطٛسح

 اعزج١بٔبد -عٍغبد ػظف رٕٟ٘

 -5دساعخ اعزؾذاس ثشاِظ عذ٠ذح
رزّبشِ ٝغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚ
ِزطٍجبد اٌّغزّغ.

أْبء
.3
ِٕظِٛخ فؼبٌخ
ٌّٖبكه اٌزؼٍُ ٚ
ٛوق  ٚأٍبٌ١ت
اٌزله.ٌ٠
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المسئولية

المدة

الزمنية
5
أشٙش

8
أشٙش

7
أشٙش

2
أشٙش
اٌشٙش
االخ١ش وً
فظً
دساعٟ
8
أشٙش

التنفيذ

المتابعة

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع
اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع
اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

مؤشرات األداء
 ٔغجخ ؽغُ اٌؼٕ١خ ٌّغزّغ اٌخش٠غٓ١ٚأسثبة اٌؼًّ
 ٔغجخ االعزج١بٔبد اٌظبٌؾخ اٌ ٟاٌّٛصػخ ػذد اٌجشاِظ اٌّشعؼ١خ اٌز ٟاعزؼٍّذ. ػذد االعزج١بٔبد اٌّٛصػخ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘-ػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح

الميزانية

71111
لاير

21111
لاير

 ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخٌغٕخ ِزبثؼخ

 ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘-ػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح

اٌّششٚػبد

 -ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

 ػذد االعزج١بٔبد اٌّٛصػخ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ أػذاد اٌّشاعغ اٌّؾذصخ ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذػذد اٌّطجٛػبد اٌّظذسح ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ػذد االعزج١بٔبد اٌّٛصػخ -ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘

71111
لاير

71111
لاير

41111
لاير
56111
لاير

ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ اٌّزجٕبح.

 ٌمبءاد ٚسػ ػًّ -ص٠بساد ِزجبدٌخ

ٌٍّششٚع

 -4اعزىّبي اؽز١بعبد األلغبَ اٌؼٍّ١خ
(ِؼبًِ ِزخظظخ  ٚلبػبد ٚ

أٌٝٚ

ِؼبِةةةةةةةةً  ٚلبػةةةةةةةةبد
ِغٙضح

أٌٝٚ

أػضةةبء ٘١ئةةخ رةةذس٠ظ
ِةةةةةةةئٍ٘ ٓ١العةةةةةةةزخذاَ
طشق ؽذ٠ضةخ ٌٍزةذس٠ظ
ٚاٌزمُ٠ٛ

 اعزج١بٔبد ٚسػ ػًّ ِئرّشاد دٚساد رذس٠ج١خٔ -ذٚاد

وً فظً
دساعٟ

أٌٝٚ

اػضةةبء ٘١ئةةخ رةةذس٠ظ
ٚطالة ِةذسث ٓ١ػٍةٟ
طةةةةةةةةةةشق ٚأعةةةةةةةةةةبٌ١ت
اٌزؼٍ ُ١االٌىزشٟٔٚ

 ٚسػ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ِطجٛػبد -ص٠بساد ِزجبدٌخ

وً فظً
دساعٟ

غ١ش٘ب).

 -5رط٠ٛش طشق اٌزذس٠ظ  ٚاٌزم.ُ٠ٛ

 -6رٛع١غ دائشح اٌزؼٍ ُ١االٌىزشٚ ٟٔٚ
االعزفبدح ِٕٗ ثبٌىٍ١خ.

7
أشٙش

ٌ -مبءاد

 ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح -ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

 .2رطووووو٠ٛو ث١ئوووووخ اٌؼّوووووً اٌقبٕوووووخ ثبٌجٕ١وووووخ
األٍبٍ١خ.

 -2أشبء آٌ١خ ٌذػُ اٌزٛاطً ثٓ١
شطش ٞاٌىٍ١خ (ثٕ ٚ ٓ١ثٕبد).

أٌٝٚ

ٚعٛد آٌ١خ
ٌٍزٛاطً فؼبٌخ

 عٍغبد ػظف رٕٟ٘ ٌمبءاد ٚسػ ػًّ -دٚساد رذس٠ج١خ

2
أشٙش

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

 -4اعزىّبي خذِبد ٔظبَ االرظبالد
اإلداس٠خ ٚرط٠ٛشٖ .

صبٔ١خ

ٔظبَ ارظبالد اداس٠ةخ
فؼبي

 ٚسػ ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ -ص٠بساد ِزجبدٌخ

2
أشٙش

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

 -4أشبء ٚؽذح ٌألِٓ  ٚاٌغالِخ ٚ
اداسح األصِبد ثبٌىٍ١خ.

أٌٝٚ

ٚعةةةةٛد ٚؽةةةةذح ٌألِةةةةٓ
ٚاٌغالِخ ِفؼٍخ

 -5رط٠ٛش اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌزٞٚ
االؽز١بعبد اٌخبطخ.

صبٔ١خ

ٚعٛد خذِبد ع١ذح
ٌز ٞٚاالؽز١بعبد
اٌخبطخ

 ٌمبءاد دٚساد رذس٠ج١خ ص٠بساد ِزجبدٌخ ٌمبءاد -ص٠بساد ِزجبدٌخ

8
أشٙش

اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع
اٌفش٠ك
اٌزٕف١زٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد
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8
أشٙش

ٌغٕخ ِزبثؼخ
اٌّششٚػبد

 ػذد اٌّؼبًِ  ٚاٌمبػبد اٌّغٙضح ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذ ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّزذسثٓ١
 ػذد االعزج١بٔبد اٌّٛصػخػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح ػذد اٌّئرّشاد  ٚإٌذٚاد. ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ػذد اٌّزذسثٓ١ػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذحػذد اٌّطجٛػبد اٌّظذسح ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ. ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذ ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ػذد اٌّزذسثٓ١ػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ػذد اٌّزذسثٓ١ػذد ٚسػ اٌؼًّ إٌّؼمذح ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ػذد اٌّزذسثٓ١ ػذد اٌٍمبءاد  ٚاٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ ػذد اٌٍمبءاد اٌز ٟرّذ -ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ

261111
لاير
(41111
عٕ) ٞٛ
211111
لاير
(31111
عٕ) ٞٛ

41111
لاير

41111
لاير
211111
لاير
311111
لاير
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المشروعات التطويرية – مرتبة وفق األولوية  -الغاية الثانية  :انشاء منظومة متكاممة الدراسات العميا و البحث العممي:

االستراتيجي

اليدف

أولوية

المشروع التطويري

المشروع

 -2اعزؾذاس ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾش
اٌؼٍّ ٟرزٛافك ِغ ِزطٍجبد اٌّغزّغ ٚ ٚعٛق
اٌؼًّ.

 .2دساعخ اؽز١بعبد
اٌّغزّغ  ٚعٛق اٌؼًّ ِٓ
ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب.

 .4اػةذاد خطةخ اٌىٍ١ةخ ٌٍجؾةش
اٌؼٍّةة ٟثّةةب ٠غةةبػذ ػٍةة ٝؽةةً
ِشبوً اٌّغزّغ.

مخرجات
المشروع

أٌٝٚ

 .3اػذاد خطخ اٌذساعبد
اٌؼٍ١ب ٌٍجشاِظ اٌّمزشؽخ رغّؼ
ثبٌزّ١ض ِؾٍ١ب  ٚالٍ١ّ١ب ٚ
ػبٌّ١ب.

المسئولية

أٌٝٚ

أٌٝٚ

 ٚص١مةةخ اؽز١بعةةبداٌّغزّةةةةةغ  ٚعةةةةةٛق
اٌؼًّ ِٓ :
 اٌذساعبد اٌؼٍ١ب.
 اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ

األنشطة التنفيذية

 رظّ ُ١اعزجبٔبد  ،رٛص٠ؼٙب ػٍ ٝاٌؼٕ١ةخ ،عّؼٙب  ٚرؾٍٍٙ١ب اؽظبئ١ب.
 اٌم١بَ ثغٍغبد ػظف رٕ٘.ٟ ٚسشبد ػًّ. اٌم١بَ ثٕذٚاد ِ ٚئرّشاد. -اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ.

المدة
الزمنية

 ػذد االعزجبٔبد اٌّٛصػخ  ٚاٌزٟوً فظً
دساعٟ

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةخ ِزبثؼةةةخ
اٌّشةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةخ ِزبثؼةةةخ
اٌّشةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةخ ِزبثؼةةةخ
اٌّشةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

رُ رؾٍٍٙ١ب.
 ػذد ٚسشبد اٌؼًّ. -ػذد إٌذٚاد  ٚاٌّئرّشاد.

311111
لاير

 -ػذد اٌض٠بساد.

 ٚص١مةةةةةخ خطةةةةةخاٌذساعةةةةةبد اٌؼٍ١ةةةةةب
ِؼزّذح ِ ٚؾىّخ.

 ٚسشبد ػًّ. اٌم١بَ ثٕذٚاد ِ ٚئرّشاد. -اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ.

 23شٙش

 ٚص١مةةةةةةخ خطةةةةةةخاٌىٍ١ةةةةةةةةخ ٌٍجؾةةةةةةةةش
اٌؼٍّةةةِ ٟؼزّةةةذح ٚ
ِؾىّخ.

 ٚسشبد ػًّ. اٌم١بَ ثٕذٚاد ِ ٚئرّشاد. -اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ.

 23شٙش
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التنفيذ

المتابعة

مؤشرات األداء

الميزانية

 ػذد ٚسشبد ػًّ. -ػذد اٌم١بَ ثٕذٚاد ِ ٚئرّشاد.

 ػذد اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ. ٚسشبد ػًّ. -اٌم١بَ ثٕذٚاد ِ ٚئرّشاد.

 -اٌم١بَ ثبٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ.

71111
لاير

231111
لاير

.3

المشروعات التطويرية – مرتبة وفق األولوية  -لمغاية الثالثة  :تعزيز و تطوير اليياكل اإلدارية بالكمية في ضوء معايير االعتماد:

المشروع

اليدف

االستراتيجي

أولوية

 .8رطوووووووووو٠ٛو اٌ١ٙىووووووووووً
اٌزٕظ ّٟ١ثبٌىٍ١خ.

 .8استحداث وحدات ادارية جديدة

المشروع

أولى

بالكمية تماشيا مع متطمبات العمل.

 .4تط ــوير السياس ــات واالجـ ـراءات

أولى

 .3هفغ وفبءح
االكاه ٓ١٠ثبٌىٍ١خ.

لمكمية .
 .4تحديد االحتياجات التدريبية و
تصميم و تنفيذ خطة تمبييا.

ثانية

 اٌم١بَ ثٛسػ ػًّ. اٌم١بَ ثٍمبءاد. -اٌم١بَ ثض٠بساد.

المدة

الزمنية

التنفيذ

المتابعة

وً فظةً
دساعٟ

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 ٚعةةةةةةةٛد ٌةةةةةةةٛائؼرٕظ١ّ١خ ِفؼٍخ.

-

 ٚعةةةةةةةةٛد ٔظةةةةةةةةبَِزىبِةةةةةً ٌٍّزبثؼةةةةةخ ٚ
رٕظ ُ١األداء.

 اٌم١بَ ثٛسػ ػًّ. اٌم١بَ ثٍمبءاد. -اٌم١بَ ثض٠بساد.

 5أشٙش

 ٚعةةةةةةٛد ثةةةةةةشاِظرذس٠ج١ةةةةةةةةةةةخ ِفؼٍةةةةةةةةةةةخ
ٌٍؼبٍِ.ٓ١

 اٌم١بَ ثٍمبءاد. اٌم١بَ دٚساد رذس٠ج١خ. -اٌم١بَ ثض٠بساد.

وً فظةً
دساعٟ

أولى

االدارية لمواكبة اىداف الكمية .
 .8بنــاء وتحســين الييكــل التنظيمــي

مخرجات المشروع

 ٚعةةةةةٛد ٚؽةةةةةذاداداس٠خ ِفؼٍخ.

األنشطة التنفيذية

عٍغبد ػظف رٕ٘.ٟ
اٌم١بَ ثٛسػ ػًّ.
اٌم١بَ ثٍمبءاد.
دٚساد رذس٠ج١خ.
اٌم١بَ ثض٠بساد.

115

المسئولية
مؤشرات األداء

 ػذد ٚسشبد اٌؼًّ اٌّمبِخ. ػذد اٌٍمبءاد إٌّؼمذح. -ػذد اٌض٠بساد اٌّمبِخ.

الميزانية

261111
لاير

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

-

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 ػذد ٚسشبد اٌؼًّ اٌّمبِخ. ػذد اٌٍمبءاد إٌّؼمذح. -ػذد اٌض٠بساد اٌّمبِخ.

41111
لاير

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 ػذد ٚسشبد اٌؼًّ اٌّمبِخ. ػذد اٌذٚساد رذس٠ج١خ إٌّؼمذح.. -ػذد اٌض٠بساد اٌّمبِخ.

261111
لاير

ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕ٘.ٟ
اٌم١بَ ثٛسػ ػًّ.
اٌم١بَ ثٍمبءاد.
ػذد ٌذٚساد رذس٠ج١خ اٌّمبِخ.
ػذد اٌض٠بساد اٌّمبِخ.

41111
لاير
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المشروعات التطويرية – مرتبة وفق األولوية – الغاية الرابعة  :دعم الخدمات و األنشطة الطالبية و االرتقاء بمستواىا:

المشروع

اليدف

االستراتيجي

أولوية
المشروع

مخرجات المشروع

األنشطة التنفيذية

المسئولية

المدة
الزمنية

التنفيذ

المتابعة

مؤشرات األداء

الميزانية

 .2االرتقاااااء بمحتااااوي الخاااادمات المقدمااااة
 .1تطوٌر آلٌات
للطالب.
االرشاد األكادٌمً.

أولى
 .8تفعيل وحدة اإلرشاد األكاديمي

 ٚعةةٛد ٚؽةةذح فؼبٌةةخٌإلسشبد األوبدّٝ٠

بالكمية وتطويرىا.

 .8تـ ـ ـ ـ ـ ـوفير الخ ـ ـ ـ ـ ــدمات و األنش ـ ـ ـ ـ ــطة

أولى

المختمفة لمطالب و الطالبات بالكمية.

 .4دراسة احتياجات الطالب من

ثانية

 ٚعةةةةةةةةةةةٛد ٚص١مةةةةةةةةةةةخٌألٔشطخ اٌالطف١خ
-

ثانية

 ٚعةةٛد ٚص١مةةخ خطةةخِزبثؼةةخ وفةةبءح اٌخةةذِبد
ٚاألٔشطخ اٌطالث١خ

األنشطة الالصفية.
 .4تصـ ـ ـ ــميم خطـ ـ ـ ــة لمتابعـ ـ ـ ــة كفـ ـ ـ ــاءة

خدمات أنشطة الطالب و الطالبات.

 .2تص ـ ـ ــميم خط ـ ـ ــة لتنفي ـ ـ ــذ األنش ـ ـ ــطة
الالصفية.

 ٚعةةةةةةةةةةةٛد ٚص١مةةةةةةةةةةةخخذِبد ٚأٔشطخ فؼبٌخ

ثالثة

 ٚص١مةةةةخ خطةةةةخ رٕف١ةةةةزاألٔشطخ اٌالطف١خ

 ػًّ اعزج١بٔبدــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ ؽفالد

ــ ػًّ اعزج١بٔبد
ــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ ص٠بساد
ـ ػًّ اعزج١بٔبد
ــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ ِطجٛػبد
ــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ ِطجٛػبد
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اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةةخ ِزبثؼةةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

 7أشٙش

ــ ػذد االعزج١بٔبد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد اٌؾفالد

ــ ػذد االعزج١بٔبد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد اٌض٠بساد
ــ ػذد االعزج١بٔبد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد اٌّطجٛػبد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد اٌّطجٛػبد

211111
لاير

311111
لاير

211111
لاير
61111
لاير
36111
لاير

.5

المشروعات التطويرية – مرتبة وفق األولوية –الغاية الخامسة  :تفعيل العالقة بين الكمية و المجتمع لتمبية احتياجات المجتمع :
أولوية

اليدف
 .1رفؼ١وووً  ٚرطووو٠ٛو ثوووواِظ  .8رؼي٠ي ػاللبد اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ
ِ ٚإٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔ.ٟ
اٌزله٠ت اٌزؼب.ٟٔٚ
االستراتيجي

المشروع

 .8تفعيـ ـ ــل وتطـ ـ ــوير وحـ ـ ــدة متابعـ ـ ــة

المشروع

أولى

الخريجين.
 .4تفعيل وتطوير خطة التعاون
بين الكمية و جيات التوظيف

أولى

لتدريب طالب الكمية.
أولى
 .8إعـ ـ ــداد خطـ ـ ــة الكميـ ـ ــة لخدمـ ـ ــة
المجتمع و التنمية البيئية.

مخرجات المشروع

 ٚعةةةةةةٛد ٚؽةةةةةةذحفؼبٌةةةةةةةةةخ ٌّزبثؼةةةةةةةةةخ
اٌخش٠غ. ٓ١
 ٚعةةةةةةٛد ٚص١مةةةةةةخخطةةةةةةةةخ ٌٍزةةةةةةةةذس٠ت
ِطٛسح ِٚ ٚفؼٍخ .
 ٚعةةةةةةٛد ٚص١مةةةةةةخخطخ ٌخذِةخ ٚرّٕ١ةخ
اٌج١ئخ .

ثانية
 .4إنشـ ـ ـ ــاء وحـ ـ ـ ــدة لالستشـ ـ ـ ــارات و
تقديم الخبرة لخدمة المجتمع.

 ٚعةةةٛد ٚؽةةةذادٌالعزشبساد.

األنشطة التنفيذية
ــةةةـ عٍغةةةبد ػظةةةف
رٕٟ٘
ـــ ٚسػ ػًّ
ــــ ٌمبءاد
ـــ ص٠بساد ِزجبدٌخ
ــ ػًّ اعزج١بٔبد
ــ ٚسػ ػًّ
ــ ٌمبءاد
ــ ص٠بساد ِ١ذأ١خ
ــ ػًّ اعزج١بٔبد
ـةةةةـ عٍغةةةةبد ػظةةةةف
رٕٟ٘
ــ ٌمبءاد
ــ ٔذٚاد
ــ ص٠بساد ِ١ذأ١خ
ــ ػًّ اعزج١بٔبد
ـةةةةـ عٍغةةةةبد ػظةةةةف
رٕٟ٘
ــ ٚسػ ػًّ
ــ دٚساد رذس٠ج١خ
ــ ِطجٛػبد
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المسئولية

المدة

الزمنية

التنفيذ

المتابعة

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةخ ِزبثؼةةخ
اٌّشةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

وةةةةةةةةةةةةً
فظً
دساعٟ

اٌفش٠ةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةخ ِزبثؼةةخ
اٌّشةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

23
شٙش

 7أشٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

اٌفش٠ةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةخ ِزبثؼةةخ
اٌّشةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

ٌغٕةةخ ِزبثؼةةخ
اٌّشةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

مؤشرات األداء
ــةةـ ػةةذد عٍغةةبد اٌؼظةةف
اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــــ ػذد اٌٍمبءاد
ـــ ػذد اٌض٠بساد اٌّزجبدٌخ
ــ ػذد االعزج١بٔبد
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد اٌض٠بساد
ــ ػذد االعزج١بٔبد
ـةةـ ػةةذد عٍغةةبد اٌؼظةةف
اٌزٕٟ٘
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد إٌذٚاد
ــ ػذد اٌض٠بساد
ــ ػذد االعزج١بٔبد
ـةةـ ػةةذد عٍغةةبد اٌؼظةةف
اٌزٕٟ٘
ــ ػذد ٚسػ اٌؼًّ
ــ ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ
ــ ػذد اٌّطجٛػبد

الميزانية

61111
لاير

26111
 1لاير

21111
 1لاير

21111
 1لاير

أولوية
االستراتيجي

اليدف

المشروع

 .4 .8د ارسـ ـ ـ ـ ــة أوجـ ـ ـ ـ ــو التعـ ـ ـ ـ ــاون و
الشـ ـ ـراكة داخميـ ـ ــا و خارجيـ ـ ــا فـ ـ ــي

التخصصات بالكمية.

المشروع

مخرجات المشروع

األنشطة التنفيذية

المسئولية

المدة
الزمنية

التنفيذ

المتابعة

مؤشرات األداء

الميزانية

أولى
 ٚعةةٛد ٚص١مةةخ خطةةخٌٍزؼبٚ ْٚاٌششاوخ

ــ ػًّ اعزج١بٔبد
ــ عٍغبد ػظف رٕٟ٘
ــ ِئرّشاد
ــ ٌمبءاد
ــ ٔذٚاد
ــ ص٠بساد ِزجبدٌخ
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 35شٙش

اٌفش٠ةةةةةةةةةةةةةةك
اٌزٕف١ةةةةةةةةةةةزٞ
ٌٍّششٚع

ٌغٕةةةةةخ ِزبثؼةةةةةخ
اٌّشةةةةةةةةشٚػبد
ثبٌىٍ١خ

ــ ػذد االعزج١بٔبد
ــ ػذد عٍغبد اٌؼظف اٌزٕٟ٘
ــ ػذد اٌّئرّشاد
ــ ػذد اٌٍمبءاد
ــ ػذد إٌذٚاد
ــ ػذد اٌض٠بساد

611111
لاير

اٌٍّؾمبد
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املالحق Appendices
أهم المالحق :
 قرار سعادة عمٌد الكلٌة بتكلٌف الفرٌق وقرار اعادة تشكٌل الفرٌق. خطاب موجا لمنساق قسام ادارة االعماال لتاوفٌر بٌاناات عان تطاورعدد البحوث المنشورة ألعضاء هٌئاة التادرٌس فاً القسام والتطاور
النوعً لألعضاء حسب اللقب العلمً .
 خطاب موجاة لمنساق قسام االدارة العاماة لتاوفٌر بٌاناات عان تطاورعدد البحوث المنشورة ألعضاء هٌئاة التادرٌس فاً القسام والتطاور
النوعً لألعضاء حسب اللقب العلمً .
 خطاااب موجا لاارئٌس قساام االنظمااة لتااوفٌر بٌانااات عاان تطااور عااددالبحاااوث المنشاااورة ألعضااااء هٌئاااة التااادرٌس فاااً القسااام والتطاااور
النوعً لألعضاء حسب اللقب العلمً .
 خطاب موج لعمٌد عمادة المكتبات لتوفٌر بٌانات اعداد الكتاب التاًتخاااص كلٌاااة العلاااوم االدارٌاااة مناااذ تأساااٌس الكلٌاااة وكاااذل أعاااداد
المستعٌرٌن للكتب من اعضاء هٌئة التدرٌس وطالب الكلٌة .
 خطاااب موجاا لماادٌر ادارة الكلٌااة لتااوفٌر بٌانااات عاان تطااور عااددالطالب واعضاء وعضوات هٌئاة التادرٌس وادارٌاٌن وادارٌاات مناذ
تأسٌس الكلٌة .
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