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 -:تقديم عميد الكلية  

انطالقاا م  اام ن كاا ن  بضرواا  لنااض بع ايو ااتع لمكبضااح ايرمبااضح  اي  اا  ايمبكاا   راا  

تتا ااا ايكررضاااضات  ايرطاااتبات ايكر اا ب ح عااا   دااا   ايمبااتي ا  اب اااح  ا قر ااا   ح 

يك  س ضح  ايرأ ضوضح      خد     م  باتي خراضم   ال ايض  تاض ت  ل اتم ايمكبضا ت  ا

 ا    ء  اير بضل ايكك   م ن  ضح ،  تب    رطب  ت ستق ايمكال عا    اض  ايكوط اح 

 ايمضلضح  ا قبضكضح  م ن  ضح خرضم .

يكر  اح ق  ت ايكبضح لدباسح ذاتضح ير د د ن ك نض ت    م ايكاتاب  اي راض ح  ايك   اح ا

 تاع نسارضاتضدضح يروذضا ف  عا  راال  ايخكات ساوتات اي    اح  ام ايما ي  ع ر  ت ارطض

( ،   با  خن تكاتن  2015،  2014 ر  ايما ي ايدا  م    ي  2009/2010ايد  م  

،  عا  تاتء ذياا ق  ات ايكبضاح لتتاع  عنسرضاتضدضح ايد  مح  ام نذات ايذراض  رذ ح  ع

 با  ت  ض  ا   ام راال  ت د اد بسا ير    ا   ت ا  ل ا   ايمكال  يبؤ ح ترطبع نيا  ا يرا ا

ل خن ن ارطضع ت  ض  ا  ـاـنأ  نسارضاتضدضحم رال  رطح ــــــ خفداع    ن ك نض ت   ،  ذيا  

 .لإذن هللا 

 

 

 عميد الكلية 

 أ . د/ حسنين السيد طـــــــــه
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 حمتوى اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية :  -

عميد األستاذ الدكتور / السيد برئاسة  للكليةفــــريـــق اخلطــة اإلسرتاتيجية صــدر القـــرار اخلاص بتشكيل 

 .ثلون األقسام العلمية بالكلية أعضاء ميمخسة  واملكون من   الكلية

ملشروع اجلودة بالكلية  صطفى حممود ابو بكر للعمل كخبري استشاريكما صدر القرار اخلاص بالتعاقد مع أ.د / م

 .  2008 10/ 14بتاريخ 

وتتضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية الرؤية اإلسرتاتيجية وكذلك الرسالة لكل األقسام العلمية واألخالقيات 

 زم بها الكلية ومنسوبيها ، والغايات اإلسرتاتيجية النوعية اخلاصة بـ : توالقيم التى تل

  متطلبات االعتماد األكادميي تقييم وتطوير برامج ومقررات دراسية وأنشطة طالبية متنوعة تتوافق معه

 وحتقيق ميزة تنافسية خلرجيي الكلية فى بيئة األعمال وسوق العمل . 

  بناء وتطوير بيئة حمفزة على إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية للمساهمة الفاعلة فى إثراء

 العلوم االقتصادية واإلدارية فى ضوء ثقافة اجملتمع . 

  فري اإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية الالزمة وتنميتها وتعظيم االنتفاع بها مبا تو منمتكني الكلية

 حيقق رؤية الكلية ورسالتها . 

  بناء وتفعيل التواصل املستمر مع املنظمات األكادميية ومؤسسات اجملتمع فى األنشطة والربامج االقتصادية

 واإلدارية . 

التى حتقق تلك الغايات األربعة واإلسرتاتيجيات النوعية التى تشمل  ثم صياغة األهداف الرئيسية والفرعية

حتقيق تلك األهداف ، امتد نطاق اخلطة اإلسرتاتيجية ليشمل مؤشرات قياس األداء وتقييم اإلجنازات احملققة 
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ملنفعة لألهداف من خالل ثالث حماور رئيسية هى مؤشرات فنيه ، مرتبطة بالزمن والتكلفة ، مرتبطة بالعائد وا

 لألطراف ذات العالقة . 

وخبالف ما هو متعارف عليه فى املداخل التقليدية الشائعة عند إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية ، اعتمد فريق إعداد 

اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية مبدأ أن يكون وضع األخالقيات والقيم هو املرحلة األخرية من إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية 

 خري فيها وليس من مدخالتها أو من مكوناتها األوىل .ويكون العنصر األ

الدراسة فى هذا املنهج على أمرين أوهلما ، أن األخالقيات والقيم اإلسرتاتيجية تتضح فى ضوء ويستند فريق 

الرؤية والرسالة والغايات واألهداف واإلسرتاتيجيات واملشاريع ، وثانيهما أن األخالقيات والقيم يفرتض أن توفر 

 ماية والصيانة ومقومات تفعيل كل ما سبق من رؤية ورسالة وغايات وأهداف وإسرتاتيجيات ومشاريع . احل

 :  خطوات و مراحل إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية  -

ومنهج إعدادها ، حيث مت االتفاق بني أعضاء فريق إعداد اخلطة  ةيد أهداف اخلطة اإلسرتاتيجيدحت -1

 -:اإلسرتاتيجية على 

 :  األهداف التاليةأن تتمثل أهداف الكلية من إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية فى  -1/1

 كلية خطة إسرتاتيجية مبستوى جودة يفوق عددًا من املمارسات والتجارب األخرى . الأن يكون لدى  (1

 أن تكون اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية منوذجا حيتذي بها داخل اجلامعة وخارجها .  (2

 سرتاتيجية أساسا للعمل املؤسس فى الكلية وأقسامها العلمية ووحداتها اإلدارية .أن تكون اخلطة واإل (3

 كذلك مت االتفاق بني أعضاء الفريق على أن منهجية اإلعداد للخطة اإلسرتاتيجية يستند على أسس :  -1/2

 املشاركة الفاعلة فى كافة األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالكلية  (1
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ن التجارب والنماذج واملمارسات األخرى ، احمللية واإلقليمية والعاملية فى جمال إعداد التعرف على عدد م (2

وتفعيل اخلطط اإلسرتاتيجية ، واالستفادة املدروسة منها ، وخاصة فى حتديد معايري جودة مدخالت 

 وخمرجات كل مرحلة من مراحل إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية . 

 املتواصلة الستعراض نتائج اجلهود واملقرتحات من أعضاء الفريق . استخدام أسلوب احللقات النقاشية  (3

تطبيق سياسة اجلودة الشاملة على كافة مراحل اخلطة اإلسرتاتيجية وعلى  خمرجات كل مرحلة قبل  (4

 االنتقال اىل  املرحلة التالية ، حيث مت تطبيق معايري اجلودة مع كل مرحلة من مراحل العمل . 

ع املتكرر من خالل الرجوع اىل مدخالت وخمرجات املراحل السابقة ومطابقتها تطبيق أسلوب التتاب (5

مبدخالت وخمرجات املرحلة احلالية للتأكد من دقة وجودة كافة مدخالت وخمرجات العمل وتناسقه ، ومت 

 حتقيق ذلك من خالل إجراءين : 

يتعلق جبودة مدخالتها أو مطابقة خمرجات كل مرحلة مع معايري اجلودة اخلاصة بكل مرحلة سواء ما  ( أ

 عملياتها أو خمرجاتها 

 األخرى التى مت اختيارها بعناية فائقة .  باملقارنة مع النماذج والتجار ( ب

 حتديد اإلطار العام ومكونات اخلطة اإلسرتاتيجية املستهدف إعدادها للكلية :  -2

اتيجية مت حتديد اإلطار العام ومكونات فى ضوء األعمال واجلهود التحفيزية التى قام بها فريق إعداد اخلطة اإلسرت

 املخرج النهائي فى اخلطة اإلسرتاتيجية فيما يلي : 

 . الرؤية اإلسرتاتيجية 

  . الرسالة 

  األخالقيات والقيم  . 

 .  الغايات 

  .  األهداف الرئيسية 
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  .  األهداف الفرعية 

 تاإلسرتاتيجيا   . 

  .  املشاريع 

 ازات . مؤشرات قياس األداء وتقييم اإلجن 

 وفيما يلي إشارة خمتصرة ملنهجية وخمرجات عمل الفريق فى كل مكون من هذه املكونات . 

 إعداد الرؤية اإلسرتاتيجية :  -2/1

مت إعداد الرؤية اإلسرتاتيجية لكل من األقسام العلمية والكلية ، وبدءًا باألقسام العلمية ثم الكلية ، عمل  (1

 ناسقهما .املطابقة بينهما لضمان تكاملها وت

مت التوصل اىل الصياغة النهائية للرؤية اإلسرتاتيجية لكل األقسام العلمية والكلية من خالل املقارنة بني  (2

 ومعايري مت االتفاق الختيار الصيغة األكثر مالءمة للرؤية اإلسرتاتيجية .  صياغات بديلة مقرتحة وفق أسس 

 إعداد رسالة الكلية واألقسام العلمية :  -2/2

اتيجية لكل من األقسام العلمية والكلية ، وبدءًا باألقسام العلمية ثم الكلية ، عمل اإلسرت إعداد الرسالة مت (1

 املطابقة بينهما لضمان تكاملها وتناسقهما .

   الوصول اىل الصيغة النهائية للرسالة اإلسرتاتيجية لكل من األقسام العلمية والكلية مت  (2

 : وضع األخالقيات والقيم   -2/3

استنادًا على املنهج اعتمده فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية ، ومبا يتوافق مع متطلبات محاية وصيانة مكونات اخلطة 

اإلسرتاتيجية ) رؤية ، رسالة ، غايات ، إسرتاتيجيات ، مشاريع ، مؤشرات  ، ومعايري ( ومبا يوفر مقومات 

 عشرة جماالت لألخالقيات والقيم تشمل ما يلي : تفعيل اخلطة اإلسرتاتيجية مت االنتهاء إىل حتديد 

 األصالة  (1

 اإلبتكار  (2
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 املبادأة  (3

 التعاون  (4

 املسؤولية التضامنية  (5

 الشفافية  (6

 الرقابة الذاتية  (7

 االنضباط  (8

 االستجابة العالية  (9

 العدالة  (10

 حتديد الغايات اإلسرتاتيجية :  -2/4

  -: مية ووحداتها اإلدارية من خاللالتوصل إىل الغايات اإلسرتاتيجية للكلية وأقسامها العل

 اجملاالت الرئيسية للغايات مت حصرها فى :  -2/4/1

 املقررات الدراسية واألنشطة الطالبية .  (1

 البحوث والدراسات .  (2

 اإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية . (3

 عالقات التعاون والتحالف والشراكة مع مؤسسات اجملتمع .  (4

 ت اإلسرتاتيجية التى تغطى تلك اجملاالت األربعة وذلك على النحو التالي : مت صياغة الغايا -2/4/2

تقييم وتطوير برامج ومقررات دراسية وأنشطة طالبية متنوعة تتوافق مع متطلبات االعتماد األكادميي  (1

 وحتقيق ميزة تنافسية خلرجيي الكلية فى بيئة األعمال وسوق العمل .

ثراء العلوم إاء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية للمساهمة فى بناء وتطوير بيئة حمفزة على إجر (2

 االقتصادية واإلدارية فى ضوء ثقافة اجملتمع  .
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متكني الكلية من توفري اإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية الالزمة وتنميتها وتعظيم االنتفاع بها مبا  (3

 حيقق رؤية الكلية ورسالتها . 

ل املستمر مع املنظمات األكادميية ومؤسسات اجملتمع فى األنشطة والربامج االقتصادية بناء وتفعيل التواص (4

 واإلدارية . 

 حتديد وصياغة األهداف الرئيسية والفرعية :  -2/5

استنادًا على ما انتهى إليه فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية من حتديد وصياغة الغايات ثم وضع األهداف  (1

 الغايات .تلك  املرتبطة بكل غاية من

 وضع اإلسرتاتيجيات :  -2/6

فى ضوء ما انتهى إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية من أهداف رئيسية وفرعية مت وضع اإلسرتاتيجيات الواجب 

 تطبيقها مبا حيقق تلك األهداف وذلك على النحو التالي : 

أنواع اإلسرتاتيجيات من تعجيل أو  مت مراعــاة حتقيق التنوع والرتابط بني اإلسرتاتيجيات لتشمل كافة -2/6/1

تأجيل ، وتفرد أو متاثل ، وتنويع أو تركيز ، وتعاون أو حتالف أو شراكة ، وغريها من أسس تصنيف 

 اإلسرتاتيجيات . 

مت االنتهاء اىل وضع جمموعة متكاملة مع اإلسرتاتيجيات مصنفة حسب األهداف الفرعية والرئيسية فى كل  -2/6/2

 . غاية من الغايات

 :  إعداد املشاريع الالزمة لتحقيق األهداف  -2/7

  : حتديد مسميات املشاريع -2/7/1
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استنادًا على حمتوى كل هدف فرعي من األهداف الرئيسية املرتبطة بغاية حمددة ، ومبا يتوافق مع  (1

هدف اإلسرتاتيجيات اخلاصة بكل هدف فرعي ، مت حتديد مسميات املشاريع الواجب تنفيذها حتقيق كل 

 فرعي .

مت مراجعة املشاريع أفقيًا للتأكد مكن االرتباط الواضح بني مسمى وحمتوى املشروع واإلسرتاتيجية واهلدف  (2

 الفرعي واهلدف الرئيسي والغاية .

 مت مراجعة املشاريع رأسيًا للتأكد من جتانس مسميات املشاريع وتكاملها مع مشاريع األهداف األخرى .  (3

 شاريع :  فرز وتصنيف امل -2/7/2

باألهداف الفرعية باخلطة اإلسرتاتيجية وفرزها وحتديد تلك املشاريع  ةمت استعراض كافة املشاريع اخلاص (1

 املرتابطة والتى ميكن وضعها فى حزمة واحدة . 

التى  املرتابطةتتضمن كل جمموعة عددًا من املشاريع  تقسيم املشاريع إلي جمموعات فرعية مت حتديد عدد  -1

   .بها جمتمعة لضمان جودة تنفيذها وحتديث نتائجها املستهدفة فى اخلطة  تنفيذيبرنامج  تتطلب وضع

 :   ( KPISاألداء وتقييم إجنازات املشاريع ) وضع مؤشرات قياس  -2/7/3

استنادًا على األسس والضوابط املهنية فى إعداد وتفعيل اخلطة اإلسرتاتيجية ، لتوفري مقومات جودة تنفيذ 

، مت وضع مؤشرات دقيقة متكاملة لقياس األداء ولتقييم إجنازات املشاريع ، وتشمل هذه املؤشرات واملعايري  املشاريع

 على ثالث جمموعات رئيسية هي : 

 مؤشرات ومعايري املواصفات الفنية للمشروع .   (أ 

 مؤشرات ومعايري الزمن والتكلفة للمشروع . (ب 

 لألطراف ذات العالقة باملشروع . مؤشرات ومعايري املنافع والعوائد املستهدفة  (ج 

 وضع اإلطار العام واألدوات األساسية لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية  : -2/8
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اإلطار العام واألدوات األساسية الواجب تطبيقه عند تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بعد اعتمادها ، ويشمل ذلك  مت حتديد

 على ما يلي : 

 نفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية .عن تفعيل ت املسئولاهليكل اإلداري  (1

 أولويات تنفيذ املشاريع .  (2

 يلية للمشاريع . الربامج الزمنية التفص (3

 جداول التدفقات النقدية للمشاريع .  (4

 بيان باالحتياجات الالزمة لتنفيذ املشاريع .  (5

 املوازنات النقدية للمشاريع .  (6

 إلسرتاتيجية . بيان التقارير والنماذج املستخدمة فى تنفيذ ومتابعة اخلطة ا (7

بيان األدوات املهنية املستهدفة فى تنفيذ وصياغة اخلطة اإلسرتاتيجية من لقاءات واجتماعات وحلقات  (8

 نقاشية .
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 رؤية الكلية وأقسامها العلمية
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 ة ـــة الكليــــــرؤي 

ليـة واإلقليميـة والعامليـة حاليـا     أن تكون الكلية من النماذج الرائدة يف قدرتها على مواكبـة املـتغريات احمل  

ومستقبال إلعداد وتأهيل خريج مؤهل علميا وعمليا بشكل متميز ومتكينه مـن احلصـول علـى فـرص العمـل الـ        

تناسبه وحتقق طموحاته ، واالرتقاء مبستوى الدراسات العليا والبحث العلمي ، وحتقيـق الكفـاءة والفعاليـة يف    

ا تقدمه الكلية من خدمات مهنية فائقة اجلودة يف ضـوء املعـايري األكادمييـة    خدمة اجملتمع والبيئة احمليطة مب

 للمؤسسات التعليمية .  

 رؤية قسم إدارة األعمال 

حمليًا وإقليميًا ، من خالل ما  اإلدارية أن يكون قسم إدارة األعمال أحد األقسام العلمية الرائدة فى جمال العلوم 

طورة تساعد على نشر املعرفة اإلدارية ، وحتقيق التنمية املهينة فى اإلدارة ، يقدمه من برامج علمية متميزة ومت

 ورفع كفاءة املنظمات وحل مشكالت اجملتمع . 

  رؤية قسم المحاسبة والمراجعة

التميز واالبتكــار فــى أداء العلميــة التعليمية والبحثيــة واملعــرفــة احملاسبيــة وفـــق املعايري العاملية 

 غرض حتقيق الريادة .  ب
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 رؤية قسم االقتصاد والمالية العامة 

واملالية  ةحتقيق التميز فى تأهيل اخلرجيني معرفيًا ومهاريًا وسلوكيًا واإلجادة فى إنتاج البحوث االقتصادي

 خلدمة اجملتمع وتطويره . 

 رؤية قسم الرياضة والتأمين واإلحصاء

م باألعمال اصة من خالل تقديم خرجيني والقياياجات املؤسسات العامة واخلالتمييز واإلبداع فى االستجابة الحت

 البحثية فى جماالت التحليل اإلحصائي املختلفة . 
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  الكلية  رسالة 

اإلقليمـي مـن خـالل    كلية التجارة بالسادات مؤسسة تعليمية تساهم فى حتقيق التنمية على املستوى احمللـي و 

االلتزام مبعايري اجلودة القومية والدولية ، وامتالك  أنظمة فنية وإداريـة متقدمـة ومـوارد بشـرية مبتكـرة إلعـداد       

خرجيني مؤهلني علميا وعمليا مبستوى يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل واألعمال فى كافـة القطاعـات ،   

خلرجييها وغريهم ، واالرتقاء مبستوى الدراسات العليا والبحوث واستثمارها وتوفري فرص التعليم الذاتي املستمر 

فى تقديم اخلدمات املهنية ملؤسسات ومنظمات اجملتمع فى جماالت اإلدارة و احملاسبة و اإلحصاء والتأمني واالقتصاد 

 جبودة فائقة .

 قسم إدارة األعمال رسالة 

لديهم املعرفة احلديثة واملهارات املتخصصة والقدرات اإلبداعية تقديم برامج دراسية متقدمة لتأهيل خرجيني 

لتوقعات  واستجابةوالقيام باملشاريع البحثية العلمية والتطبيقية فى اإلدارة والتسويق وفق أطر أخالقية معتمدة 

كفريق والتعاون مع  التقنية واملالية والبشرية املتميزة للعمل الذاتيةمؤسسات اجملتمع من خالل تنمية القسم لقدراته 

 مؤسسات علمية رائدة  . 

  رسالة قسم المحاسبة والمراجعة
ختريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق ختصصات حماسبية مطلوبة فى سوق العمل والتشجيع املستمر على 

ة خلدمة مؤسسات تطوير وتنويع األحباث النظرية والتطبيقية بصورة مستمرة ملعاجلة القضايا العلمية واملهنية والبيئي

 .    للربحاألعمال واملنظمات غري اهلادفة 
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 رسالة قسم االقتصاد والمالية العامة 

تطوير قدرات الطالب الستيعاب املفاهيم األساسية واملتقدمة فى اجملاالت االقتصادية وإكسابهم املهارات املعاصرة 

اذ قرارات رشيدة واعية فى بيئة األعمال ومساراتهم والالزمة لتطبيق هذه املفاهيم على مستوى مهين متميز فى اخت

الوظيفية ، وكذلك إنتاج البحوث والدراسات الالزمة للمساهمة فى تشخيص مشاكل اجملتمع االقتصادية ورسم املسار 

 األمثل للتنمية الشاملة . 

 قسم الرياضة والتأمين واإلحصاء رسالة
حصائية وأساليب التحليل فى معاجلة املشكالت التى تواجهها تنمية مهارات الطالب فى استخدام األساليب اإل

 البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسات سواء املستوى القومي أو مستوى املشروع . 
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  Ethies & Valuesاألخالقيات والقيم :  

 مضمون األخالقيات والقيم  جمال األخالقيات والقيم م

 Heritage األصالة  1
نراعى اإلطار الثقايف العربي اإلسالمي فى اجلوانب النظرية والتطبيقية فى جماالت 

 االقتصاد واإلدارة 

 Innovation االبتكار  2
نؤمن بالتفكري اخلالق وجتديد وتطوير املفاهيم واألسس واملمارسات االقتصادية 

 واإلدارية 

 Initiative أة املباد 3
ى استكشاف الفرص وحنسن استثمارها مبا يعزز هوية الكلية ومزاياها حنرص عل

 التنافسية  

 ننمي الثقة املتبادلة ونلتزم مببادئ العمل اجلماعي  Cooperation التعاون  4

5 

املسؤولية 

 التضامنية 

Collective 

Responsibilit

y 

 ونتحمل سويا نتائجها  واألعمالنشرتك فى ختطيط وإجناز املهام 

 الشفافية  6
Transparenc

y 

اهلادفة فى جماالت التفكري واملمارسات والقرارات مع كافة  العامليةنلتزم مبتطلبات 

 األطراف ذات العالقة 

7 

الرقابة 

 الذاتية 
Self-Control  نرسخ الضمري الفردي اجلماعي الذي يدفعنا إلتقان العمل وجودة اإلجناز 

 ليات وفق اأُلُطر النظامية واملهنية املعتمدة بإجناز املهام وحتمل املسئو نلتزم Discipline االنضباط  8

9 

االستجابة 

 العالية 

Responsivene

ss 
 طالب األطراف ذات العالقة مبا يفوق توقعاتها نستجيب مل

 حتقيق أعلى درجات اإلنصاف فى كافة معامالتنا  نتوخى Justice العدالة  10
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 العلمية بالكلية لألقسامالقيم الحاكمة 

يتبنى أعضاء القسم جمموعة من القيم احلاكمة التى تعكس مضمون  األقسام العلمية تأسيسًا على رؤية ورسالة 

 سلوكيات أسرة القسم ونهجه اخلاص لتحقيق غاياته وأهدافه الرئيسية وتتمثل هذه القيم فى اآلتي :

 . السعي الدءوب لتحقيق التميز فيما نقدمه من خدمات 

 لتزام الشفافية فى القول والفعل . ا 

 . االعتقاد فى قوة املعرفة والتعليم املستمر 

  . إظهار التعاطف واالحرتام لآلخرين 

  . حتمل املسئولية عن كافة األفعال والتصرفات 

 . السلوك االحرتايف املستند إىل املوضوعية واحلياد واألمانة العلمية 

 ن األساتــذة والطــالب والباحثني وجمتــمع األعمــال والفئات األخــرى تشجيـع العــالقـات التعاونيـة بيــ

 ذات العالقة .

 ع فى وجهات وتوفري بيئة أكادميية مشجعة تتسم بالتبادل احلر لألفكار وتقبل الرأي اآلخر وتشجيع التن

 النظر . 

  املثابرة والنزعة حنو حتقيق ب والتحليبالنجاح  واالحتفالالقدرة على حتمل املسئولية والتعلم من الفشل

 التميز . 

 . مد يد العون جلميع الطالب والباحثني وتقديم املساعدة هلم 

 عليها . التعدي احلفاظ على حقوق اآلخرين وإحرتامها وعدم 

 بالقيم والتقاليد اجلامعية فى مجيع السلوكيات والتصرفات  االلتزام 
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  حترى الدقة واملوضوعية فى تقييم الطالب 

 الطالب على التمييز والتفوق من خالل تنويع مصادر املعرفة والتعلم الذاتي .  تشجيع 

  . املبادرة فى تقديم العون واملساندة للزمالء عند احلاجة لذلك 
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 غايات الكلية  

 -مت صياغة الغايات اإلسرتاتيجية للكلية على النحو التالي : 

كز إشعاع حضاري يقدم منافع حقيقية ملموسة جملتمع الكلية على املستوى احمللي الكلية مر أن تكون -1

 والقومي 

 أن متثل الكلية إضافة حقيقية تقدم مساهمات واضحة فى كافة جماالت التعليم التجاري . -2

  أن تكون الكلية منوذجا فريدا فى تطبيق أسس ومعايري اجلودة فى جمالت التعليم التجاري . -3

الطموحني للحصول على البكالوريوس والدراسات العليا والراغبني فى  كلية نقطة جذب للدراسينيأن تكون ال -4

 التمييز . 

 أن يكون خرجيو الكلية جمال تنافس من منظمات ومؤسسات األعمال داخل مصر وخارجها .  -5

 ة املتميزة .أن تكون الكلية موضع فخر ملوظفيها والعاملني فيها وموطن جذب واستقرار للعناصر البشري -6

 أن تكون عالقات العمل داخل الكلية وخارجها قائمة على قاعدة متينة من األخالقيات والقيم الراقية .  -7

 أن تقدم الكلية ملؤسسات ومنظمات اجملتمع خدمات استشارية وتدريبية فائقة اجلودة . -8

 املستوى احمللي والقومي .  أن تكون الكلية مركز خربة لدعم القرارات واخلطط اإلسرتاتيجية للتنمية على -9

 مقومات التطوير والتحديث املستمر والقدرة للتفاعل مع مستجدات وتقنيات العصر . و الكليةأن متتلك  -10

 :يات األقسام العلمية بالكلية غا - 

 . عضو هيئة تدريس متميز فكريًا ومهنيًا 

  عضو هيئة معاونة على مستوى عال الكفاءة والقدرة البحثية 

 مية متطورة ومتميزة تليب احتياجات الفئات املستهدفة وختدم اجملتمع . برامج عل 
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 . خريج متميز معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا 

 بالقيم والتقاليد اجلامعية . االلتزامت احتقيق أعلى درج 

  . دور رائد وفعال فى خدمة اجملتمع وحل مشاكله 

 ر . بناء مدرسة علمية رائدة فى تأصيل الفكر اإلدارى املعاص 

  . بناء مدرسة علمية رائدة فى تأصيل الفكر احملاسيب املعاصر 

 . بناء مدرسة علمية رائدة فى تأصيل الفكر االقتصادي املعاصر 

  واإلحصاءبناء مدرسة علمية رائدة فى تأصيل الفكر التأميين واستخدام الرياضة . 
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 اف الكلية أهد 

 حو التالي : مت صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للكلية على الن

حتقيق مكانة متميزة للكلية من خالل براجمها ومنهاجها التعليمية والتطوير املستمر فى العملية  (1)

 التعليمية وما تقدمه من ختصصات علمية تتوافق مع فرص العمل وجماالت األعمال حمليًا وإقليميا . 

من خالل ما تقدمه الكلية من متكني خرجيي الكلية من حتقيق ميزة تنافسية فى سوق العمل واألعمال  (2)

مقررات دراسية تساهم فى إكسابهم املعرفة العلمية املتقدمة واملهارات العالية ، وحتقيق التواصل 

 املستمر مع خرجيي الكلية وتنمية جماالت املصاحل واملنافع املشرتكة معهم . 

ية اإلدارية لفئات متعددة مبا تطوير وتنمية فرص التعليم املستمر وإعادة التأهيل فى التخصصات التجار (3)

 ينعكس اجيابيا على املستوى املهين واالقتصادي والثقايف لفئات اجملتمع .ً  

حتقيق التميز فى الدراسات العليا واالرتقاء بنوعية ومستوى البحوث من خالل والتفاعل املستمر مع  (4)

 قضايا اجملتمع واالستجابة ملتطلبات حتقيق أهداف التنمية . 

املستمر للمهارات املهنية واإلدارية والسلوكية والقدرات اإلبتكارية للعاملني بالكلية لتأهيلهم  التطوير (5)

واخلدمات الطالبية جبودة فائقة ومتكينهم من حتسني  ةالستخدام التقنيات احلديثة وأداء األنشط

 مكاسبهم املادية واملعنوية . 

اصل املستمر مع املؤسسات واملنظمات واملشاركة تدعيم مكانة الكلية كبيت خربة متميز من خالل التو (6)

همات االفاعلة خلدمة اجملتمع وحتقيق أهداف التنمية من خالل دراسات علمية وحبثية متقدمة ومس

 مهنية متميزة .
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املتميز فى املنتديات العلمية واملهنية حمليا وإقليميا ودوليا من خالل حبوث  واملهينالتواجد العلمي  (7)

 عمل ذات مواصفات جودة عالية .  ودراسات وأوراق

بناء وتفعيل عالقات شراكة إسرتاتيجية مع مؤسسات ومنظمات علمية ومهنية ذات مكانة مرموقة على  (8)

املستوى احمللي واإلقليمي والدولي ، تساهم فى تعضيد خطط وبرامج الكلية ومشاريعها التعليمية 

 والبحثية . 

ية مبا يساهم فى تزايد الوزن النسيب ملصادر التمويل الذاتي التنمية املستمرة للقدرات الذاتية للكل (9)

 الحتياجات وخطط وبرامج الكلية . 

تفعيل سياسة احلوكمة بالكلية من خالل تطوير تنظيمها اإلدارى وحتديث أنظمة وإجراءات العمل  (10)

 بها لتيسري تقديم خدمات وأنشطة طالبية فائقة اجلودة . 

جماالت االستفادة القصوى من التقنيات احلديثة املتطورة لرفع  حتقيق مكانة متميزة للكلية فى (11)

 مستوى جودة العملية التعليمية والدراسات العليا والبحوث وخدمة اجملتمع . 

حتقيق أسبقية متميزة فى تطوير األسس واملعايري األكادميية وتطبيقها لضمان توكيد جودة التعليم  (12)

لتأهيل للحصول على االعتماد األكادميي من هيئات اجلودة والبحوث والدراسات العليا بالكلية  وا

 املعتمدة حمليا ودوليا . 
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 املشاريع اإلسرتاتيجيات ألهداف الرئيسية

 

     تنمية قـدرات وإمكانيـات الكليـة

ــرجيني يف العلــــوم    ــل خــ لتأهيــ

هم االقتصـــادية واإلداريـــة لـــدي   

تنافسية يف سوق العمل مـن خـالل   

ــرامج   ــى بــ ــودة فــ توكيــــد اجلــ

ــررات دراســــية متنوعــــة    ومقــ

 ومتطورة .

       تتبع حمددات الربامج التعليميـة واالسـتفادة مـن مسـاهمات األطـراف ذات

  العالقة فى تطوير وحتديث الربامج التعليمية
 نظام معلوماتي لتطوير الربامج التعليمية 

  د حبثية ألعضاء هيئة التدريس خلدمـة متطلبـات   التوجيه والتحفيز جلهو

 تطوير وحتديث الربامج التعليمية .

 حبث لتطوير وحتديث الربامج التعليمية 

 نظام حتفيز البحوث الداعمة لتطوير وحتديث الربامج التعليمة 

    التعاون مع كليات اجلامعة إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشـرتكة تسـاهم

 عليمية وتنويع مهارات وقدرات اخلرجيني .فى إثراء العملية الت

 . تعاون مع كلية اهلندسة إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة 

 تعاون مع كلية الطب البشرى إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة 

 إلعداد وتطـوير بـرامج تعليميـة     البيطريالزراعة والطب  كليات تعاون مع

 مشرتكة

  سات علمية متميزة حمليا وإقليميا ودوليا إلعـداد  التعاون مع جامعات ومؤس

 وتطوير برامج تعليمية مشرتكة .

  تعاون مع جامعة سعودية إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة 

 تعاون مع جامعة كندية إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة 

 تعاون مع جامعة أمريكية إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة 

 ل بإعداد نظام يضمن استمرارية وفعاليـة املتابعـة والتقيـيم الـدوري     التعجي

 للربامج التعليمية .
 نظام متابعة وتقييم  الربامج التعليمية 

     تتبع حمددات املقررات الدراسية لالستفادة من دور األطـراف ذات العالقـة

 بضمان استمرارية تطوير وحتديث املقررات الدراسية
 بأنشطة وخدمات الكلية .  األطراف ذات العالقة نظام تواصل مستمر مع 

        التمايز فى املقررات الدراسـية لتحقيـق تنويـع مهـارات وقـدرات خرجيـى

 الكلية

 دراسة مقارنة مع مقررات فى جامعات خمتارة 

 حتديد وتوصيف املهارات والقدرات املستهدفة فى خرجيى الكلية 

   حنـو إعـداد حبـوث تطـوير     التوجيه احملفز جلهود أعضاء هيئة التدريس

 وحتديث املقررات الدراسية .

  أولويات جماالت وحتديث املقررات املوجهة للبحوث املطلوبةحتديد 

 نظام حتفيز لبحوث متخصصة فى تطوير وحتديث املقررات الدراسية 

        الربط بني تطوير وحتـديث املقـررات الدراسـية وضـوابط وحمفـزات تـوفري

 .املراجع العلمية املتميزة 

 قاعدة معلومات عن املراجع وحتديثها 

 سياسة ونظام حمفز للتأليف املتميز والرتمجة املتميزة 
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     ــة ــة بالكلي ــني األقســام العلمي ــررات دراســية ب ــني مق ــل اهلــادف ب التكام

 واجلامعة.
   كليات أخرى.حتديد وتفعيل جماالت الرتابط بني املقررات الدراسية مع 

 . التوسع املدروس فى إستخدام التقنيات احلديثة فى العملية التعليمية 

      دراسة تشخيصية وفق معايري مهنية لواقـع التقنيـات وإسـتخدام وحتديـد

 .فى العملية التعليمية جماالت ومتطلبات استكماهلا وتطويرها

 ثةتنفيذ التطوير والتحديث املستهدف فى إستخدام التقنيات احلدي 

  التعجيل بتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس إلستخدام التقنيات

 احلديثة فى العملية التعليمية .

  التواصل اإلليكرتوني للطالب نظام تنفيذوإعداد 

   بناء وتنمية مهارات وقدرات استخدام التقنيات احلديثة 

  يات احلديثة التعاون مع مؤسسات متخصصة متميزة فى تطوير وإدارة التقن

 فى العملية التعليمية .

        مـع مؤسسـات    بناء جهاز فـين قـوى لـتمكني الكليـة مـن التعـاون الفعـال

  متخصصة فى التقنيات احلديثة . 

  نظام اختيار وتعاون مع املؤسسات املتخصصة 

   الرتكيز على ختصصات متمايزة تلبى إحتياجات قطاعات صناعية وخدمية

 واململكة.معينة على مستوى املنطقة 

 املطلوبة فى سوق العمل ووضع حمددات  التعليم  دراسة مسحية لتخصصات

 اختيارها . 

  الرتكيز على بناء وتنمة مهارات وقدرات حمددة حتقق التنفس من خرجيي

 فى فرص عمل معينة 

  . دراسة تشخيصية لواقع املهارات والقدرات إل  يكتسبها الدارس 

 لبات سوق العمل من مهارات وقدرات .دراسة مسحية للتعرف على متط 

    التعاون املتواصل مع مؤسسات االعمال واملنظمات احلكومية والعامـة لتفعيـل

ــى         ــدرات املطلوبـة ف ــاء وتنميـة املهـارات والق ــة فـى بن خطـط وبـرامج الكي

 خرجييها . 

 . بناء وتفعيل قاعدة معلومات عن سوق العمل وفرص التوظيف 

 بأنشطة الكلية  األطراف ذات العالقة معلفاعل بناء نظام حيقق التواصل ا  . 

      التواصل مع خرجيي الكلية لالستفادة من نتـائج املمارسـة العمليـة لتنميـة

 قدرات الكلية وإمكانياتها على دعم املزايا التناسية خلرجييها .  

 التواصل مع خرجيي الكلية .  حيقق نظام حمفز فاعل 

  الكلية .  تفعيل قاعدة بيانات خلرجييوبناء 
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   ــى ــات احلصــول عل حتقيــق متطلب

ــة   ــاد األكادميـــي واحملافظ االعتم

 عليه

    التعجل بدراسة وتطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يتوافق مع متطلبـات االعتمـاد

 األكادميي  

       باالعتمـــاد فــاظ  إعــداد دليــل متطلبــات االعتمــاد األكــادميي ) احلصــول واالحت

 ( . األكادميي

 توكيد اجلودة واالعتماد األكادميي  . مبهم  إنشاء وحدة تنظيمية ختتص 

        ــد جمــاالت التطــوير ــيم وحتدي ــات وأنظمــة التعل ــات وسياس ــدة معلوم ــاء قاع بن

 للسياسات واألنظمة وحتديثها وإعداد خطة للتنفيذ .  

     متهــا مبـا يفــي مبتطلبــات   االسـتمرارية فــى متابعـة وتقيــيم سياســات الكليـة وأنظ

 االعتماد األكادميي  

         إنشاء نظام يضمن التطوير املسـتمر لسياسـات الكليـة وأنظمتهـا ) يراعـي ذلـك عنـد

 صياغة مهام وواجبات الوحدات فى اهليكل التنظيمي للكلية اجلاري إعداده ( .

         الرتيـث فـى التوســع والتنويـع فــى بنـاء وتفعيــل عالقـات الشــراكة والتحـالف مــع

 ليات مناظرة حققت التميز فى جمال االعتماد األكادميي . ك
 عاون والتحالف مع كليات مستهدفة . إعداد نظام لتحقيق الت 

        التعجل بالتعاون مع مؤسسات وهيئـات مهنيـة حمليـة ودوليـة ذات خـربة واسـعة

 ومسة متميزة فى جمال االعتماد األكادميي .  

 شراكات اسرتاتيجية مـع مؤسسـات وهيئـات    يف نظام إلجناز التعاون  وتنفيذ إعداد

 مستهدفة ذات عالقة بأنشطة وخدمات الكلية . 

     التعجيل بوضع نظام يضمن تفعيل التعاون والتحالف فى جمـال االعتمـاد األكـادميي

  . 
  نظام لتفعيل التعاون والتحالف فى جمال االعتماد األكادميي .وتنفيذ إعداد 

 ال االعتماد األكادميي واالستفادة منها .تتبع جتارب عملية منتقاه فى جم   . دراسة وتقييم جتارب عملية فى جمال االعتماد األكادميي 

       التعجيل بدفع األقسام والوحدات اإلدارية بالكليـة لتـوفري متطلبـات احلصـول علـى

 االعتماد األكادميي واحملافظة عليه .  

   وحـدة ألســتيفاء متطلبــات  بالقســم أو ال األنظمــة والسياسـات   إعـداد خطــة لتطـوير

 االعتماد األكادميي . 

  توفري متطلبات االعتماد األكادميي .  لدعم جهود إعداد نظام مكافاة وحتفيز 

  . التعجيل مع التحرك املدروس للحصول على االعتماد األكادميي 

  برنامج احلصول على االعتماد األكادميي ومقومات االحتفاظ به . إعداد وتنفيذ 

 طلبـات االعتمـاد األكـادميي ووضـع     تحتليل األوضاع احلالية ومقارنتهـا مب دراسة و

 آليات التصحيح . 

   . النشاط اإلعالمي املصاحب والالحق للحصول على االعتماد األكادميي 
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      ــادمي ــاد األك ــى االعتم ــن احلصــول عل ــة م ــتمر للمنــافع احملقق ــاس مس ي تتبــع وقي

 واحملافظة عليه . 

   قيـاس وتقيـيم نتـائج احلصـول علـى االعتمـاد        ومعـايري  أسـس  يتضـمن  إعـداد دليـل

 ( . KPIEMاألكادميي واحملافظة عليه ) 

  . بناء وتنمية ثقافة اجلودة 

          التنويع فـى البحـوث والدراسـات اهلادفـة إىل تعظـيم اإلنتـاج باالعتمـاد األكـادميي

 لية . لتنمية املزايا التنافسية للك

  حتديد وتوصيف للمكانة التنافسية للكليةIdentity       وما يـرتبط بهـا مـن مزايـا

 تنافسية.

    حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

 

   حتسني بيئة الكلية مبا يسهم فـى

ــية الطــالب     ــاء وتنميــة شخص بن

والطالبات ذهنيا وسلوكيا وبـدنيًا  

  . 

 لتتبع املستمر آلراء واجتاهات الطالبات ومقرتحاتهم بشأن مكونات بيئة الكلية . ا    . دراسة مسحية تشخيصية آلراء واجتاهات الطالب بشأن مكونات بيئة الكلية 

        التعجيل بإعداد تصور متكامل مـن مكونـات ومسـات الشخصـية املسـتهدفة لطـالب

 وطالبات الكلية . 
 ة املستهدفة لطالب وطالبات الكلية . دليل مسات ومقومات الشخصي 

   . التعجيل بإعداد خطة متكاملة تتضمن برامج ودورات ثقافية ورياضية وترفيهية  والرياضية والرتفيهية للطالب والطالبات . ةخطة األنشطة الثقافي 

          التعجيل بإعداد آلية تنظيميـة وإداريـة حتـق التواصـل اآلمـن الفعـال بـني الطـالب

 لية ووحداتها اإلدارية وأقسامها العلمية . وإدارة الك
 التواصل بني الطالب الطالبات والكلية . نظام حتقيق 

 لـدى الطـالب مـع إدارة الكليـة      ةالتعجيل بإعداد آلية تدعم سيلوك التفاعل واملشارك

  . 
   . دليل بناء وتنمية سلوك التفاعل واملشاركة لدى طالب وطالبات الكلية 

  تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي لطالب والطالبات .  االستمرارية فى 
 إلرشاد األكادميي بالكلية .  اتشخيصية لواقع  ةدراس 

  كليات وجامعات أخري  يفدراسة وصفية حتليلية خلدمات اإلرشاد األكادميي 

      التنسيق والتعاون الفاعل مع األقسام العلمية والوحـدات اإلداريـة بالكليـة لتحسـني

 اإلرشاد األكادميي لطالب وطالبات الكلية .  مستوى خدمات 

  تاملهـام واملسـؤوليا   –إعــداد دليل خدمات اإلرشاد األكادميي " األطراف املختصة 

 " .والعالقات بينها 
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      املسـاهمة الفاعلـة فـى إثـر املعرفــة

فـى العلـوم االقتصـادية واإلداريـة     

تشـجيع البحـوث   من خالل دعم و

والدراســات النظريــة التطبيقيـــة   

ومشـاركة أعضـاء هيئـة التـدريس     

 فى املؤمترات احمللية والعاملية .    

    التعجيل بتجديد مواضع التميز املستهدفة من الكلية وأقسامها العلميـة فـى

 جماالت املعرفة والبحوث االقتصادية واإلدارية . 

 ناظرة والتواصل اىل مواضع التميـز  واضع التمييز للكليات املدراسة مقارنة مل

الكلية وأقسامها العلمية كأساس لتوجيـه البحـوث العلميـة     فىاملستهدفة 

 والدراسات التطبيقية . 

  . التتبع املستمر للمستجدات من العلوم االقتصادية واإلدارية 

  تصميم نظام يضمن تتبع املستجدات والتواصل املستمر مع املراكز واملؤسسات

 ية فى العلوم االقتصادية واإلدارية ووضع حمفزات االنتفاع بها . البحث

  بناء قاعدة معلومات باإلنتاج العلمي فى العلوم االقتصادية واإلدارية ووضع

 آلية حتديثها واالنتفاع بها . 

  التعجيل بتحديد جماالت ومواضيع البحوث املستهدفة 

 . إنشاء وحدة حبوث واستشارات 

 ري حتديد املشاريع البحثية . إعداد أسس ومعاي 

  . حتديد جماالت ومواضيع البحوث وبرنامج تنفيذها 

  . التعجيل بوضع نظام حتفيزي لتنفيذ البحوث املستهدفة  والدراسات التطيبقية سياسة ونظام حتفيزي إلعداد البحوث  . 

     بناء وتنمية الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس جتـاه التـأليف والرتمجـة

 ى املستوى الفردي واجلماعي . عل

       تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس جتـاه

 التأليف والرتمجة . 

  . التعجيل بتحديد اجملاالت املستهدفة فى جمال التأليف والرتمجة   ) سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي فى التأليف والرتمجة . ) قدم 

 يع التأليف والرتمجة . ) أزيح ( حتديد جماالت ومواض 

  والوحدات اإلدارية بالكلية بناء تطوير مكتبات األقسام العلمية . 

     ــة ــاء األولوي ــع إعط ــة م ــة والعاملي ــؤمترات احمللي ــى امل ــز املشــاركة ف حتفي

 للمساهمني بالبحوث . 

 ضوابط وقواعد املشاركة فى املؤمترات . تطوير نظام و 

 ني فى املؤمترات . )قدم (إعداد نظام حوافز للمشارك 

  . الرتكيز على املؤمترات التى تدعم املزايا التنافسية للكلية 
  حتديد املسؤولية التنظيمية وما يرتبط بها من اختصاصات وواجبات لضمان

 تتبع املؤمترات وتفعيل املشاركات وتقييميها . 
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 االت املؤمترات والندوات التى تدعم املزايا التنافسية . الرتكيز على جم   . حتديد جماالت مؤمترات وندوات مستهدفة وخطة تنفيذها 

  . حتفيز اجلهد اجلماعي لألقسام العلمية فى تنفيذ املؤمترات املستهدفة    . إعداد دليل لضمان جودة ختطيط املؤمترات وتنفيذها 

    ــاء وتنميـــــة االجتاهـــــات بنـــ

ــة  واملم ارســات البحثيــة والتعليمي

املبنيـة علـى الفكـر اإلسـالمي فــى     

 جمال االقتصاد واإلدارة .  

 بتحقيق الربط بني اجتاهات البحث والتـدريس والفكـر اإلسـالمي     لالتعجي

 فى جماالت التخصص .

       تشخيص وتقويم االجتاهات لدى أعضـاء هيئـة التـدريس حنـو الدراسـات

 إلسالمي . الفكر امنهج والتأليف املتخصص وفق 

           تواصل جهـود تثقيـف وتـدريب أعضـاء هيئـة التـدريس فـى أبعـاد الفكـر

 اإلسالي واملمارسة البحثية والتدريسية املتخصصة . 

    حتديد جماالت ومواضيع حلقات نقاشية تتناول الفكر اإلسالمي فـى جمـال

 التخصص . 

     ا التعجيل بتحقيق التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكـز رائـدة فـى جمـ

 الفكر اإلسالمي املتخصص . 
  حتقيق التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكز خمتارة إعداد وتنفيذ نظام 

        تتبع متواصل للمنتجات املختلفـة املهتمـة بـالفكر اإلسـالمي فـى جمـاالت

 التخصص 

          حصر املنتجـات البحثيـة املنجـزة فـى جمـال الفكـر اإلسـالمي املتخصـص

 .  تطبيقها واالنتفاع بها  وحتديد سبل ودراستها وحتليلها

   التنويع فى جماالت االهتمام بتطبيق الفكر اإلسالمي فى جماالت ختصـص

 األقسام العلمية . 

    حتديد جماالت ومواضيع البحوث والتأليف املستهدفة وفق معـايري متييـز

 حمددة . 

    ــر ــاول الفك ــى تن ــة ف ــدارس املنهجي ــع متواصــل الجتاهــات وجهــود امل تتب

 ى جماالت التخصص . اإلسالمي ف
 من جتاربها .  فادةستواالاملنهجية السائدة  ةتقييم الدراس 

         الريادة من خالل بنـاء مدرسـة منهجيـة كإطـار مرجعـي لـربط التخصـص

 بالفكر اإلسالمي . 

    سياسة ونظام حتفيزي للجهود املتميزة فى البحوث والدراسـات والتـأليف

 االت التخصص . الفكر اإلسالمي فى جم منهج املستندة على

    حتفيز أطراف خارجية ذات اهتمام بالفكر اإلسالمي لتقديم الـدعم املطلـوب

 لتمكني الكية من حتقيق الريادة فى هذا اجملال .

         دراسة مناذج مـن الكراسـي البحثيـة فـى اجلامعـات العربيـة واالجنبيـة

 واالستفادة من جتاربها  

 لفكر اإلسـالمي مبجـاالت   ن الكراسي البحثية لربط اتأسيس وتفعيل عدد م

 التخصص . 
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     تنميـــة اإلمكانيـــات والقـــدرات

ــة   ــة واملهني ــون  لالعلمي ــة لتك لكلي

بيت خربة وموضع ثقة ومصداقية 

 لدي كافة مؤسسات اجملتمع  .    

 للموارد البشرية التنويع فى مصادر االستقطاب  .  للموارد البشرية  ابدليل ضمان جودة االستقط  . 

  . تأكيد املشاركة الفاعلة لألقسام العلمية فى عملية االستقطاب   دليل مشاركة األقسام العلمية فى عملية االستقطاب 

  . تأكيد التخطيط طويل املدى لتحديد االحتياجات من االستقطاب  خطة احتياجات من عملية االستقطاب 

  التقييم املستمر ألعضاء هيئة التدريس . التعجيل بإعداد وتطبيق نظام   . دليل تقييم أعضاء هيئة التدريس 

  . التنويع والتكامل فى جماالت التقييم واألطراف ذات العالقة  من املوارد البشرية سياسة ونظام حتفيزي لالحتفاظ بالعناصر املتميزة  . 

  . التعجيل بدراسة وحتليل املناخ التنظيمي بالكلية  ص املناخ التنظيمي القائم فى الكلية . تشخي 

         استمرارية التقيـيم والتطـوير للمنـاخ التنظيمـي للكليـة مقارنـة بتجـارب

 خمتارة .
 العمل فى الكلية .  وبيئة نظام يضمن التقويم املستمر ملناخ 

  . تبع حمددات السلوك اإلبداعي واإلبتكاري وتوفري متطلباته  إلبداعي واإلبتكاري .سياسة ونظام حتفيزي للسلوك ا 

   تأكيد املسؤولية االجتماعية على الكلية لالستجابة والتفاعل مع احتياجـات

 بيئة أعمال الكلية فى اجملاالت االستشارية والتدريبية .

  اخلدمات االستشارية والتدريبيـة   منحتديد احتياجات مؤسسات اجملتمع

 .ختدم خطط التنمية 

 ملختصـة فـى اجملـال االستشـاري والتـدرييب      تتبع جهود وخدمات املراكز ا

 وتقييمها .

       ــال ــى اجمل ــة ف ــات املختص ــن املؤسس ــات ع ــدة معلوم ــاء وحتــديث قاع بن

 االستشاري والتدرييب ذات العالقة .

  الرتكيز على جماالت منتقاة لتقديم اخلدمات االستشارية والتدريبية   والتدريبية ،. حتديد األولويات وإعداد خطة تقديم اخلدمات االستشارية 

        حتفيز التعاون بني األقسام العلميـة لتقـديم خـدمات متكاملـة فـى اجملـال

 االستشاري والتدرييب فى اجملاالت املنتقاة . 

   ــزة ــة متمي ــارية وتدريبي ــديم خــدمات استش ــزي لتق ــام حتفي  سياســة ونظ

 . ملؤسسات اجملتمع 

       ــى الكليـة ومق ــل املراكـز البحثيـة ف ــ الـربط بـني إنشـاء وتفعي  اومـات املزاي

 التنافسية .

 التنظيمية وما يرتبط بها من اختصاصات وواجبات لضمان  ةحتديد املسؤولي

 . بالكليةجناح املركز البحثية ال  يتم إنشاؤها 
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 . استمرارية تنمية موارد الكلية من جهود ومنتجات املراكز البحثية للكلية  يد وتأسيس املراكز البحثية املستهدفة وخطة أنشطتها .حتد 

 . تتبع جهود ومنتجات املراكز البحثية ذات العالقة حمليًا وعامليًا 
    بناء وحتديث قاعدة معلومات عن املراكز البحثية احمللية والعاملية فـى اجملـاالت

 االقتصادية واإلدارية .  

  مستهدفة .التعاون مع مؤسسات ومراكز حبثية متخصصة   . حتقيق التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكز حبثية منتقاة 

   ــة ــات املاليـــ ــوير اإلمكانيـــ تطـــ

واإلدارية والتقنية مبا يساعد فـى  

حتقيـــق التميـــز فـــى العمليــــة    

  التعليمية والبحثية .

     بناء وتنمية وثقافة وظيفية ومؤسسية تؤكد أن الكفاءة والقدرة املهنيـة أحـد الشـروط

 للتميز الوظيفي واملؤسسي .األساسية 

  الستشـارية والتدريبيـة   بناء تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتقديم اخلـدمات 

 ذات اجلودة وفق أصول مهنية .

  النمو املستمر فى الوزن النسيب للتمويل الذاتي من إمجالي التمويل الالزم للكلية  ا .حتديد وتوصيف فرص تقديم خدمات مهنية ومتطلبات تفعيله 

       التوسـع املــدروس فــى تقـديم األنشــطة واخلــدمات املهنيـة فــى جمــاالت االقتصــاد

 واإلدارة التى تدر مواد ذاتية للكلية .

  مـن مؤسسـات    بناء وتفعيل عالقات تعاون / حتالف / شراكة مع عمالء مسـتهدفني

 .   اجملتمع 

       ات حمـددة  الرتكيز على تقديم خـدمات مهنيـة فـى جمـاالت االقتصـاد واإلدارة لفئـ

 مستهدفة لزيادة موارد الكلية الذاتية .  

          ــال واملؤسســات العامــة ــل لتقــديم وتفعيــل خــدمات مهنيــة ملنظمــات األعم دلي

واحلكوميـة يتضـمن قواعــد وسياسـات وضـوابط جــذب الفـرص وتنفيـذها واملكافــأة        

 عليها . 

      ائـد  التعجيل بتحديد جماالت وأنشطة متثل فرصـا  واعـدة ومزايـا تنافسـية تـدر عو

 لكلية .

     بناء قاعدة بيانات عن اجملاالت واألنشطة التى متثل فرصًا واعـدة ومزايـا تنافسـية

 ميكن أن تدر عائدًا على الكلية .

           الربط بني تطـوير وحتـديث قـدرات الكليـة البشـرية والفنيـة مـع متطلبـات تنميـة

 املوارد الذاتية للكلية .

 أكادمييـة  ر بشـرية لـديها قـدرات   االستقطاب جلذب عناصـ  لتفعيل تطوير األنظمة 

 متميزة .   ومهنية

        التعجيل بتحديد وتوصيف هوية الكليـة ومزاياهـا التنافسـية فـى جمـال اخلـدمات

 املهنية ومتطلبات تفعليها واستثمارها .

  لكلية وحتديد جماالت التميـز التنافسـي فـى اخلـدمات     ادراسة تشخيصية لقدرات

 املهنية . 

 األعمال مـن خـالل الدراسـات املسـحية امليدانيـة املتواصـلة        تتبع احتياجات جمتمع

للتعرف على فرص تقديم اخلدمات املهنيـة وتوصـيفها وتقيـيم مـا يـتم تقدميـه مـن        

 خدمات من الكلية وغريها .

   دراسة وتشخيص سوق اخلدمات املهنية مع الرتكيز على النطاق اجلغرايف واملهـين

 لتنافسية . الذي يتفق مع هوية الكلية ومزاياها ا
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        تتبـع سياســات وأنشـطة املؤسســات واملراكــز األخـرى الــ  تقـدم خــدمات مهنيــة

 وتقييم ممارساتها واالستفادة منها .

 وفق معـايري   من اخلدمات املهنية النتقاء عمالء مستهدفني ةدراسة مسحية ميداني

 وكسب ثقتهم .  وحتديد متطلبات جذبهم ةحمدد

      التعجيل بتقديم خدمة متميزة لعدد حمدود منتقي مـن عمـالء مسـتهدفني ألغـراض

 تعريفية وتسويقية وبناء وضع تنافسي للكلية  

         مراجعة وتطوير سياسات وأنظمـة تقيـيم األداء لتضـمينها مـا يتعلـق بكفـاءة خلـق

 فرص تقديم خدمات مهنية .  

     داء وقـدرة أعضـاء هيئـة التـدريس واألقسـام      الربط بـني مؤشـرات وأسـس تقيـيم األ

 العلمية فى جذب فرص تقديم خدمات مهنية .  

        تطـوير التنظـيم اإلداري ليتضـمن اختصاصــات وواجبـات تعنـى بتفعيـل اخلــدمات

اخلاصـة بعضـو هيئـة التـدريس      األدلة واألنظمةاملهنية جملتمع األعمال مبا فيها 

 املتميز . 

   مؤسســات اجملتمـع للمشــاركة فـى وضــع وتفعيــل     التعجيـل بإتاحــة الفرصـة أمــام

 سياسات وخطط عمل فى الكلية .  

       واألقسـام العلميــة  دراسـة ملقــرتح متثيـل مؤسســات اجملتمـع فــى جملـس الكليــة

 لس مبا يتوافق مع هذا التوجه . اوتطوير أهداف واختصاصات اجمل

    املمارسـات   التعجيل بناء وتنمية ثقافة احلوكمة وتعميق اسـتيعاب انعكاسـها علـى

اإلدارية باألقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالكلية مبا يـدعم الشـفافية واملسـاءلة    

 والتقويم الذاتي .

         برنامج تثقيفي لتعزيز االجتاهـات اإلجيابيـة حنـو سياسـة احلوكمـة فـى حتديـد

 وأداء املهام والواجبات واملساءلة عليها .  

 ة العمل بالكلية ، وكـذلك االختصاصـات   التعجيل مبراجعة وتطوير سياسات وأنظم

التنظيمية لألقسام العلمية والوحدات اإلداريـة والوصـف الـوظيفي فـى الكليـة وفـق       

 مبادئ ومتطلبات سياسة احلوكمة .

        اختصاصــات   –خطــة متكاملــة للتطــوير التنظيمــي واإلداري ) هيكــل تنظيمــي

فـق مـع مبـادئ    واأسـس متابعـة تقيـيم األداء ( مبـا يت     –وصف وظيفـي   –تنظيمية 

 مة .  ومتطلبات سياسة احلوك

        التعجيـل بتعميـق الــوعي مبفهـوم ثقافــة املنظمـة املتعلمــة وأهميتهـا واســتمرارية

التوعيـة بهـا وتطبيقهــا فـى كافـة القــرارات واملمارسـات مبـا يغــرس مبـدأ انتقــاء         

 مربرات تكرار اخلطأ

 نظمة املتعلمة .برنامج تثقيفي لتعزيز االجتاهات اإلجيابية حنو ثقافة امل 

         التأكد على أهمية التعجيل ببدء بنـاء نظـام متكامـل يؤسـس ذاكـرة تراكميـة نشـطة

 على مستوى الكلية تستند على توثيق دقيق موضوعي متكامل .

  ذات العالقـة بأنشـطة وخـدمات الكليـة     نظام متكامل لتوثيق املمارسات واألحـداث 

 وحتليلها واالستفادة منها .  

 تقويم الذاتي اسـتنادا علـى أخالقيـات املكاشـفة واملسـؤولية التضـامنية       استمرارية ال

 عن التصحيح .  

  ل األداء وتقييمــه ووضــع بــرامج تفصــيلية للتصــحيح   يــنظــام لقــاءات دوريــة لتحل

 والتحسني .  

 ( وصف وظيفي –اختصاصات تنظيمية  –هيكل تنظيمي تطوير التنظيم اإلداري)    
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 ( 1مشروع رقم )
 نظام معلوماتي لتطوير الربامج التعليمية

 اهلدف الفرعي:

اجلوانب النظرية والتطبيقية يف اجملاالت تصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة متطورة تضمن التكامل بني 

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية  واملالية االقتصادية واإلدارية 

تتبع حمددات الربامج التعليمية واالستفادة مـن مسـاهمات األطـراف ذات العالقـة يف تطـوير       -: األسرتاتيجة

 0وحتديث الربامج التعليمية واالستفادة من مساهمات األطراف ذات العالقة يف تطوير وحتديث الربامج التعليمة 

 : مؤشرات املواصفات الفنية

  مستوي دقة ووضوح نظام املعلومات 

 ظام املعلومات درجة اكتمال ن 

 مستوي احلداثة يف حمتويات نظام املعلومات 

 مستوي األمن املعلوماتي 

 التوافق مع الصالحيات والسلطات املنفذة 

 :مؤشرات الزمن والتكلفة

  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  برنامج زمين معتمد وفقاجناز املشروع 

 تكرار حتديث نظام املعلومات كل عام دراسي 

 شروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدةتنفيذ امل 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوي رضا األقسام العلمية 

 مستوي رضا إدارة الكلية 

 درجة التحسني والتطوير يف مصادر معلومات الربامج التعليمية 

 نظام درجة التحسن والتطوير يف التعامل مع ال 

 مستوي جودة التقارير ال  تستخرج من النظام 

 درجة تفعيل قرارات تطوير الربامج التعليمية 

  معدل الزيادة يف الطاقة املعلوماتية يف النظام 

 (2مشروع رقم )
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 حبث لتطوير وحتديث الربامج التعليمية

 –اهلدف الفرعي :

يف اجملـاالت   ني اجلوانب النظرية و التطبيقيـة  ب ة متميزة متطورة تضمن التكامليتصميم وتطوير برامج تعليم 

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية واملالية االقتصادية واإلدارية 

 : اإلسرتاتيجية

 الربامج التعليمية  التوجيه والتحفيز جلهود حبثية ألعضاء هيئة التدريس خلدمة متطلبات تطوير وحتديث    

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 ي دقة ووضوح منهج البحث مستو 

 درجة اكتمال نطاق البحث وتغطية الربامج وجماالتها 

 مستوي اليسر فى تنفيذ نتائج البحث وتوصياته 

 مستوى احلداثة فى بيانات البحث 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 0اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر  

  0برنامج زمين معتمد  وفقاجناز املشروع 

 0املعلومات كل مخس سنوات  تكرار حتديث نظام 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 0مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 0مستوي رضا رؤساء األقسام العلمية 

 0مستوي رضا إدارة الكلية  

  0درجة التحسني والتطوير يف الربامج التعليمة 

 0لتحسني والتطوير فى املزايا التنافسية للكليةدرجة ا  

 0مستوي جودة نتائج البحث وتوصياته 

  0درجة تفعيل قرارات تطوير الربامج التعليمة 

 0معدل الزيادة فى جذب طالب متميزين 

 0عدد الطالب فى الربامج التعليمية 
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   ( 3 مشروع رقم )

 0ج التعليمية نظام حتفيز البحوث الداعمة لتطوير وحتديث الربام

 - اهلدف الفرعي :

يف اجملـاالت   ةوالتطبيقيـ تصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة متطورة تضمن التكامل بني اجلوانـب النظريـة    

 0يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية واملالية االقتصادية واإلدارية 

  -:اإلسرتاتيجية

 دريس خلدمة متطلبات تطوير وحتديث الربامج التعليمية التوجيه والتحفيز جلهود حبثية ألعضاء هيئة الت

 :مؤشرات املواصفات الفنية

 0مستوي دقة ووضوح سياسة وقواعد ونظام التحفيز 

 0درجة اكتمال عناصر وإشكال التحفيز فى النظام 

 0مستوي اليسر يف تنفيذ النظام 

 :مؤشرات الزمن والتكلفة

 0أشهر ةاجناز املشروع خالل مدة ثالث 

 0برنامج زمين معتمد املشروع وفق اجناز 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل مخس سنوات 

 0املعتمدة ةتنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديري 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 0مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام التحفيز 

 0مستوى رضا إدارة الكلية عن نتائج نظام التحفيز 

 0مستوى رضا إدارة اجلامعة عن نتائج نظام التحفيز 

 0درجة التحسني والتطوير يف الربامج التعليمية 

 0درجة التحسن والتطوير فى نوعية الطالب 

 0مستوي جودة األحباث املنجزة 

 0درجة تفعيل قرارات تطوير الربامج التعليمية 

  0معدل الزيادة يف تنفيذ نتائج األحباث وتوصياتها 

 0حوث املنجزةعدد الب 

 0عدد املقرتحات البحثية 
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    (4مشروع رقم )

 ة مشرتكةيتعاون مع كلية اهلندسة إلعداد وتطوير برامج تعليم

  اهلدف الفرعي :

يف اجملـاالت   ةوالتطبيقيـ تعليمية متميزة متطورة تضمن التكامل بـني اجلوانـب النظريـة    تصميم وتطوير برامج 

 . لية والعامليةاالقتصادية فى ضوء املستجدات احمل

 : اإلسرتاتيجية

إثراء العمليـة التعليمـة وتنويـع     ر برامج تعليمة مشرتكة تساهم فى التعاون مع كليات اجلامعة إلعداد وتطوي 

 .  مهارات وقدرات اخلرجني

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 مستوي دقة ووضوح خطة التعاون مع كلية اهلندسة .  

 اون مع كلية اهلندسةدرجة اكتمال عناصر خطة التع. 

  مستوى اليسر فى تنفيذ خطة التعاون مع كلية اهلندسة . 

 مستوي احلداثة فى مواضيع وجماالت الربامج التعليمة املشرتكة . 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر . 

  برنامج زمين معتمد وفقاجناز املشروع . 

  التقديرية املعتمدةتنفيذ املشروع وفق املوازنة . 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوى رضا العمالء املستهدفني بالربامج التعليمية املشرتكة . 

  وكلية اهلندسة  التجارةمستوي رضا إدارة كلية. 

  ملشاركة فى الربامج التعليمة امستوى رضا األقسام العلمية. 

 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس . 

 مستوى رضا الطالب . 

  درجة التحسني والتطوير فى املزايا التنافسية للكلية . 

 مستوى جودة حمتويات الربامج فى ضوء احتياجات السوق . 

 مستوى جودة أساليب التدريس وتقنياته . 

 معدل الزيادة فى جذب طالب متميزين . 
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  (5مشروع رقم )

 ة مشرتكةيوير برامج تعليممشروع تعاون مع كلية الطب البشري إلعداد وتط

 اهلدف الفرعي :
تصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة متطـورة تضـمن التكامـل بـني اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـة يف اجملـاالت          -

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية  واملاليةاالقتصادية واإلدارية 

 : األسرتاتيجة

ير برامج تعليمية مشرتكة تساهم فى إثراء العملية التعليمية وتنويع مهارات التعاون مع كليات اجلامعة إلعداد وتطو 

 وقدرات اخلرجني

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 مستوي دقة ووضوح خطة التعاون مع كلية الطب البشري 

 درجة اكتمال عناصر خطة التعاون مع كلية الطب البشري 

 مية املشرتكة مستوي احلداثة يف مواضيع وجماالت الربامج التعلي 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 أجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  برنامج زمين معتمد وفقأجناز املشروع 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوي رضا العمالء املستهدفني بالربامج التعليمة املشرتكة 

 وكلية الطب البشرى  التجارةوي رضا إدارة كلية مست 

  مستوي رضا األقسام العلمية املشاركة فى الربامج التعليمة 

  تدريسالمستوي رضا أعضاء هيئة 

 مستوي رضا الطالب 

 درجة التحسني والتطوير يف املزايا التنافسية للكلية 

 مستوي جودة حمتويات الربنامج يف ضوء احتياجات السوق 

 ة أساليب التدريس وتقنياتهمستوي جود 

 معدل الزيادة يف جذب طالب متميزين 

 عدد الطالب فى الربامج التعليمية املشرتكة 

 عدد اخلرجيني من الربامج التعليمة املشرتكة. 
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  (6مشروع رقم )

 تعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة

 اهلدف الفرعي :
يف اجملـاالت االقتصـادية    ةر برامج تعليمية متميزة تضمن التكامـل بـني اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـ     تصميم وتطوي

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية واملالية واإلدارية 

 :  ةاألسرتاتيج

ويـع  التعاون مع كليات اجلامعة إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة تساهم يف إثـراء العمليـة التعليميـة وتن   

 مهارات وقدرات اخلرجيني

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 مستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري 

 درجة اكتمال عناصر خطة التعاون مع كلية الزراعة  والطب البيطري 

 مستوي اليسر يف تنفيذ خطة التعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري 

 يع وجماالت الربامج التعليمية املشرتكة مستوي احلداثة يف مواض 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 إجناز املشروع خالل ستة أشهر 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

  التعليمة املشرتكةمستوي رضا العمالء املستهدفني بالربامج 

  وكلية الزراعة والطب البيطري التجارةمستوى رضا إدارة كلية 

  مستوي رضا األقسام العلمية املشاركة يف الربامج التعليمية 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوي رضا الطالب  

 درجة التحسن والتطوير يف املزايا التنافسية للكلية 

 ضوء احتياجات السوق مستوى جودة حمتويات الربامج يف  

 مستوي جودة أساليب التدريس وتقنياته 

 معدل الزيادة يف جذب طالب متميزين 

 عدد الطالب يف الربامج التعليمية املشرتكة 
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 (7مشروع رقم )

 إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة بريطانيةتعاون مع جامعة ال   

 اهلدف الفرعي :
يف اجملـاالت االقتصـادية    ةيزة تضمن التكامـل بـني اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـ     تصميم وتطوير برامج تعليمية متم

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية واإلدارية واملالية 

 : األسرتاتيجة

 0التعاون مع جامعات ومؤسسات علمية متميزة حمليا وإقليما ودوليا إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة  

 لفنية :مؤشرات املواصفات ا

  الربيطانيةمستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع اجلامعة  

 الربيطانية درجة اكتمال عناصر مع خطة التعاون مع اجلامعة 

  الربيطانيةمستوي اليسر يف تنفيذ خطة التعاون مع اجلامعة 

  بريطانيةالمستوي احلداثة يف مواضيع وجماالت التعاون مع اجلامعة  

 مؤشرات الزمن والتكلفة : 

 إجناز املشروع خالل مدة سنة 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة 

 مستوي رضا إدارة اجلامعتني عن نتائج الربامج التعليمة املشرتكة 

 ربامج عن نتائجها املشاركتني يف ال مستوى رضا إدارة الكليتني 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوي رضا الطالب  

 درجة التحسن والتطوير يف املزايا التنافسية  للجامعة والكلية 

  مستوى جودة حمتويات الربامج يف ضوء احتياجات السوق 

 مستوي جودة أساليب التدريس وتقنياته 

 األخرىاجلامعة  مع اكةمستوي التقدم يف درجة ونوعية التعاون والشر 

 معدل الزيادة يف جذب طالب متميزين 

 عدد الطالب يف الربامج التعليمية املشرتكة 
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 (8مشروع رقم )

 تعاون مع جامعة كندية إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكةال

 اهلدف الفرعي :
 يف اجملـاالت االقتصـادية   ةتصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة تضمن التكامـل بـني اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـ     

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية  واإلدارية واملالية

 : األسرتاتيجة

 0وتطوير برامج تعليمية مشرتكة دوليا إلعداد التعاون مع جامعات ومؤسسات علمية متميزة حمليا وإقليما و 

 : مؤشرات املواصفات الفنية

  الكنديةمستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع اجلامعة 

 درجة اكتمال عناصر خطة التعاون مع اجلامعة الكندية 

 مستوي اليسر يف تنفيذ خطة التعاون مع اجلامعة الكندية 

 مستوي احلداثة يف مواضيع وجماالت التعاون مع اجلامعة الكندية 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 إجناز املشروع خالل مدة سنة 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 كرار تنفيذ املشروع مع جامعات سعودية أخرى متميزة ت 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوي رضا إدارة اجلامعتني عن نتائج الربامج التعليمة املشرتكة 

 هامستوى رضا إدارة الكليتني املشاركتني يف الربامج عن نتائج 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 درجة التحسن والتطوير يف املزايا التنافسية للجامعة والكلية 

  مستوى جودة حمتويات الربامج يف ضوء احتياجات السوق 

 مستوي جودة أساليب التدريس وتقنياته 

  مستوي التقدم يف درجة وتوعية التعاون والشراكة مع اجلامعة االخري 

 ذب طالب متميزينمعدل الزيادة يف ج 

 عدد الطالب يف الربامج التعليمية املشرتكة 

 عدد اخلرجيني من الربامج التعليمة املشرتكة 
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 (9مشروع رقم )

 تعاون مع جامعة أمريكية إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكةال 

 اهلدف الفرعي :
يف اجملاالت االقتصادية  ةوالتطبيقيتصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة تضمن التكامل بني اجلوانب النظرية 

 واإلدارية يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية 

 :األسرتاتيجة 

 0التعاون مع جامعات ومؤسسات علمية متميزة حمليا وإقليما ودوليا إلعداد وتطوير برامج تعليمية مشرتكة  

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 ةياألمريك مستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع اجلامعة 

  ةياألمريكدرجة اكتمال عناصر خطة التعاون مع اجلامعة 

  ةياألمريكمستوي اليسر يف تنفيذ خطة التعاون مع اجلامعة 

  ةياألمريكمستوي احلداثة يف مواضيع وجماالت التعاون مع اجلامعة 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 إجناز املشروع خالل مدة سنة 

  معتمدبرنامج زمين وفقإجناز املشروع  

  تكرار تنفيذ املشروع مع جامعات سعودية أخرى متميزة 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوي رضا إدارة اجلامعتني عن نتائج الربامج التعليمة املشرتكة 

 عن نتائجها مستوى رضا إدارة الكليتني املشاركتني يف الربامج 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 درجة التحسن والتطوير يف املزايا التنافسية للجامعة والكلية 

  مستوى جودة حمتويات الربامج يف ضوء احتياجات السوق 

 مستوي جودة أساليب التدريس وتقنياته 

  مستوي التقدم يف درجة وتوعية التعاون والشراكة مع اجلامعة االخري 

 يادة يف جذب طالب متميزينمعدل الز 

 عدد الطالب يف الربامج التعليمية املشرتكة 

 عدد اخلرجيني من الربامج التعليمة املشرتكة 
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  (10مشروع رقم )

 نظام متابعة وتقييم الربامج التعليمية 

 :اهلدف الفرعي 
يف اجملـاالت االقتصـادية    ةتصميم وتطوير برامج تعليمية متميزة تضمن التكامـل بـني اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـ     

 يف ضوء املستجدات احمللية والعاملية واملالية واإلدارية 

 : األسرتاتيجة 

 التعجيل بإعداد نظام يضمن استمرارية وفعالية املتابعة والتقييم الدوري للربامج التعليمية

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 يةمستوى دقة ووضوح نظام متابعة وتقييم الربامج التعليم 

 درجة اكتمال النظام 

 مهيمستوي اليسر يف تنفيذ النظام وتقي 

 مستوي احلداثة يف مصادر املعلومات عن الربامج التعليمية 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

  إجناز املشروع خالل مدة أربعة أشهر 

 إجناز املشروع وفية برنامج زمين معتمد 

  تكرار تنفيذ املشروع كل مخس سنوات 

  وفق املوازنة التخطيطية املعتمدةتنفيذ املشروع 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

  مستوي رضا إدارة الكلية عن نتائج النظام 

 مستوى رضا األقسام العلمية عن نتائج النظام 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوي رضا الطالب  

 درجة التحسن والتطوير يف الربامج التعليمية 

 دة التقارير املستخرجة عن الربامج التعليميةمستوى جو 

 ةدرجة تفعيل املزايا التنافسية للكلية وشراكاتها اإلسرتاتيجي 

 معدل الزيادة يف جماالت املقارنة بني الربامج 

 عدد حاالت عملية املتابعة والتقييم 

   عدد املقرتحات التطويرية للربامج التعليمية 
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  (11مشروع رقم )

 ر مع األطراف ذات العالقةنظام تواصل مستم 

 اهلدف الفرعي :
  سنيراالدرات واملهارات اإلبداعية لدى تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقد

 :  ةياإلسرتاتيج

تطوير وحتديث املقررات  ةضمان استمراريجانب دور األطراف ذات العالقة لتتبع حمددات املقررات الدراسية من 

 الدراسية 

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 مستوى دقة ووضوح األطراف ذات العالقة باملقررات الدراسية 

 درجة اكتمال جماالت العالقة مع األطراف املعينة بالقرارات الدراسية 

 مستوي اليسر يف التواصل مع األطراف 

 مستوي احلداثة يف حتديد األطراف وجماالت العالقة معها 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

   تكرار حتديث نظام املعلومات كل مخس سنوات 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

 مستوي رضا الطالب عن التواصل معهم 

 عمال ومنظمات اجملتمع مستوى رضا مؤسسات األ 

 مستوي رضا إدارة الكلية 

  درجة التحسن والتطوير يف العالقة مع األطراف ذات العالقة 

 مستوى جودة البيانات واملعلومات من األطراف 

   درجة تفعيل املقررات الدراسية 

   مستوي التقدم يف العالقة مع األطراف ذات العالقة 

 املقررات معدل الزيادة يف جماالت التطوير يف  
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 ( 12مشروع رقم )

 0دراسة مقارنة مع مقررات يف جامعات خمتارة

 اهلدف الفرعي :
 تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني 

 :  األسرتاتيجة

 لكليةالتمايز يف املقررات الدراسية لتحقيق تنويع مهارات وقدرات خرجيي ا

 : مؤشرات املواصفات الفنية

  مستوى دقة ووضوح أهداف ومعايري املقارنة 

  درجة اكتمال مكونات الدراسة املقارنة 

  مستوي اليسر يف تنفيذ الدراسة وتطبيق نتائجها 

  مستوي احلداثة يف مقررات اجلامعات ال  يتم اختيارها 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 أشهر إجناز املشروع خالل مدة ستة 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

  تكرار حتديث نظام املعلومات كل مخس سنوات 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

  مستوي رضا الطالب عن نتائج التطوير يف املقررات 

 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

  رضا رؤساء األقسام العمليةمستوي  

  درجة التحسن والتطوير يف منهج الدراسات املقارنة 

  مستوى جودة عملية املقارنة بني املقررات 

  درجة تفعيل تنفيذ الدراسات املقارنة وتطبيق نتائجها 

 0عدد املقررات ال  يعدهلا دراسة مقارنة 
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 ( 13مشروع رقم )

 فة يف خرجيي الكليةحتديد وتوصيف املهارات املستهد 

 اهلدف الفرعي :
 . تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني 

 . التمايز يف املقررات الدراسية لتحقيق تنويع مهارات وقدرات خرجيي الكلية:  األسرتاتيجة

 : مؤشرات املواصفات الفنية

 هارات والقدرات املستهدفة مستوى دقة ووضوح امل 

 درجة اكتمال وتكامل املهارات والقدرات املستهدفة يف خرجيي الكلية 

   مستوي اليسر يف بناء وتنمية املهارات والقدرات املستهدفة يف خرجيي الكلية 

 : مؤشرات الزمن والتكلفة

 إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

  تكرار حتديث نظام املعلومات كل مخس سنوات 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة

  مستوي رضا الطالب 

  مستوي رضا مؤسسات ومنظمات األعمال 

 مستوي رضا األقسام العلمية 

  مستوي رضا إدارة اجلامعة 

 يف املقررات الدراسية   درجة التحسن والتطوير 

  درجة التحسني والتطوير يف الربامج التعليمة 

 مستوى جودة أساليب متنية املهارات والقدرات 

 درجة تفعيل قرارات تطوير الربامج واملقررات 

 مستوى التقدم يف تنمية املهارات والقدرات 

 معدل الزيادة يف املهارات والقدرات املستهدفة 

 املستهدفة عدد املهارات والقدرات 
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 ( 14مشروع رقم )

 أولويات جماالت تطوير وحتديث املقررات املوجهة للبحوث املطلوبة 

 اهلدف الفرعي :
 0تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني 

 : األسرتاتيجة

 0إعداد حبوث تطوير وحتديث املقررات الدراسيةتدريس حنو الالتوجيه احملفز جلهود أعضاء هيئة  

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  مستوى دقة ووضوح جماالت التطوير والتحديث 

  0درجة اكتمال جماالت التطوير والتحديث 

 0بأولويات التطوير والتحديث  تمستوي اليسر يف التزاما 

 0يثمستوي احلداثة يف البحوث املرتبطة بأولويات التطوير والتحد  

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل سنتني 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 0يسمستوي رضا أعضاء هيئة التدر 

 0مستوي رضا رؤساء األقسام العملية  

  0مستوى رضا إدارة الكلية 

  0درجة التحسن والتطوير يف أولويات البحوث 

 0درجة التحسني والتطوير يف نوعية البحوث 

 0مستوى جودة نتائج البحوث 

 0تطوير و حتديث املقررات تدرجة تفعيل قرارا 

 0مستوي التقدم يف اجناز البحوث 

  0املشاركني يف البحوثمعدل الزيادة يف 

 0عدد املشاركني يف البحوث 
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  (15مشروع رقم )

 نظام حتفيز لبحوث متخصصة يف تطوير وحتديث املقررات الدراسية 

 اهلدف الفرعي 

 0تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني 

 : األسرتاتيجة

 0فز جلهود أعضاء هيئة تدريس حنو إعداد حبوث تطوير وحتديث املقررات الدراسيةالتوجيه احمل 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  مستوى دقة ووضوح سياسة وقواعد ونظام التحفيز 

  درجة اكتمال عناصر أشكال التحفيز يف النظام 

 مستوي اليسر يف تنفيذ نظام التحفيز 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0وع خالل مدة ثالثة أشهرإجناز املشر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

  0تكرار حتديث نظام املعلومات كل مخس سنوات 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام التحفيز 

  0الكلية عن نتائج نظام التحفيز مستوى رضا إدارة 

 مستوي رضا إدارة اجلامعة عن نتائج التحفيز 

   0درجة التحسن والتطوير يف املقررات الدراسية 

 0أساليب التدريس فى درجة التحسني والتطوير 

  0مستوى جودة األحباث املنجزة 

 0تطوير املقررات الدراسية  تدرجة تفعيل قرارا 

 ئج البحوث وتوصياتها مستوي التقدم يف تنفيذ نتا 

 0معدل الزيادة يف املشاركني يف البحوث 

 0عدد البحوث املنجزة 

 0عدد املشاركني يف البحوث 
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  (16مشروع رقم )

 قاعدة معلومات عن املراجع وحتديثها 

 اهلدف الفرعي :
 0سني تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدار

  : ةاألسرتاتيج

 الربط بني تطوير وحتديث املقررات الدراسية وضوابط وحمفزات توفري املراجع العلمية املتميزة 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  مستوى دقة ووضوح قاعدة املعلومات عن املراجع 

  0درجة اكتمال قاعدة املعلومات عن املراجع 

 0لومات عن املراجع مستوي اليسر يف التعامل مع قاعدة املع 

  0مستوي احلداثة يف قاعدة املعلومات عن املراجع  

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل عام دراسى 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 لعائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :مؤشرات ا
 مستوي رضا الطالب 

 0مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوى رضا أعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية واجلامعة 

  0مستوي رضا املستفيدين من خارج اجلامعة 

  0درجة التحسن والتطوير يف مصادر املعلومات عن املراجع 

  املعلومات عن املراجعدرجة التحسني والتطوير يف مصادر 

  مستوى جودة التقارير ال  تستخرجها قاعدة املعلومات 

 0تطوير املقررات الدراسية  تدرجة تفعيل قرارا 

 0معدل الزيادة يف حمتوي قاعدة املعلومات 
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  (17مشروع رقم )

 سياسة ونظام حمفز للتأليف املتميز 

 اهلدف الفرعي :
 0ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني  تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا

 :  األسرتاتيجة

 الربط بني تطوير وحتديث املقررات الدراسية وضوابط وحمفزات توفري املراجع العلمية املتميزة

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 0مستوى دقة ووضوح سياسة وقواعد ونظام التحفيز  

  0التحفيز يف النظام درجة اكتمال عناصر وأشكال 

  0مستوي اليسر يف تنفيذ نظام التحفيز 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل سنتني 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 عة لألطراف ذات العالقة :مؤشرات العائد واملنف
  0مستوي رضا أعضاء هيئة التدريس عن نظام التحفيز 

  0مستوى رضا إدارة الكلية 

  مستوى رضا إدارة اجلامعة 

 0 والتطوير يف املراجع العلمية نيدرجة التحس 

 0درجة التحسني والتطوير يف جهود وخمرجات التأليف 

  0مستوى جودة املراجع 

 0املقررات الدراسية   تطوير تدرجة تفعيل قرارا 

  0مستوي التقدم يف جهود التأليف 

  0معدل الزيادة يف مشاريع التأليف والرتمجة 

  0عدد املراجع احلديثة 

 عدد املؤلفات اجلديدة 
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  (18مشروع رقم )

 0حتديد وتوصيف املهارات والقدرات املستهدفة يف خرجيي الكلية 

 اهلدف الفرعي :
 0اسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهارات اإلبداعية لدي الدارسني تطوير وحتديث املقررات الدر

 :األسرتاتيجة 

 التكامل اهلادف بني مقررات دراسية بني األقسام العلمية بالكلية واجلامعة  

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 0مستوى دقة ووضوح املهارات والقدرات املستهدفة بني الكليات  

 ملهارات والقدرات املستهدفة من الكلياتدرجة اكتمال وتكامل ا 

  0مستوي اليسر يف بناء وتنمية املهارات والقدرات املستهدفة من الكليات 

  0مستوي احلداثة يف املهارات والقدرات املستهدفة من خرجيي الكليات مع املستجدات يف بيئة العمل 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 0برنامج زمين معتمد وفقاز املشروع إجن 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل سنتني 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا الطالب والدارسني 

  0مستوى رضا مؤسسات ومنظمات األعمال 

 مستوى رضا األقسام العلمية 

 توي رضا إدارة الكلية مس 

 0مستوي رضا إدارة اجلامعة   

 0 والتطوير يف املقررات الدراسية  نيدرجة التحس 

  0درجة التحسني والتطوير يف املقررات والقدرات خلرجيي الكليات 

    0مستوى جودة أساليب تنمية القدرات واملهارات 

 0تطوير  الربامج واملقررات  تدرجة تفعيل قرارا 

 0م يف املهارات والقدرات مستوي التقد 

 0للمقررات  معدل الزيادة يف الدراسيني 

 عدد الطالب الذين خيتارون املقررات 
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  (19مشروع رقم )

 راسية مع كليات أخريدحتديد وتفعيل جماالت الرتابط بني املقررات ال 

 اهلدف الفرعي :
 0ات اإلبداعية لدي الدارسني تطوير وحتديث املقررات الدراسية مبا ينمي املعرفة والقدرات واملهار

  :األسرتاتيجة

 0التكامل اهلادف بني مقررات دراسية بني األقسام العلمية بالكلية واجلامعة 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 0مستوى دقة ووضوح جماالت الرتابط بني املقررات  

 درجة اكتمال وتكامل جماالت الرتابط بني املقررات 

 0رتابط بني املقررات مستوي اليسر يف حتقيق ال 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل ثالث سنوات 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 0 ضا الطالب والدراسينيمستوي ر 

  0مستوى رضا مؤسسات ومنظمات األعمال 

 0مستوى رضا األقسام العلمية 

 0مستوى رضا إدارة الكلية 

 0مستوي رضا إدارة اجلامعة  

 0 والتطوير يف جماالت الرتابط بني املقررات الدراسية نيدرجة التحس 

 0درجة التحسني والتطوير يف املقررات الدراسية 

 0تويات املقررات الدراسية مستوى جودة حم 

 0تطوير  املقررات الدراسية  تدرجة تفعيل قرارا 

  0مستوي التقدم يف تطوير املقررات الدراسية 

  0معدل الزيادة يف جماالت الرتابط بني املقررات 

  0عدد مقررات الرتابط 

 0عدد األقسام العلمية املشرتكة يف املشروع 
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  (20مشروع رقم )

معايري مهنية لواقع التقنيات واستخدام وحتديد جماالت ومتطلبات وفق  يصيةدراسة تشخ

 0استكماهلا وتطويرها

 اهلدف الفرعي :
 0 تطوير وحتديث أساليب التدريس وتقنياته

 :  األسرتاتيجة

 التوسع املدروس يف استخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية

 مؤشرات املواصفات الفنية :

 0 ةنهج الدراسة التشخيصيمستوى دقة ووضوح م  

  0درجة اكتمال نطاق الدراسة وتغطية عناصر التقنيات املستخدمة 

  0مستوي اليسر يف تنفيذ الدراسة واالستفادة من نتائجها 

 مستوي احلداثة يف بيانات الدراسة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0معتمدبرنامج زمين  وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل سنتني 

 0تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا الطالب واملدرسني 

  0مستوى رضا أعضاء هيئة تدريس 

  0مستوى رضا أعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية 

 0اسة لتحسني أداء العملية التعليمةمستوي جودة نتائج الدر 

 درجة تفعيل نتائج الدراسة يف استخدام التقنيات يف العملية العلمية 

  0معدل الزيادة يف جماالت تطوير استخدام التقنيات احلديثة 

 0عدد مرات التحديث والتطوير يف تقنيات التعليم 
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  (21مشروع رقم )

 تخدام التقنيات احلديثةتنفيذ التطوير والتحديث املستهدف فى اس 

 اهلدف الفرعي :
 0تطوير وحتديث أساليب التدريس وتقنياته 

 : األسرتاتيجة

 0التوسع املدروس يف استخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  0مستوى دقة ووضوح جماالت التطوير احلديث  

 0والتحديث  درجة اكتمال وتكامل عملية التطوير 

  0مستوي اليسر يف تنفيذ عملية التطوير والتحديث 

  0مستوي احلداثة يف جماالت وأساليب التطوير 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل سنتني 

 0ة التخطيطية املعتمدةتنفيذ املشروع وفق املوازن 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا الطالب واملدرسني 

  0مستوى رضا أعضاء هيئة تدريس 

  0مستوى رضا أعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية 

 0درجة التحسني والتطوير يف التقنيات املستخدمة 

 0ةدرجة التحسني والتطوير يف أداء العملية التعليم 

 0مستوى جودة العملية التعليمة 

 0تطوير وحتسني تقنيات التعليم تدرجة تفعيل قرارا 

  0معدل الزيادة يف جماالت تطوير وحتسني التقنيات التعليمية 

 0التطوير والتحسني تعدد قرارا 

 0عدد جماالت التطوير والتحسني 
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 (22مشروع رقم )

 تنفيذ التواصل اإللكرتوني مع الطالبوإعداد 

 دف الفرعي :اهل
 0تطوير وحتديث أساليب التدريس وتقنياته 

 :  األسرتاتيجة

 التعجيل بتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس الستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  0مستوى دقة ووضوح قاعدة البيانات اخلاصة بالتواصل مع الطالب  

 0ال قاعدة البيانات درجة اكتم 

   0مستوي اليسر يف حصول الطالب على احتياجاتهم من املعلومات 

  0مستوي احلداثة يف قاعة البيانات 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل ثالث سنوات 

 0ة املعتمدةيشروع وفق املوازنة التخطيطتنفيذ امل 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا الطالب 

  0مستوى رضا األقسام العلمية 

  0مستوى رضا إدارة الكلية 

 درجة التحسني والتطوير يف عملية التواصل مع الطالب 

 0درجة التحسني يف التعامل مع نظام التواصل 

  0خمرجات نظام التواصل اإللكرتونيمستوى جودة 

 0معدل الزيادة يف طاقة معلومات نظام التواصل 
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 (23مشروع رقم )

 بناء وتنمية مهارات وقدرات استخدام التقنيات احلديثة 

 اهلدف الفرعي :
 0تطوير وحتديث أساليب التدريس وتقنياته 

 :األسرتاتيجة 

 التدريس الستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليميةالتعجيل بتنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة  

 مؤشرات املواصفات الفنية :
  0مستوى دقة ووضوح املهارات والقدرات املستهدفة واخلاصة باستخدام التقنيات احلديثة  

  0درجة اكتمال وتكامل املهارات والقدرات املستهدفة 

  0املستهدفة يف استخدام التقنيات  مستوي اليسر يف بناء وتنمية املهارات والقدرات 

  0مستوي احلداثة يف املهارات والقدرات املستهدفة يف استخدام التقنيات 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل ثالث سنوات 

 0املعتمدة ةالتخطيطيوازنة تنفيذ املشروع وفق امل 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا الطالب 

  0مستوى رضا األقسام العلمية 

  0مستوى رضا إدارة الكلية 

 0درجة التحسني والتطوير يف املهارات  والقدرات اخلاصة باستخدام التقنيات احلديثة 

  0اخلاصة باستخدام التقنيات احلديثةمعدل الزيادة يف املهارات والقدرات 
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  (24مشروع رقم )

 ن من التعاون الفعالبناء جهاز فين قوي للتمك 

 اهلدف الفرعي :
 0تطوير وحتديث أساليب التدريس وتقنياته 

 : األسرتاتيجة

 التعاون مع مؤسسات متخصصة متميزة يف تطوير وإدارة التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية 

 ؤشرات املواصفات الفنية :م
  0مستوى دقة ووضوح خطة اختيار أعضاء اجلهاز الفين  

  0درجة تغطية اجلهاز الفين للجوانب الفنية املتعددة 

    0مستوي اليسر يف خطة التعاون الفعال مع املؤسسات الفنية املتخصصة 

  0املتخصصةمستوي جتديد أعضاء اجلهاز الفين املكلف بالتعاون مع املؤسسات الفنية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 0إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

  0برنامج زمين معتمد وفقإجناز املشروع 

 0تكرار حتديث نظام املعلومات كل ثالث سنوات 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  0مستوي رضا املؤسسات الفنية املتخصصة يف تعاملها مع الكلية 

  0رضا األقسام العلمية مستوى 

  0مستوى رضا إدارة الكلية 

 درجة التحسني والتطوير يف قدرات اجلهاز الفين 

  0درجة تفعيل التعاون مع املؤسسات الفنية املتخصصة 
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  ( 25مشروع رقم ) 

 نظام اختيار وتعاون مع املؤسسات املختصة . 

 اهلدف الفرعي :
 . اتهوتقنيتطوير وحتديث أساليب التدريس   

 : ةاإلسرتاتيجي

 التعاون مع مؤسسات متخصصة متميزة يف تطوير وإدارة التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح نظام اختيار املؤسسات املتخصصة 

 . مستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع املؤسسات املتخصصة 

 تيار والتعاون مع املؤسسات املتخصصة .درجة اكتمال نظام االخ 

 . مستوى اليسر يف وضوح نظام اختيار املؤسسات املتخصصة املرغوب التعاون معها 

 . مستوى احلداثة يف نظام االختيار اخلاص بالتعاون مع املؤسسات املتخصصة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :

 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 برنامج زمين معتمد . إجناز املشروع وفق 

 . تكرار نظام االختيار كل ثالث سنوات 

 املعتمدة . ةتنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطي 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا املؤسسات املتخصصة املرغوب يف التعاون معها 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 ة .مستوى رضا إدارة الكلي 

 . درجة التحسني والتطوير يف العالقات مع املؤسسات املتخصصة 

 . مستوى التقدم يف العالقات مع األطراف األخرى 
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  ( 26مشروع رقم ) 

 دراسة مسحية للتخصصات املطلوبة يف سوق العمل ووضع حمددات اختيارها .

 اهلدف الفرعي :
 رص العمل .متكني اخلرجني من التمتع مبزايا تنافسية يف ف 

 :   اإلسرتاتيجية

 الرتكيز على ختصصات متمايزة تليب احتياجات قطاعات صناعية وخدمية معينة على مستوى املنطقة واململكة .

 مؤشرات املواصفات الفنية : 
 . مستوى دقة ووضوح منهج الدراسة املسحية للتخصصات 

 . درجة اكتمال ومشول الدراسة للتخصصات 

 اد الدراسة املسحية .مستوى احلداثة يف إعد 

 مؤشرات الزمن والتكلفة : 
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 املعلومات كل عام . متكرار حتديث نظا 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 ضا إدارة الكلية .مستوى ر 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . درجة التحسني والتطوير يف مصادر املعلومات ال  تبنى عليها الدراسة املسحية 

 . مستوى جودة إعداد الدراسة املسحية 

 . درجة تفعيل نتائج الدراسة املسحية 
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  ( 27مشروع رقم ) 

 ات ال  يكتسبها الدارس دراسة تشخيصية لواقع املهارات والقدر 

 اهلدف الفرعي : 
 متكني اخلرجني من التمتع مبزايا تنافسية يف فرص العمل .

 :اإلسرتاتيجية 

 الرتكيز على بناء وتنمية مهارات وقدرات حمددة حتقق التميز والتنافس من خرجيي الكلية يف فرص عمل معينة . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 اسة التشخيصية لواقع املهارات والقدرات ال  يكتسبها الطالبمستوى دقة ووضوح الدر 

  درجة اكتمال وتكامل الدراسة التشخيصية لواقع املهارات والقدرات ال  يكتسبها الطالب 

 . مستوى اليسر يف إعداد الدراسة التشخيصية 

 . مستوى احلداثة يف إعداد الدراسة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 مدة ثالثة أشهر . إجناز املشروع خالل 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار إجراء الدراسة كل سنتني 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى رضا الطالب 

 رجة التحسني والتطوير يف إجراء الدراسة التشخيصية .د 

 . مستوى جودة البيانات ال  تشملها الدراسة 

 . درجة تفعيل نتائج الدراسة التشخيصية 
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  ( 28مشروع رقم ) 

 دراسة مسحية للتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات وقدرات .

 اهلدف الفرعي :
 يا تنافسية يف فرص العمل .متكني اخلرجني من التمتع مبزا 

 : اإلسرتاتيجية

 الرتكيز على بناء وتنمية مهارات وقدرات حمددة حتقق التميز والتنافس من خرجيي الكلية يف فرص عمل معينة .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح منهجية الدراسة املسحية 

 رات املطلوبة .درجة اكتمال نطاق الدراسة وتغطيتها للمهارات والقد 

 . مستوى اليسر يف إعداد الدراسة 

 . مستوى احلداثة يف بيانات الدراسة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث سنوات 

 مدة .تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعت 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى رضا مؤسسات سوق العمل حنو املهارات والقدرات املطلوبة يف اخلرجيني 

 . درجة التحسني والتطوير يف إجراء الدراسة املسحية 

 . درجة تفعيل نتائج الدراسة 
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  ( 29مشروع رقم ) 

 بناء وتفعيل قاعدة معلومات عن سوق العمل وفرص التوظيف .

 اهلدف الفرعي : 
 متكني اخلرجني من التمتع مبزايا تنافسية يف فرص العمل .

 : اإلسرتاتيجية

 بناء وتنميـة  التعاون املتواصل مع مؤسسات األعمال واملنظمات احلكومية والعامة لتفعيل خطط وبرامج الكلية يف

 املهارات والقدرات املطلوبة يف خرجيها .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح قاعدة معلومات سوق العمل وفرص التوظيف 

 . درجة اكتمال نطاق قاعدة املعلومات وتغطيتها ملتغريات سوق العمل وفرص التوظيف 

 . مستوى اليسر يف إعداد قاعدة املعلومات 

 حلداثة يف املعلومات ال  تشملها تلك القاعدة .مستوى ا 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 اف ذات العالقة :مؤشرات العائد واملنفعة لألطر
  . مستوى رضا اخلرجيني عن قاعدة املعلومات 

 . مستوى رضا األقسام العلمية 

 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . درجة التحسني والتطوير يف قاعدة املعلومات 

 . معدل الزيادة يف طاقة املعلومات 

 . مستوى جودة خمرجات قاعدة املعلومات 
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  ( 30مشروع رقم ) 

 حيقق التواصل الفاعل مع األطراف ذات العالقة . بناء نظام 

 اهلدف الفرعي :
 متكني اخلرجني من التمتع مبزايا تنافسية يف فرص العمل . 

 :   اإلسرتاتيجية

التعاون املتواصل مع مؤسسات األعمال واملنظمات احلكومية والعامـة لتفعيـل خطـط وبـرامج الكليـة يف بنـاء وتنميـة        

 لوبة يف خرجييها .املهارات والقدرات املط

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح السياسات والقواعد ال  تكون نظام التواصل الفعال مع األطراف ذات العالقة 

 . مستوى اكتمال نطاق التواصل الفعال 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع النظام 

 . مستوى احلداثة يف حمتويات نظام التفاعل 

 والتكلفة :مؤشرات الزمن 
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث املشروع كل ثالث سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا األطراف ذات العالقة 

  األقسام العلمية .مستوى رضا 

 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا اخلرجيني 

 . درجة التحسني والتطوير يف نظام التواصل 

 . مدى التقدم يف العالقات مع األطراف ذات العالقة 
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  ( 31مشروع رقم ) 

 نظام حمفز فاعل التواصل مع خرجيي الكلية . 

 اهلدف الفرعي :
 مبزايا تنافسية يف فرص العمل . متكني اخلرجني من التمتع 

 : اإلسرتاتيجية

التواصل مع خرجيي الكلية لالستفادة من نتائج املمارسة العلمية لتنمية قدرات الكلية وإمكانياتها على دعم املزايـا   

 التنافسية خلرجييها . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح أهداف املشروع للتواصل مع اخلرجيني 

 رجة اكتمال النظام للتواصل مع اخلرجيني .د 

 . مستوى اليسر يف تطبيق النظام 

 . مستوى احلداثة يف طرق وأساليب التواصل مع اخلرجيني 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث سنوات 

 نفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة .ت 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا اخلرجيني 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . درجة التحسني والتطوير يف النظام 

 . مستوى جودة العالقة بني إدارة الكلية واخلرجيني 

  تفعيل العالقات مع اخلرجيني .درجة 
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  ( 32مشروع رقم ) 

 بناء وتفعيل قاعدة بيانات خلرجيي الكلية .

 اهلدف الفرعي :
 متكني اخلرجني من التمتع مبزايا تنافسية يف فرص العمل . 

 :   اإلسرتاتيجية

إمكانياتها على دعـم املزايـا   التواصل مع خرجيي الكلية لالستفادة من نتائج املمارسة العلمية لتنمية قدرات الكلية و

 التنافسية خلرجييها . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح قاعدة البيانات اخلاصة باخلرجيني 

 . درجة اكتمال قاعدة البيانات املرتبطة باخلرجيني 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع قاعدة البيانات عن اخلرجيني 

 نات اخلرجيني.مستوى احلداثة يف قاعدة البيا 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار نظام االختيار كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا اخلرجيني عن قاعدة البيانات املرتبطة بهم 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى رضا اجلهاز اإلداري بالكلية واجلامعة 

 . درجة التحسني والتطوير يف قاعدة البيانات 

 . درجة التحسني والتطوير يف آليات التعامل مع اخلرجيني 

 . مستوى جودة خمرجات قاعدة البيانات 

 خدمة اخلرجيني . تدرجة تفعيل قرارا 
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  ( 33مشروع رقم ) 

 إعداد دليل متطلبات االعتماد األكادميي ) احلصول واالحتفاظ ( . 

 اهلدف الفرعي :
 تطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يؤهلها للحصول على االعتماد األكادميي .  

 :اإلسرتاتيجية 

 لكلية وأنظمتها مبا يتوافق مع متطلبات االعتماد األكادميي .التعجيل بدراسة وتطوير سياسيات ا 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح حمتويات الدليل حنو احلصول على االعتماد أو احملافظة عليه 

 . درجة اكتمال وتكامل متطلبات االعتماد سواء من حيث احلصول أو احملافظة عليه 

 ليل وتطبيق إجراءاته .مستوى اليسر يف إعداد الد 

 . مستوى احلداثة يف سرد وشرح متطلبات االعتماد 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث الدليل كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 ئد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :مؤشرات العا
 . مستوى رضا اهليئة السعودية لالعتماد األكادميي 

 . مستوى رضا إدارة الكلية حنو دليل متطلبات االعتماد 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة حنو دليل متطلبات االعتماد 

 . درجة التحسني والتطوير يف حمتويات الدليل 
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  ( 34مشروع رقم ) 

 ء وحدة تنظيمية ختتص بتوكيد اجلودة واالعتماد األكادمييإنشا

 اهلدف الفرعي :
 تطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يؤهلها للحصول على االعتماد األكادميي .  

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بدراسة وتطوير سياسيات الكلية وأنظمتها مبا يتوافق مع متطلبات االعتماد األكادميي . 

 ملواصفات الفنية :مؤشرات ا
 . مستوى دقة ووضوح سياسات وأهداف وإجراءات إنشاء الوحدة التنظيمية املختصة 

 . درجة اكتمال وتكامل الوحدة التنظيمية لتوكيد اجلودة واالعتماد األكادميي 

 . مستوى اليسر يف تشغيل الوحدة التنظيمية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 شهر .إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أ 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . مراجعة هيكل الوحدة كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية حنو أداء الوحدة 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 امعة حنو أداء الوحدة التنظيمية .مستوى رضا إدارة اجل 

 . درجة التحسني والتطوير يف أداء الوحدة 

 . مستوى التقدم يف النتائج ال  حتققها الوحدة 

 . جودة خمرجات الوحدة التنظيمية حنو االعتماد واحملافظة عليه 
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  ( 35مشروع ) 

تطوير للسياسات بناء قاعدة معلومات وسياسات وأنظمة التعليم وحتديد جماالت ال 

 وحتديثها وإعداد خطة للتنفيذ . ةواألنظم

 اهلدف الفرعي :
 تطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يؤهلها للحصول على االعتماد األكادميي . 

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بدراسة وتطوير سياسيات الكلية وأنظمتها مبا يتوافق مع متطلبات االعتماد األكادميي . 

 واصفات الفنية :مؤشرات امل
 .  مستوى الدقة والوضوح الذي ميز قاعدة املعلومات والسياسات وأنظمة التعليم وجماالت التطوير والتحديث 

 . درجة اكتمال وتكامل قاعدة املعلومات 

 . مستوى اليسر يف االستفادة من قاعدة املعلومات والسياسات واألنظمة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 الل مدة ستة أشهر .إجناز املشروع خ 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث املشروع كل ثالث سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 التطوير املصاحبة لقاعدة املعلومات والسياسات واألنظمة .درجة التحسني و 

 . مستوى جودة املعلومات املتحصل عليها 

  . معدل الزيادة يف كمية املعلومات 
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  ( 36مشروع ) 

 إنشاء نظام يضمن التطوير املستمر لسياسات الكلية وأنظمتها

 اهلدف الفرعي :
 لها للحصول على االعتماد األكادميي .تطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يؤه  

 : اإلسرتاتيجية

 االستمرارية يف متابعة وتقييم سياسات الكلية وأنظمتها مبا يفي مبتطلبات االعتماد األكادميي . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح هيكل النظام املقرتح للتطوير 

 املنوطة بها . درجة اكتمال سياسات الكلية حنو إدارة املهام 

 التطوير املستمر لسياسات الكلية وأنظمتها . ةمستوى اليسر يف معاجل 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث سنوات 

 تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة . 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية حنو نظام التطوير للسياسات واألنظمة 

 . مستوى رضا اإلدارة العليا للجامعة واجلهاز اإلداري 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . درجة التحسني والتطوير املصاحبة للسياسات ال  تتخذها إدارة الكلية 

 . درجة تفعيل خمرجات نظام التطوير للسياسات واألنظمة 
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  ( 37مشروع ) 

 إعداد نظام لتحقيق التعاون والتحالف مع كليات مستهدفة .

 اهلدف الفرعي :
 تطوير سياسات الكلية وأنظمتها مبا يؤهلها للحصول على االعتماد األكادميي .  

 : اإلسرتاتيجية

نويع يف بناء وتفعيل عالقات الشراكة والتحالف مـع كليـات منـاظرة حققـت التميـز يف جمـال       الرتيث يف التوسع والت 

 االعتماد األكادميي .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح خطة التعاون والتحالف مع الطلبات املستهدفة 

 . درجة اكتمال وتكامل عناصر خطة التعاون والتحالف مع الكليات املستهدفة 

 . مستوى اليسر يف استيعاب وتنفيذ خطة التعاون والتحالف 

 . مستوى احلداثة يف جماالت التعاون والتحالف 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 ملنفعة لألطراف ذات العالقة :مؤشرات العائد وا
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

  . مستوى رضا إدارة الكليات املستهدفة 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . درجة التحسني والتطوير يف خطة التعاون والتحالف 

 . مستوى جودة العالقة بني الكلية والطلبات املستهدفة 
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  ( 38مشروع رقم ) 

 م إلجناز التعاون مع مؤسسات وهيئات مستهدفة .إعداد نظا 

 اهلدف الفرعي :
 بناء وتفعيل العالقات مع مؤسسات وهيئات حملية ودولية متخصصة يف االعتماد األكادميي .  

 : اإلسرتاتيجية 

د التعجيل بالتعاون مع مؤسسات وهيئات مهنية حملية ودولية ذات خربة واسعة ومسعة متميزة يف جمـال االعتمـا   

 األكادميي .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع املؤسسات واهليئات املستهدفة 

 . درجة اكتمال وتكامل عناصر خطة التعاون مع املؤسسات املستهدفة 

 . مستوى اليسر يف استيعاب وتنفيذ خطة التعاون 

 . مستوى احلداثة يف جماالت التعاون 

 تكلفة :مؤشرات الزمن وال
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

  . مستوى رضا إدارة الكليات املستهدفة 

  التدريس .مستوى رضا أعضاء هيئة 

 . درجة التحسني والتطوير يف خطة التعاون والتحالف 

 . معدل الزيادة يف بنود التعاون 

 . مستوى جودة العالقة بني الكلية واملؤسسات واهليئات احلكومية والعامة 
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  ( 39مشروع رقم ) 

 إعداد نظام لتفعيل التعاون والتحالف يف جمال االعتماد األكادميي . 

 عي :اهلدف الفر
 بناء وتفعيل العالقات مع مؤسسات وهيئات حملية ودولية متخصصة يف االعتماد األكادميي .  

 :   اإلسرتاتيجية

 التعجيل بوضع نظام يضمن تفعيل التعاون والتحالف يف جمال االعتماد األكادميي .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 لت على االعتماد األكادميي .مستوى دقة ووضوح خطة التعاون مع بعض الكليات ال  حص 

 . درجة اكتمال وتكامل عناصر خطة التعاون وتكاملها مع بعض الكليات احلاصلة على االعتماد األكادميي 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ خطة التعاون 

 . مستوى احلداثة يف مواضيع وجماالت التعاون مع بعض الكليات احلاصلة على االعتماد األكادميي 

 ن والتكلفة :مؤشرات الزم
 . إجناز املشروع خالل مدة سنة 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع مع كليات أخرى حصلت على االعتماد األكادميي 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 لية .مستوى رضا إدارة الك 

 . مستوى رضا إدارة الكلية املتعاون معها 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة وإدارة جامعة الكلية املتعاون معها 

 . درجة التحسني والتطوير يف بنود التعاون وجماالته 

 . معدل الزيادة يف جماالت التعاون 
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  ( 40مشروع رقم ) 

 كادميي .دراسة وتقييم جتارب عملية يف جمال االعتماد األ 

 اهلدف الفرعي :
 احلصول على االعتماد األكادميي وضمان مقومات احملافظة عليه .  

 :   اإلسرتاتيجية

 تتبع جتارب منتقاة يف جمال االعتماد األكادميي واالستفادة منها .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح نقاط الدراسة وعناصر التقييم 

  نقاط الدراسة وعناصر التقييم .درجة اكتمال وتكامل 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ الدراسة 

 . مستوى احلداثة يف نقاط الدراسة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ مشروع الدراسة والتقييم 

 خطيطية املعتمدة .تنفيذ املشروع وفق املوازنة الت 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة واجلهاز اإلداري بها 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . درجة التحسني والتطوير يف كيفية إجراء الدراسة والتقييم 

 استها وتقييمها .معدل الزيادة يف التجارب ال  يتم در 

 . مستوى جودة النتائج ال  يتم الوصول إليها 
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  ( 41مشروع رقم ) 

 إعداد خطة التطوير بالقسم أو الوحدة الستيفاء متطلبات االعتماد األكادميي . 

 اهلدف الفرعي :
 احلصول على االعتماد األكادميي وضمان مقومات احملافظة عليه .  

 : اإلسرتاتيجية

ع األقسام والوحدات اإلدارية بالكلية لتوفري متطلبات احلصول على االعتمـاد األكـادميي واحملافظـة    ــيل بدفالتعج 

 عليه .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح اخلطة 

 . درجة اكتمال اخلطة حبيث تستوي يف متطلبات االعتماد األكادميي 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع اخلطة 

 احلداثة يف مكونات خطة التطوير . مستوى 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة سنة 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن اخلطة 

 رضا الطالب عن خطة التطوير بالقسم . مستوى 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى جودة خطة التطوير بالقسم 

 . عدد القائمني بإعداد اخلطة 
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  ( 42مشروع رقم ) 

 إعداد نظام مكافأة وحتفيز توفري متطلبات االعتماد األكادميي . 

 اهلدف الفرعي : 
 ي وضمان مقومات احملافظة عليه .احلصول على االعتماد األكادمي

 :   اإلسرتاتيجية

 التعجيل بدفع األقسام والوحدات اإلدارية بالكلية لتوفري متطلبات احلصول على االعتماد األكادميي واحملافظة عليه .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح نظام املكافأة التحفيز لتوفري متطلبات االعتماد األكادميي 

 . درجة اكتمال نظام املكافأة التحفيز لتوفري متطلبات االعتماد األكادميي 

 . مستوى اليسر يف نظام املكافأة التحفيز لتوفري متطلبات االعتماد األكادميي 

 . مستوى احلداثة يف نظام املكافأة التحفيز لتوفري متطلبات االعتماد األكادميي 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 خالل مدة ثالثة أشهر . إجناز املشروع 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن نظام املكافأة التحفيز 

 . مستوى جودة نظام املكافأة التحفيز 

  ن نظام املكافأة التحفيز .عدد املستفيدين م 
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  ( 43مشروع ) 

 برنامج احلصول على االعتماد األكادميي ومقومات االحتفاظ به . 

 اهلدف الفرعي : 
 احلصول على االعتماد األكادميي وضمان مقومات احملافظة عليه .

 : اإلسرتاتيجية

 دميي .التعجيل مع التحرك املدروس للحصول على االعتماد األكا 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح برنامج احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به 

 . درجة اكتمال برنامج احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به 

  . مستوى اليسر يف برنامج احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به 

 احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به . مستوى احلداثة يف برنامج 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة مخسة عشر شهرًا 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 اجلامعة عن الربنامج . مستوى رضا إدارة 

  . مستوى رضا إدارة الكلية عن الربنامج 

 . مستوى رضا هيئة االعتماد األكادميي الوطنية عن الربنامج 

  . مستوى رضا هيئة االعتماد األكادميي العاملية عن الربنامج 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الربنامج 

  األكادميي واالحتفاظ به .مستوى جودة برنامج احلصول على االعتماد 

 . درجة فاعلية برنامج احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به 

 . درجة فاعلية تنفيذ احلصول على االعتماد األكادميي واالحتفاظ به 
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دراسة وحتليل األوضاع احلالية ومقارنتها مبتطلبات االعتماد األكادميي ووضع آالت  

 صحيح .الت

 اهلدف الفرعي : 
 احلصول على االعتماد األكادميي وضمان مقومات احملافظة عليه .

 :   اإلسرتاتيجية

 التعجيل مع التحرك املدروس للحصول على االعتماد األكادميي .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح الدراسة وآليات التصحيح 

 ح .درجة اكتمال الدراسة وآليات التصحي 

 . مستوى اليسر يف الدراسة وآليات التصحيح 

 . مستوى احلداثة يف منهج الدراسة والتحليل ومرجعية آليات التصحيح 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث املشروع خالل ثالث سنوات 

 فق املوازنة التقديرية املعتمدة .تنفيذ املشروع و 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة اجلامعة عن منهجية الدراسة وآليات التصحيح 

 . مستوى رضا إدارة الكلية عن منهجية الدراسة وآليات التصحيح 

 . مستوى جودة منهجية الدراسة وآليات التصحيح 

  التصحيح .درجة فاعلية آليات 

 . منهجية الدراسة وآليات التصحيح 

 . عدد املشاركني يف إعداد الدراسة وآليات التصحيح 
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 النشاط اإلعالمي املصاحب والالحق للحصول على االعتماد األكادميي . 

 اهلدف الفرعي :
 احلصول على االعتماد األكادميي وضمان مقومات احملافظة عليه .

 :   سرتاتيجيةاإل

 التعجيل مع التحرك املدروس للحصول على االعتماد األكادميي .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 للحصول على االعتماد األكادميي قمستوى دقة ووضوح الربنامج اإلعالمي املصاحب والالح 

 للحصول على االعتماد األكادميي  قدرجة اكتمال الربنامج اإلعالمي املصاحب والالح 

 للحصول على االعتماد األكادميي  قستوى اليسر الربنامج اإلعالمي املصاحب والالحم 

 للحصول على االعتماد األكادميي  قمستوى احلداثة الربنامج اإلعالمي املصاحب والالح 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة عامني قبل االعتماد ، وعام بعد االعتماد 

 وفق برنامج زمين معتمد . إجناز املشروع 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة اجلامعة عن الربنامج اإلعالمي 

  . مستوى رضا إدارة الكلية عن الربنامج اإلعالمي 

 يعالممستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الربنامج اإل . 

 . مستوى جودة الربنامج اإلعالمي 

 . درجة فاعلية الربنامج اإلعالمي 

 . عدد املشاركني يف الربنامج اإلعالمي 
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 إعداد دليل أسس قياس وتقييم نتائج احلصول على االعتماد األكادميي واحملافظة عليه 

KPLEM ) ) 

 اهلدف الفرعي :
 ت االنتفاع املستمر من االعتماد األكادميي لتأكيد املزايا التنافسية للكلية .ضمان توفر مقوما 

 : اإلسرتاتيجية

 تتبع وقياس مستمر للمنافع احملققة من احلصول على االعتماد األكادميي واحملافظة عليه  

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح الدليل 

 . درجة اكتمال وتكامل الدليل 

 ى اليسر يف التعامل مع الدليل .مستو 

 . مستوى احلداثة يف مكونات الدليل 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة مثانية أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

  سنوات . 4تكرار تنفيذ املشروع كل 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 د واملنفعة لألطراف ذات العالقة :مؤشرات العائ
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة 

  . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدليل 

  . درجة التحسني والتطوير يف الدليل 

 . عدد املشاركني يف إعداد الدليل 
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 بناء وتنمية ثقافة اجلودة . 

 ي :اهلدف الفرع
 ضمان توفر مقومات االنتفاع املستمر من االعتماد األكادميي لتأكيد املزايا التنافسية للكلية . 

 :  اإلسرتاتيجية

 تتبع وقياس مستمر للمنافع احملققة من احلصول على االعتماد األكادميي واحملافظة عليه .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 قافة اجلودة .مستوى دقة ووضوح برنامج تنمية وبناء ث 

 . درجة اكتمال برنامج تنمية وبناء ثقافة اجلودة 

 . مستوى اليسر يف برنامج تنمية وبناء ثقافة اجلودة 

  . مستوى احلداثة يف برنامج تنمية وبناء ثقافة اجلودة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد . 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل عام 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن اخلطة 

 . مستوى رضا الطالب عن الربنامج 

 . مستوى رضا منسوبي الكلية عن الربنامج 

 . مستوى درجة الربنامج 

 ستفيدين من برنامج بناء وتنمية ثقافة اجلودة .عدد امل 
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 حتديد وتوصيف للمكانة التنافسية للكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسية . 

 اهلدف الفرعي :
 ضمان توفر مقومات االنتفاع املستمر من االعتماد األكادميي لتأكيد املزايا التنافسية للكلية . 

 :اتيجية اإلسرت

 التنويع يف البحوث والدراسات اهلادفة إىل تعظيم اإلنتاج باالعتماد األكادميي لتنمية املزايا التنافسي للكلية . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 ةمستوى دقة ووضوح توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسي . 

 ةمن مزايا تنافسي درجة اكتمال توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها . 

 ةمستوى اليسر يف توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسي . 

 ةمستوى احلداثة يف توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسي . 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 ر تنفيذ املشروع كل مخس سنوات .تكرا 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن توصيف مكانة الكلية التنافسية 

 . مستوى رضا إدارة الكلية عن توصيف مكانة الكلية التنافسية 

 ةطالب عن توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسيمستوى رضا ال . 

 ةدرجة فاعلية الربنامج يف توصيف مكانة الكلية وما يرتبط بها من مزايا تنافسي . 

 . عدد املشاركني يف توصيف مكانة الكلية التنافسية 
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 ألكادميي وحمفزات جودة إنتاجها .حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد ا

 اهلدف الفرعي :
 ضمان توفر مقومات االنتفاع املستمر من االعتماد األكادميي لتأكيد املزايا التنافسية للكلية . 

 :اإلسرتاتيجية 

 ية .التنويع يف البحوث والدراسات اهلادفة إىل تعظيم اإلنتاج باالعتماد األكادميي لتنمية املزايا التنافسي للكل 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

 . درجة اكتمال حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

  باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها .مستوى اليسر يف حتديد املشاريع البحثية املرتبطة 

 . مستوى احلداثة يف حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تني .تكرار تنفيذ املشروع كل سن 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
      مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن حتديد املشاريع البحثية املرتبطـة باالعتمـاد األكـادميي وحمفـزات

 جودة إنتاجها .

 املرتبطـة باالعتمـاد األكـادميي وحمفـزات جـودة      ة عن حتديد املشـاريع البحثيـة   ـمستوى رضا إدارة الكلي

 إنتاجها .

 . مستوى جودة حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

 . درجة فاعلية حتديد املشاريع البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها 

 البحثية املرتبطة باالعتماد األكادميي وحمفزات جودة إنتاجها . عدد املشاركني يف حتديد املشاريع 

 

 

 



 90 

 
 (50مشروع رقم )

 دراسة مسحية تشخيصية آلراء واجتاهات الطالب بشأن البيئة التعليمية .

 اهلدف الفرعي :
 تصميم وتطوير برامج ثقافية ورياضية وترفيهية تسهم يف بناء الشخصية املستهدفة لطالب الكلية . 

  اتيجية :اإلسرت

 التتبع املستمر آلراء واجتاهات الطالب ومقرتحاتهم بشأن البيئة التعليمية بالكلية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح جماالت الدراسة املسحية التشخيصية 

 . درجة اكتمال مكونات وجماالت الدراسة وعناصرها 

 ا .مستوى اليسر يف تنفيذ الدراسة وتطبيق نتائجه 

 . مستوى احلداثة يف حتديد جماالت وأساليب الدراسة املسحية التشخيصية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . اجناز املشروع خالل مدة فصل دراسي 

 . اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل عام دراسي 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة : مؤشرات
 . مستوى رضا الطالب 

 . درجة التحسني والتطوير يف البنية التعليمية 

 . درجة التحسني والتطوير يف آراء واجتاهات الطالب 

 . مستوى جودة مقرتحات الطالب 

 . درجة تفعيل نتائج الدراسة املسحية التشخيصية 

 الدراسة . معدل الزيادة يف مشاركات الطالب يف 

 . عدد حاالت تكرار الدراسة 
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 دليل مسات ومقومات الشخصية املستهدفة لطالب الكلية . 

 : اهلدف الفرعي

 تصميم وتطوير برامج ثقافية ورياضية وترفيهية تسهم يف بناء الشخصية املستهدفة لطالب الكلية .

 : اإلسرتاتيجية

ارية حتقق التواصل اآلمن الفعـال بـني الطـالب وإدارة الكليـة ووحـداتها اإلداريـة       التعجيل بإعداد آلية تنظيمية وإد

 وأقسامها العلمية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :

 . مستوى دقة ووضوح السمات ومقومات الشخصية املستهدفة لطالب الكلية 

 . مستوى اليسر يف تطبيق الدليل 

 قه .مستوى احلداثة يف حمتويات الدليل وآليات تطبي 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . اجناز املشروع وفق برنامج ومين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنتني 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا الطالب 

 لياء أمور الطالب .مستوى رضا أو 

 . مستوى رضا مؤسسات األعمال 

 . درجة التحسني والتطوير يف شخصية الطالب 

 . درجة التحسني والتطوير يف سلوك الطالب 

 . مستوى جودة الدليل 

 . درجة فاعلية حمتويات الدليل 

 . مستوى التقدم يف مسات ومقومات شخصية الطالب 

 طراف ذات العالقة .عدد حاالت ردود األفعال اإلجيابية من األ 
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 خطة األنشطة الثقافية والرياضية والرتفيهية للطالب .

 : اهلدف الفرعي

 تصميم وتطوير برامج ثقافية ورياضية وترفيهية تسهم يف بناء الشخصية املستهدفة لطالب الكلية .

 :اإلسرتاتيجية 

 فية ورياضية وترفيهية متكاملة .التعجيل بإعداد خطة متكاملة تتضمن برامج ودورات ثقا

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح األنشطة والربامج ال  تشملها اخلطة 

 . درجة اكتمال اجلوانب الثقافية والرياضية والرتفيهية 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ اخلطة 

 . مستوى احلداثة يف حمتويات اخلطة وأساليب تنفيذها 

 تكلفة :مؤشرات الزمن وال
 . اجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . اجناز املشروع وفق برنامج ومين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :

 . مستوى رضا الطالب 

 . مستوى رضا أولياء أمور الطالب 

 توى رضا مؤسسات األعمال .مس 

 . درجة التحسني والتطوير يف أنشطة اخلطة 

 . درجة لتحسني والتطوير يف سلوك الطالب 

 . مستوى جودة إعداد األنشطة وتنفيذها 

 . درجة تفعيل األنشطة 

 . مستوى التقدم يف تنفيذ األنشطة 

 . معدل الزيادة يف مشاركات الطالب 

 . عدد األنشطة 
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 دليل التواصل بني الطالب والكلية .

 : اهلدف الفرعي

متكني الطالب من التواصل واملشاركة الفعالة يف إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج العمل بالكلية مبا ينمـي روح    

 الوالء والفخر لدى طالب الكلية .

 :  اإلسرتاتيجية

من الفعـال بـني الطـالب وإدارة الكليـة ووحـداتها اإلداريـة       التعجيل بإعداد آلية تنظيمية وإدارية حتقق التواصل اآل

 وأقسامها العلمية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح آليات التواصل بني درجة اكتمال مكونات دليل التواصل مع الطالب 

 . درجة اكتمال مكونات دليل التواصل مع الطالب 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ الدليل 

 احلداثة يف حمتويات الدليل وآليات تطبيقه . مستوى 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . اجناز املشروع خالل ثالثة أشهر 

 . اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة دراسية 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 العالقة :مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات 
 . مستوى رضا الطالب 

 . مستوى رضا أولياء أمور الطالب 

 . مستوى رضا الوحدات اإلدارية بالكلية 

 . درجة التحسني والتطوير يف عالقات الطالب فيما بينهم 

 . درجة التحسني والتطوير يف عالقات الطالب مع وحدات الكلية 

 . مستوى جودة عالقة الطالب بالكلية 

 الطالب مع أعضاء هيئة التدريس . درجة تفعيل عالقة 

 . مستوى التقدم يف التواصل 

 . معدل الزيادة يف مشاركات الطالب 

 . عدد االتصاالت واالستشارات 

 . عدد املستفيدين من الدليل 
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 (54) مشروع رقم

 دليل بناء وتنمية سلوك التفاعل واملشاركة لدى طالب الكلية .

 : اهلدف الفرعي

ل واملشاركة الفعالة يف إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج العمل بالكليـة مبـا ينمـي روح    متكني الطالب من التواص

 الوالء والفخر لدى طالب الكلية .

 :  اإلسرتاتيجية

 التعجيل بإعداد آلية تدعم سلوك التفاعل واملشاركة لدى الطالب مع إدارة الكلية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 قنوات التفاعل واملشاركة .مستوى دقة ووضوح آليات و 

 . درجة اكتمال مكونات دليل التفاعل واملشاركة 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ الدليل 

 . مستوى احلداثة يف حمتويات الدليل وآليات تطبيقه 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :

 . اجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 ذ املشروع كل سنة دراسية .تكرار تنفي 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا الطالب 

 . مستوى رضا أولياء أمور الطالب 

 . مستوى رضا مؤسسات األعمال 

 . مستوى رضا الوحدات اإلدارية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 ة التحسني والتطوير يف سلوك تفاعل الطالب .درج 

 . درجة التحسني والتطوير يف سلوك مشاركات الطالب 

 . مستوى جودة تفاعالت ومشاركات الطالب 

 . درجة تفعيل عالقات التفاعل واملشاركة مع الطالب 

 . مستوى التقدم يف سلوك الطالب 

 . عدد حاالت التفاعل 

 . عدد حاالت املشاركات 
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 (55قم )مشروع ر

 دراسة تشخيصية لواقع خدمات اإلرشاد األكادميي بالكلية . 

 : اهلدف الفرعي

 تفعيل اإلرشاد األكادميي تنمية وعي الطالب والطالبات وتعظيم االستفادة من الربامج التعليمية . 

 :  اإلسرتاتيجية

 االستمرارية يف تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي للطالب والطالبات .

 املواصفات الفنية : مؤشرات

 . مستوى دقة ووضوح منهج وأهداف الدراسة التشخيصية 

 . درجة اكتمال نطاق وجماالت الدراسة التشخيصية 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ الدراسة واالستفادة منها 

 . مستوى احلداثة يف حتديد أولويات خدمات اإلرشاد األكادميي 

 دميي .تطوير جماالت وأنواع خدمات اإلرشاد األكا 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة شهر واحد 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة دراسية 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا الطالب 

 رضا الطالبات . مستوى 

 . مستوى رضا أولياء أمور الطالب 

 . درجة التحسني والتطوير يف جماالت اإلرشاد األكادميي 

 . درجة التحسني والتطوير يف أساليب وأدوات تقديم خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . مستوى جودة الدراسة التشخيصية 

 . درجة تفعيل تطبيق نتائج الدراسة 

  خدمات اإلرشاد األكادميي .مستوى التقدم يف تطوير 

 . معدل الزيادة يف أنواع خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . عدد خدمات اإلرشاد األكادميي 
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  (56مشروع رقم )

 دراسة وصفية حتليلية خلدمات اإلرشاد األكادميي من كليات وجامعات أخرى .

 : اهلدف الفرعي

 وتعظيم االستفادة من الربامج التعليمية .تفعيل اإلرشاد األكادميي تنمية وعي الطالب والطالبات  

 : اإلسرتاتيجية

 االستمرارية يف تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي للطالب والطالبات . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح منهج وأهداف الدراسة الوصفية التحليلية يف الكليات واجلامعات ال  يتم اختيارها 

 الت وعناصر الدراسة الوصفية التحليلية .درجة اكتمال جما 

 . مستوى اليسر يف إجراء الدراسة واالستفادة منها 

 . مستوى احلداثة يف الدراسة ال  يتم تنفيذها على كليات وجامعات يتم اختيارها على أسس واضحة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 ج زمين معتمد .إجناز املشروع وفق برنام 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل مخس سنوات دراسية 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا الكليات واجلامعات ال  يتم دراستها 

 . مستوى رضا الوحدات اإلدارية بالكلية 

 مية .مستوى رضا األقسام العل 

 . درجة التحسني والتطوير يف العالقات والتعاون مع الكليات واجلامعات األخرى 

 . درجة التحسني والتطوير يف خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . مستوى جودة الدراسة الوصفية التحليلية 

 . درجة تفعيل تطبيق نتائج الدراسة 

 . مستوى التقدم يف تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي 

 لزيادة يف أنواع خدمات اإلرشاد األكادميي .معدل ا 

 . عدد خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . عدد الكليات الداخلة يف الدراسة 
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 (57مشروع رقم )

 املهام واملسئوليات" –إعداد دليل خدمات اإلرشاد األكادميي "األطراف املختصة 

 : اهلدف الفرعي

 طالبات وتعظيم االستفادة من الربامج التعليمية .تفعيل اإلرشاد األكادميي تنمية وعي الطالب وال

 :  اإلسرتاتيجية

التنسيق والتعاون الفاعل مع األقسام العلمية والوحدات اإلدارية بالكلية لتحسني مستوى خدمات اإلرشاد األكادميي 

 لطالب وطالبات الكلية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 ألكادميي .مستوى دقة ووضوح جماالت خدمات اإلرشاد ا 

 . درجة اكتمال مكونات الدليل 

 . مستوى اليسر يف حتقيق التنسيق والتعاون 

 . مستوى احلداثة يف حتديد األطراف ذات العالقة واملهام واملسؤوليات لكل منها 

 . أساليب وأدوات التحفيز للتنسيق والتعاون بني األطراف ذات االختصاص 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 خالل مدة ثالثة أشهر . إجناز املشروع 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنتني 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  الطالبات مستوى رضا الطالب/.. 

 . مستوى رضا أولياء أمور الطالب 

  الوحدات اإلدارية بالكلية .مستوى رضا 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . درجة التحسني والتطوير يف جماالت وأنواع خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . مستوى جودة خدمات اإلرشاد األكادميي 

 . درجة تفعيل العالقات بني األطراف ذات العالقة 

 . مستوى التقدم يف زمن تقديم واجناز اخلدمات 

 زيادة يف أنواع اخلدمات .معدل ال 

 املرتددين طاليب اخلدمة . /الطالبات عدد الطالب 
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  (58مشروع رقم )

دراسة مقارنة ملواضع التميز للكليات املناظرة والتوصل إىل مواضع التميز املستهدفة من الكلية وأقسامها 

 العلمية كأساس لتوجيه البحوث العلمية والدراسات التطبيقية .

 : اهلدف الفرعي

 بناء مكانة علمية متميزة للكلية من خالل املتابعة والتفاعل املستمر للمستجدات يف العلوم االقتصادية واإلدارية .

 :  اإلسرتاتيجية

التعجيل بتجديد مواضع التميز املستهدفة من الكليـة وأقسـامها العلميـة يف جمـاالت املعرفـة والبحـوث االقتصـادية        

 واإلدارية .

 الفنية : مؤشرات املواصفات
 . مستوى دقة ووضوح الدراسة 

 . درجة اكتمال وتكامل الدراسة 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع الدراسة 

 . مستوى احلداثة يف مكونات الدراسة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 ث سنوات .تكرار تنفيذ املشروع كل ثال 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن الدراسة 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة عن الدراسة 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدراسة 

 . درجة التحسني والتطوير يف الدراسة 

 دل الزيادة يف الدراسة .مع 

 . عد مواضع التميز املستهدفة من الكلية 
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  (59مشروع رقم )

تصميم نظام يتضمن تتبع املستجدات والتواصل املستمر مع املراكز واملؤسسات البحثية يف 

 العلوم االقتصادية واإلدارية ووضع حمفزات االنتفاع بها .

 : اهلدف الفرعي

 لكلية من خالل املتابعة والتفاعل املستمر للمستجدات يف العلوم االقتصادية واإلدارية .بناء مكانة علمية متميزة ل 

 : اإلسرتاتيجية

 التتبع املستمر للمستجدات من العلوم االقتصادية واإلدارية . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :

 . مستوى دقة ووضوح النظام 

 . درجة اكتمال النظام 

 ام .مستوى اليسر يف التعامل النظ 

 . مستوى احلداثة يف النظام 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل أربع سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن النظام 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن النظام 

 . مستوى رضا الطالب عن النظام 

 . مستوى جودة النظام 

 . درجة فاعلية النظام 

 . عدد مراكز األحباث ال  يوجد قناة اتصال معها 
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  (60مشروع رقم ) 

لعلوم االقتصادية واإلدارية ووضع آلية حتديثها بناء قاعدة معلومات باإلنتاج العلمي يف ا

 واالنتفاع بها .

 :  اهلدف الفرعي

 يف العلوم االقتصادية واإلدارية بناء مكانة علمية متميزة للكلية من خالل املتابعة والتفاعل املستمر للمستجدات 

 :  اإلسرتاتيجية

 .التتبع املستمر للمستجدات من العلوم االقتصادية واإلدارية 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح قاعدة املعلومات وآلية حتديثها 

 . درجة اكتمال قاعدة املعلومات وآلية حتديثها 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع قاعدة املعلومات وآلية حتديثها 

 . مستوى احلداثة يف قاعدة املعلومات وآلية حتديثها 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :

 املشروع خالل مدة سنة ، ويتم التحديث شهريا . إجناز 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن قاعدة املعلومات ونظام حتديثها 

  الكلية عن قاعدة املعلومات ونظام حتديثها .مستوى رضا إدارة 

 . مستوى رضا الطالب عن قاعدة املعلومات ونظام حتديثها 

 . درجة فاعلية الربنامج يف حمتويات قاعدة املعلومات ونظام حتديثها 

 . عدد املداد العلمية ال  حتتويها قاعدة املعلومات 
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  (61مشروع رقم )

 إنشاء وحدة حبوث واستشارات . 

 : دف الفرعياهل

 دعم وتشجيع البحوث النظرية والتطبيقية يف اجملاالت االقتصادية اإلدارية . 

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بتحديد جماالت ومواضيع البحوث املستهدفة .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 البحوث واالستشارات . درجة اكتمال وتكامل مواصفات وحدة 

 . مستوى اليسر يف خطوات تنفيذ مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 . مستوى احلداثة يف مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة سنة 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 طيطية املعتمدة .تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخ 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 . مستوى رضا عينة من وحدات قطاع األعمال عن مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 رات .مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن مواصفات وحدة البحوث واالستشا 

 . درجة التحسني والتطوير يف مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 . درجة فاعلية وحدة مواصفات وحدة البحوث واالستشارات 

 . عدد املستفيدين من وحدة البحوث واالستشارات 
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 (62مشروع رقم ) 

 إعداد أسس ومعايري حتديد املشاريع البحثية .  

 : اهلدف الفرعي

 البحوث النظرية والتطبيقية يف اجملاالت االقتصادية واإلدارية . دعم وتشجيع

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بتحديد جماالت ومواضيع البحوث املستهدفة . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح معايري حتديد املشاريع البحثية 

 . درجة اكتمال معايري حتديد املشاريع البحثية 

 يف معايري حتديد املشاريع البحثية . مستوى اليسر 

 . مستوى احلداثة يف معايري حتديد املشاريع البحثية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة شهرين 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 ؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :م
 .مستوى رضا إدارة الكلية عن معايري حتديد املشاريع البحثية 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن معايري حتديد املشاريع البحثية 

 . مستوى رضا الطالب عن معايري حتديد املشاريع البحثية 

 ة .مستوى جودة معايري حتديد املشاريع البحثي 

  املشاريع البحثية . حتديددرجة فاعلية معايري 

 . عدد املعايري املتبعة لتحديد مشاريع األحباث 
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  (63مشروع رقم )

 حتديد جماالت ومواضيع البحوث وبرنامج تنفيذها . 

 : اهلدف الفرعي

 دعم وتشجيع البحوث النظرية والتطبيقية يف اجملاالت االقتصادية واإلدارية .  

 : سرتاتيجيةاإل
 التعجيل بوضع نظام حتفيزي لتنفيذ البحوث املستهدفة . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 . درجة اكتمال معايري جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 . مستوى اليسر يف جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 . مستوى احلداثة يف جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة أربعة أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 ألطراف ذات العالقة :مؤشرات العائد واملنفعة ل
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 . مستوى رضا إدارة الكلية عن جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 . مستوى رضا الطالب عن جماالت ومواضيع البحوث وبرامج تنفيذها 

 مواضيع البحوث وبرامج تنفيذها .درجة فاعلية الربنامج يف حمتويات جماالت و 

 . عدد جماالت ومواضيع البحوث املستهدفة بالدراسة 
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 (64مشروع رقم )

 سياسة ونظام حتفيزي إلعداد البحوث .

 : اهلدف الفرعي

 دعم وتشجيع البحوث النظرية والتطبيقية يف اجملاالت االقتصادية واإلدارية . 

 :  اإلسرتاتيجية

 ظام حتفيزي لتنفيذ البحوث املستهدفة .التعجيل بوضع ن

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . درجة اكتمال النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . مستوى اليسر يف النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . مستوى احلداثة يف النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 ت الزمن والتكلفة :مؤشرا

 . إجناز املشروع خالل مدة شهرين 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
  التحفيزي إلعداد البحوث .مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن النظام 

 . مستوى رضا إدارة الكلية عن النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . مستوى رضا مساعدي الباحثني النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . مستوى اجلودة يف النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 . درجة فاعلية النظام التحفيزي إلعداد البحوث 

 م التحفيزي إلعداد البحوث .عدد املستفيدين من النظا 
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 (65مشروع رقم )

 تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف والرتمجة .

 :  اهلدف الفرعي

 تنمية االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس لتقديم منتجات فردية ومجاعية متميزة يف التأليف والرتمجة .

 : يجيةاإلسرتات

 بناء وتنمية الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف والرتمجة على املستوى الفردي واجلماعي . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف والرتمجة 

 م االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف والرتمجة .مستوى اليسر يف آلية تشخيص وتقوي 

 . مستوى احلداثة يف آلية تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف والرتمجة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة سنة 

 د .إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتم 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :

  مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن آلية تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس

 جتاه التأليف والرتمجة .

 ا إدارة الكلية عن آلية تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التـدريس جتـاه   مستوى رض

 التأليف والرتمجة .

       مستوى اجلودة يف آلية تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضـاء هيئـة التـدريس جتـاه التـأليف

 والرتمجة .

 القدرات لدى أعضاء هيئـة التـدريس جتـاه    درجة التحسني والتطوير يف آلية تشخيص وتقويم االجتاهات و

 التأليف والرتمجة .

  عدد املشاركني يف إعداد آلية تشخيص وتقويم االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس جتاه التأليف

 . والرتمجة
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  (66مشروع رقم )

 حتديد جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة . 

 : اهلدف الفرعي

 القدرات لدى أعضاء هيئة التدريس لتقديم منتجات فردية ومجاعية متميزة يف التأليف والرتمجة .تنمية االجتاهات و

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بتحديد اجملاالت املستهدفة يف جمال التأليف والرتمجة . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 

 الت ومواضيع التأليف والرتمجة .درجة اكتمال جما 

 . مستوى اليسر يف جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 

 . مستوى احلداثة يف جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

  سنوات .تكرار تنفيذ املشروع كل ثالث 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :

 . مستوى رضا األقسام العلمية عن جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 

 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 

 مواضيع التأليف والرتمجة .مستوى جودة اختيار جماالت و 

 . عدد جماالت ومواضيع التأليف والرتمجة 
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  (67مشروع رقم )

 سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة .

 : اهلدف الفرعي

مجة تنمية االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس لتقديم منتجات فردية ومجاعية متميزة يف التأليف والرت 

. 

 : اإلسرتاتيجية

 التعجيل بتحديد اجملاالت املستهدفة يف جمال التأليف والرتمجة . 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 . درجة اكتمال سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

  اليسر يف استيعاب سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة .مستوى 

 . مستوى احلداثة يف سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 وع كل ثالث سنوات .تكرار تنفيذ املشر 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 جلماعي يف التأليف والرتمجة .مستوى رضا األقسام العلمية عن سياسة حتفيز اجلهد الفردي وا 

 . مستوى جودة سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 . درجة فاعلية سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 . مستوى التقدم يف سياسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة 

 اسة حتفيز اجلهد الفردي واجلماعي يف التأليف والرتمجة .عدد املستفيدين من سي 
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 (68مشروع رقم )

 بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية .

 : اهلدف الفرعي

 تنمية االجتاهات والقدرات لدى أعضاء هيئة التدريس لتقديم منتجات فردية ومجاعية متميزة يف التأليف والرتمجة .

 ا:  اإلسرتاتيجية

 بتحديد اجملاالت املستهدفة يف جمال التأليف والرتمجة . لتعجيل

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية 

 . درجة اكتمال متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية 

  مستوى اليسر يف متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية. 

 . مستوى احلداثة يف متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة شهرين 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل سنة 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 لألطراف ذات العالقة : مؤشرات العائد واملنفعة
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس عن متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية 

 . درجة التحسني والتطوير يف نظام إمداد املكتبات العلمية 

 . مستوى اجلودة يف متطلبات بناء وتطوير مكتبات األقسام العلمية 

 ات األقسام العلمية .مستوى التقدم يف متطلبات بناء وتطوير مكتب 

  . معدل الزيادة يف رصيد مكتبات األقسام العلمية 

 . عدد املتاح من مراجع معتمدة يف مكتبات األقسام العلمية 
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  (69مشروع رقم )

 مقرتحات قواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات .

 : اهلدف الفرعي

 ية والعاملية.تيسري وتفعيل املشاركات اهلادفة يف املؤمترات احملل 

 : اإلسرتاتيجية 

 . حتفيز املشاركة يف املؤمترات احمللية والعاملية مع إعطاء األولوية للمساهمني بالبحوث

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح سياسات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

 . درجة اكتمال قواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

  اليسر يف املشاركة يف االستفادة من املؤمترات .مستوى 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :

 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 ذات العالقة : مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف
 . مستوى رضا إدارة الكلية عن سياسات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

 . مستوى رضا اجلهاز اإلداري عن سياسات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

 . مستوى رضا األقسام العلمية عن سياسات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

 تدريس عن سياسات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات .مستوى رضا أعضاء هيئة ال 

 . مستوى اجلودة يف أسس ومعايري املشاركات يف املؤمترات 

 . درجة التحسني والتطوير يف إجراءات وقواعد وضوابط املشاركة يف املؤمترات 

 . معدل الزيادة يف املشاركات ببحوث وأوراق 

 . عدد املشاركني يف املؤمترات 

 وث وأوراق العمل .عدد البح 
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 (70مشروع رقم )

حتديد املسؤولية التنظيمية وما يرتبط بها من اختصاصات وواجبات لضمان تتبع املؤمترات  

 وتفعيل املشاركات وتقييمها .

 :  اهلدف الفرعي

 تيسري وتفعيل املشاركات اهلادفة يف املؤمترات احمللية والعاملية.

 : اإلسرتاتيجية

 ملؤمترات ال  تدعم املزايا التنافسية للكلية .الرتكيز على ا 

 مؤشرات املواصفات الفنية :

 . مستوى دقة ووضوح املسؤولية التنظيمية واإلدارية 

 . درجة اكتمال اختصاصات والواجبات الوظيفية اخلاصة باملؤمترات 

 . مستوى اليسر يف أداء مهام املشاركة يف املؤمترات 

 وات ومناذج املشاركة يف املؤمترات .مستوى احلداثة يف أساليب وأد 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار تنفيذ املشروع كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 ة :مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالق
 . مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 . مستوى رضا األقسام العلمية 

 . مستوى رضا اجلهاز اإلداري املختص 

 . درجة التحسني والتطوير يف إجراءات املشاركة يف املؤمترات 

 . درجة التحسني والتطوير يف شروط ومتطلبات املشاركة يف املؤمترات 

 . مستوى جودة اإلجراءات واألدوات 

 عيل سياسات وقواعد املشاركة يف املؤمترات .درجة تف 

 . معدل الزيادة يف املشاركات يف املؤمترات 
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  (71مشروع رقم )

 مشروع إعداد نظام حوافز للمشاركني يف املؤمترات . 

 : اهلدف الفرعي

 تيسري وتفعيل املشاركات اهلادفة يف املؤمترات احمللية والعاملية. 

 : اإلسرتاتيجية

 اركة يف املؤمترات احمللية والعاملية مع إعطاء األولوية للمساهمني بالبحوث .حتفيز املش 

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح سياسة وقواعد ونظام التحفيز 

 . درجة اكتمال عناصر وأشكال التحفيز يف النظام 

 . مستوى اليسر يف تطبيق نظام التحفيز 

 وأشكال التحفيز . مستوى احلداثة يف أساليب وأدوات 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 اء هيئة التدريس .مستوى رضا أعض 

 . مستوى رضا األقسام العلمية 

 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . درجة التحسني والتطوير يف البحوث وأوراق العمل 

 . مستوى جودة البحوث وأوراق العمل املقدمة يف املؤمترات 

 . درجة تفعيل املشاركات واالستفادة منها 

 ل يف املؤمترات .معدل الزيادة يف املشاركات والبحوث وأوراق العم 

 . عدد املشاركني يف املؤمترات 

 . عدد املشاركني يف البحوث وأوراق العمل 

 
 



 112 

 
  (72مشروع رقم )

 حتديد جماالت مؤمترات وندوات مستهدفة وخطة تنفيذها .

  :اهلدف الفرعي

 قتصادية واإلدارية .تفعيل دور الكلية يف تنفيذ مؤمترات تتناول القضايا اإلسرتاتيجية واملعاصرة يف اجملاالت اال

 :  اإلسرتاتيجية

 الرتكيز على جماالت املؤمترات والندوات ال  تدعم املزايا التنافسية .

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 . مستوى دقة ووضوح جماالت ومواضيع املؤمترات والندوات املستهدفة 

 املشاركة بها . درجة اكتمال جماالت ومواضيع املؤمترات والندوات املخطط تنفيذها أو 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ تلك املؤمترات والندوات أو املشاركة فيها 

 . مستوى احلداثة يف جماالت ومواضيع املؤمترات مع املستجدات يف أهداف وأنشطة أهلية 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 كرار حتديث املشروع كل مخس سنوات .ت 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة 

 . مستوى رضا الوحدات اإلدارية املختصة 

 . مستوى رضا األقسام العلمية 

  والتطوير يف جماالت ومواضيع املؤمترات والندوات .درجة التحسني 

 . مستوى اجلودة يف اختيار املؤمترات 

 . درجة تفعيل املؤمترات والندوات املتميزة 

 . معدل الزيادة يف املشاركات باملؤمترات والندوات 

 . عدد املؤمترات ال  يتم تنفيذ أو املشاركة فيها 
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  (73مشروع رقم )

 جودة ختطيط املؤمترات وتنفيذها . إعداد دليل لضمان 

 :  اهلدف الفرعي

 اجملاالت االقتصادية واإلدارية  تفعيل دور الكلية يف تنفيذ مؤمترات تتناول القضايا اإلسرتاتيجية واملعاصرة يف

 : اإلسرتاتيجية

 حتفيز اجلهد اجلماعي لألقسام العلمية يف تنفيذ املؤمترات املستهدفة . 

 لفنية :مؤشرات املواصفات ا

 . مستوى دقة ووضوح دليل جودة ختطيط وتنفيذ املؤمترات والندوات 

 . درجة اكتمال مكون الدليل 

 . مستوى اليسر يف التعامل مع الدليل وتطبيقه 

 . مستوى احلداثة يف أهداف وحمتويات الدليل وأدوات تطبيقه 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 املشروع وفق برنامج زمين معتمد . إجناز 

 . تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

 . تنفيذ املشروع وفق املوازنة التخطيطية املعتمدة 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :
 . مستوى رضا إدارة الكلية 

 . مستوى رضا إدارة اجلامعة 

 . مستوى رضا الوحدات اإلدارية املختصة 

 ضا األقسام العلمية .مستوى ر 

 . مستوى رضا الكليات األخرى 

 . درجة التحسني والتطوير يف املشاركات باملؤمترات والندوات 

 . درجة التحسني والتطوير يف تنفيذ املؤمترات والندوات 

 مستوى جودة املشاركات أو التنفيذ للمؤمترات والندوات 

 . درجة تفعيل قرارات املوافقة على املشاركة 

 لزيادة يف الفئات ال  خيدمها الدليل .معدل ا 

 . عدد املؤمترات والندوات ال  يتم تنفيذها 

 . عدد املؤمترات والندوات ال  يتم املشاركة فيها 
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  (74مشروع رقم )

تشخيص وتقويم االجتاهات لدى أعضاء هيئة التدريس حنو الدراسات والتأليف املتخصص 

 وفق الفكر اإلسالمي .

 : اهلدف الفرعي

 بناء االجتاهات اإلجيابية لتعميق االهتمام بالفكر اإلسالمي يف الدراسات والبحوث االقتصادية واإلدارية .

 :  اإلسرتاتيجية

 ت والبحوث االقتصادية واإلدارية التعجيل بتحقيق الربط بني اجتاهات البحث والتدريس والفكر اإلسالمي يف الدراسا

 مؤشرات املواصفات الفنية :
 ة ووضوح منهج الدراسة وأهدافها .مستوى دق 

 . درجة اكتمال جماالت وأحباث الدراسة 

 . مستوى اليسر يف تنفيذ الدراسة واالستفادة من نتائجها 

 مؤشرات الزمن والتكلفة :
 . إجناز املشروع خالل مدة ثالث أشهر 

 . إجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 . تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

 يذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة .تنف 

 مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة :

 . مستوى رضا هيئة التدريس 

 . درجة التطوير والتحسني يف منهج الدراسات التشخيصية 

 . مستوى جودة أدوات الدراسة 

 . درجة تفعيل مشاركة املساهمني يف تنفيذ الدراسة 

  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بشأن جماالت الدراسة .مستوى التقدم يف 

 . عدد الدراسات التشخيصية يف هذا اجملال 

 . عدد االستبيانات ال  يتم استيفاؤها 
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  (75مشروع رقم )

 اإلسالمي  جمال التخصص حتديد جماالت ومواضيع حلقات نقاشية تتناول الفكر

 اهلدف الفرعي : 
 ء القدرات البحثية لتناول القضايا االقتصادية واإلدارية املعاصرة يف ضوء الفكر اإلسالمي ضمان توافر متطلبات بنا

 -:اإلسرتاتيجية   

 واملمارسة البحثية والتدريس املتخصصة  ىاالسالم بعاد الفكرتواصل جهود تثقيف وتدريب أعضاء هيئة التدريس يف أ 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
 االت ومواضيع احللقات النقاشية يف الفكر االسالمى مبجاالت التخصصمستوى دقة ووضوح جم 

  درجة اكتمال اجملاالت واملواضيع 

 احللقات النقاشية  لمستوى اليسر يف التنفيذ وتفعي 

 مستوى احلداثة يف املواضيع ال  تناولتها احللقات النقاشية 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
 هر اجناز املشروع خالل مدة ستة أش 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  

 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوى رضا األقسام العلمية 

 مستوى رضا إدارة الكلية 

 إدارة اجلامعة مستوي رضا 

  مستوى رضا الكليات األخرى 

 مستوى رضا اجلامعات األخرى 

  درجة التطوير والتحسني يف جماالت ومواضيع احللقات 

  مستوى جودة اختيار جماالت ومواضيع احللقات 

  درجة تفعيل املشاركة يف احللقات النقاشية 

  عدد اجملاالت واملواضيع ال  تتناوهلا احللقات 

 ني يف احللقات النقاشيةعدد املشارك 
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  (76مشروع رقم )

 حتقيق التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكز خمتارة 

 اهلدف الفرعي :   
 ضمان توافر متطلبات بناء القدرات البحثية لتناول  القضايا االقتصادية واإلدارية املعاصرة يف ضوء الفكر اإلسالمي 

 : اإلسرتاتيجية  

 والتحالف مع مؤسسات ومراكز رائدة يف جمال الفكر اإلسالمي املتخصصالتعجيل بتحقيق التعاون 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  

 مستوى دقة ووضوح أسس ومعايري اختيار املؤسسات واملراكز املستهدفة للتعاون والتحالف 

   درجة اكتمال نظام االختيار والتعاون والتحالف 

 تعاون والتحالف مستوى اليسر يف تطبيق نظام االختيار وال 

 مستوى احلداثة يف حمتويات ومنهجية نظام التعاون والتحالف 

   :مؤشرات الزمن والتكلفة-  

  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

   العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة: مؤشرات- 

 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوى رضا األقسام العلمية 

 مستوى رضا إدارة الكلية 

 مستوى رضا الوحدات اإلدارية باجلامعات ذات العالقة 

 مستوي رضا إدارة اجلامعة 

  مستوى رضا األطراف اخلارجية ذات العالقة 

  العالقات مع املؤسسات واملراكز املتخصصة  درجة التطوير والتحسني يف 

  مستوى جودة التحالفات والشراكة 

  مستوى التقدم يف اجناز االتفاقيات 

  عدد التحالفات والشراكات 

 عدد البحوث والدراسات واملؤمترات والندوات 
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  (77مشروع رقم )

 دةاملستهدفة وفق معايري متييز حمد والتأليفحتديد جماالت ومواضيع البحوث 

 اهلدف الفرعي :  
 ضمان متيز املنتجات البحثية يف االقتصاد واالداراة مبا يعكس معايري جودة الفكر اإلسالمي      

 : اإلسرتاتيجية  

 العلمية األقسامالتنويع فى جماالت االهتمام بتطبيق الفكر االسالمى فى جماالت ختصص  

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  ومعايري التميز فى البحوث والتكاليف فى اجملال سأسمستوى دقة ووضوح 

  فى اجملال والتأليفدرجة اكتمال املواضيع املستهدفة للبحوث 

  فى اجملال  والتأليفمنتجات البحوث  إعدادمستوى اليسر فى 

  فى اجملال والتأليفمستوى احلداثة يف مواضيع البحوث 

 مستوى احلداثة فى مواضيع البحوث واملؤلفات ذاتها 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  

  اجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنة 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  

 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 ضا األقسام العلمية مستوى ر 

  الكلية إدارةمستوى رضا 

  اجلامعة إدارةمستوى رضا 

  اخلارجية ذات العالقة األطرافمستوى رضا 

  والتأليفومعايري التميز فى مواضيع البحوث  أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

  والتأليفمستوى جودة مشاريع البحوث 

  والتأليفدرجة تفعيل جهود البحوث 

 والتأليفى البحوث مستوى التقدم ف 

 معدل الزيادة فى جهود البحوث واملؤلفات املشرتكة 

  األحباثعدد  
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  (78مشروع رقم )

 من جتاربها فادةستواالتقييم املدارس املنهجية السائدة 

 اهلدف الفرعي :  
                                    ى وفق الفكر االسالم وإداريةتوفري مقومات زيادة الكلية فى جماالت حبثية تتعلق بقضايا اقتصادية  

 : اإلسرتاتيجية  

 تتبع متواصل الجتاهات وجهود املدارس املنهجية فى تناول الفكر االسالمى فى جماالت التخصص 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  ومعايري حتديد واختيار املدارس املنهجية وتقييم جتاربها أسسمستوى دقة ووضوح 

  مكونات مشروع االختياردرجة اكتمال 

  والتقييم رومعايري االختيا أسسمستوى اليسر فى تطبيق 

 مستوى احلداثة يف املدارس املنهجية التى يتم اختيارها 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

 نفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة ت 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوى رضا األقسام العلمية 

  اخلارجية ذات العالقة  األطرافمستو رضا 

  ومعايري اختيار املدارس املنهجية أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

 طوير والتحسني يف نوعية املدارس املنهجية التى يتم اختيارهادرجة الت 

  األخرىمستوى جودة تقييم املدارس املنهجية   

  األخرىدرجة تفعيل االستفادة من املدارس املنهجية  

 مستوى التقدم فى تتبع املدارس املنهجية احلديثة 

 معدل الزيادة فى دراسة وتقييم املدارس املنهجية احلديثة 

 نماذج اىل يتم دراستهاعدد ال 

 عدد جماالت االستفادة منها 
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  (79مشروع رقم)

 دليل لضمان جودة االستقطاب 

 
 اهلدف الفرعي :   

 فعالة   وأنظمةضمان جودة االستقطاب للعناصر البشرية املتميزة من خالل سياسات 

  -اإلسرتاتيجية :  
 التنوع يف مصادر االستقطاب 

 باالستقطاالعلمية يف عملية  قساملألاملشاركة الفاعلة  تأكيد 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  ومعايري جودة وفاعلية االستقطاب  أسسمستوى دقة ووضوح سياسة 

  درجة اكتمال نظام ودليل االستقطاب 

  مستوى اليسر فى تطبيق وتفعيل نظام االستقطاب 

 مستوى احلداثة يف حمتويات وآليات تطبيق دليل االستقطاب 

  -ات الزمن والتكلفة:مؤشر  
  اجناز املشروع خالل مدة ثالثة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنة 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  

 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 قسام العلميةمستوى رضا األ 

  الكلية  إدارةمستوى رضا 

  باجلامعة املختصة اإلداريةمستوى رضا الوحدات 

  ومعايري االستقطاب أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

 درجة التطوير والتحسني يف دليل نظام االستقطاب 

  مستوى جودة عني االستقطاب 

  ومعايري االستقطاب أسسدرجة تفعيل 

 ام االستقطاب مستوى التقدم فى تطبيق نظ 

  معدل الزيادة فى استقطاب العناصر املتميزة 

  عدد حاالت االستقطاب للعناصر املتميزة 

  عدد حاالت االحتفاظ بالعناصر املتميزة 
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  (80مشروع رقم )

 خطة احتياجات من عملية االستقطاب

 اهلدف الفرعي :  
 فعالة   وأنظمةات ضمان جودة االستقطاب للعناصر البشرية املتميزة من خالل سياس

 : اإلسرتاتيجية  

 التخطيط طويل املدي لتحديد االحتياجات من االستقطاب  تأكيد 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  

   مستوى دقة ووضوح خطة االحتياجات من العناصر البشرية املتميزة 

  االحتياجاتحتديد  وأدوات إجراءاتدرجة اكتمال  

  العلمية   ماألقسامستوى اليسر فى مشاركة 

  مستوى احلداثة يف تقدير االحتياجات من العناصر البشرية املتميزة 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنه 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -لعائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:مؤشرات ا  

  هيئة التدريس  أعضاءمستوي رضا 

 مستوى رضا األقسام العلمية 

  الكلية   إدارةمستوى رضا 

  املختصة باجلامعة  اإلداريةمستوى رضا الوحدات 

  درجة التطوير والتحسني يف سياسات وقواعد االستقطاب 

  ستقطاب اال وأدوات إجراءاتدرجة التطوير والتحسني يف 

  مستوى جودة تقدير االحتياجات يف العناصر البشرية املتميزة 

  درجة تفعيل خطة االحتياجات 

   مستوى التقدم فى عملية االستقطاب 

   معدل الزيادة فى حاالت االستقطاب 

 عدد حاالت االستقطاب للعناصر املتميزة 

 عدد حاالت االحتفاظ بالعناصر املتميزة 
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  (81مشروع رقم)

 هيئة التدريس أعضاءييم دليل تق

 اهلدف الفرعي :  
 البشرية املتميزة والتنمية املستمرة لقدراتها    واألنظمةحتقيق اجلودة والفاعلية يف السياسات  

  -اإلسرتاتيجية :  
  هيئة التدريس  ألعضاءوتطبيق نظام التقييم املستمر  بإعدادالتعجل 

  هيئة التدريس  أعضاءتواصل عملية تقييم 

  -شرات املواصفات الفنية:مؤ  

  التقييم   أسسمستوى دقة ووضوح 

   درجة اكتمال حمتويات نظام ودليل التقييم 

   مستوى اليسر فى تطبيق وتفعيل نظام التقييم 

  مستوى احلداثة يف حمتويات وآليات تطبيق دليل التقييم 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 املشروع وفق برنامج زمين معتمد  اجناز 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوى رضا األقسام العلمية 

  الكلية  إدارةمستوى رضا 

  باجلامعة املختصة اإلداريةمستوى رضا الوحدات 

  ومعايري التقييم أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

  درجة التطوير والتحسني يف دليل ونظام التقييم 

  مستوى جودة عملية التقييم 

  درجة تفعيل القرارات استنادا علي عملية التقييم 

  مستوى التقدم فى تطبيق نظام التقييم 

 تقييم  عدد التحديث والتطوير يف نظام ال 

  للتقييم  إخضاعهاعدد اجملاالت والعناصر التى يتم 
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 لالحتفاظ بالعناصر املتميزة حتفيزيسياسة ونظام 

 اهلدف الفرعي :  
 البشرية املتميزة والتنمية املستمرة لقدراتها    واألنظمةحتقيق اجلودة والفاعلية يف السياسات 

 : اإلسرتاتيجية  

 ذات العالقة واألطرافتكامل فى جماالت التقييم التنويع وال 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  ومعايري التحفيز   أسسو  أهدافمستوى دقة ووضوح 

  التحفيز   وأدواتدرجة اكتمال حمتويات 

   مستوى اليسر فى تطبيق وتفعيل نظام التحفيز 

  مستوى احلداثة يف نظام ودليل التحفيز 

  -كلفة:مؤشرات الزمن والت  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوى رضا األقسام العلمية 

  الكلية  إدارةمستوى رضا 

  باجلامعة املختصة اإلداريةمستوى رضا الوحدات 

  ومعايري التحفيز أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

  التحفيز   وإجراءاتدرجة التطوير والتحسني يف سياسات وقواعد 

  مستوى جودة حتفيز العناصر املتميزة 

  درجة تفعيل قرارات االحتفاظ بالعناصر املتميزة 

 التحفيز أساليبى التقدم فى تطوير مستو 

 معدل الزيادة فى االحتفاظ بالعناصر املتميزة 

  املتميزة رالتحفيز للعناصعدد حاالت 

 عدد حاالت االحتفاظ بالعناصر املتميزة 
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 القائم فى الكلية التنظيميتشخيص املناخ  

 
 اهلدف الفرعي :   

 الكلية    ملنسوبي االبتكارى و للسلوك االبداعىحمفز  خالقيأ تنظيميضمان توفر مناخ 

  -: اإلسرتاتيجية  

 بالكلية التنظيميالتعجيل بدراسة وحتليل املناخ  

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  

  وأقسامهابالكلية  التحفيزيمستوى دقة ووضوح خصائص مناخ العمل 

  مهاوأقسادرجة اكتمال جماالت وعناصر دراسة مناخ العمل بالكلية 

  وأقسامهامستوى اليسر فى التعرف على خصائص مناخ العمل بالكلية  

  وأقسامهابالكلية  التنظيميومعايري توصيف وتقييم املناخ  أسسمستوى احلداثة يف 

  وأقسامهاللكلية  التنظيميمستوى احلداثة فى دراسة املناخ 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 جناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد ا 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوى رضا اجلهاز االدارى بالقسم 

  العلميمستوى رضا القسم  

 بالكلية التحفيزيدراسة خصائص مناخ العمل  أسسوالتحسني يف  درجة التطوير 

  العلمية بالكلية   باألقسامالعمل  وأنظمةدرجة التطوير والتحسني يف حتديد جماالت التطوير فى سياسات 

  العلمية  األقسامفى  التنظيميمستوى جودة الدراسة التشخيصية للمناخ 

  تنظيميالدرجة تفعيل قرارات حتسني جودة املناخ 

  العلمية مباألقسا التحفيزيمستوى التقدم فى دراسة وحتليل السلوك 

  التنظيميمعدل الزيادة فى جهود حتصيل املناخ 

  التنظيميعدد جماالت التطوير فى املناخ 
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 نظام يضمن التقويم املستمر ملناخ العمل يف الكلية

 اهلدف الفرعي : 
 ملنسوبي الكلية   االبتكارى وخالقي حمفز للسلوك اإلبداعي أضمان توفري مناخ تنظيمي 

  -اإلسرتاتيجية :  
 استمرارية التقييم والتطوير للمناخ التنظيمي للكلية مقارنة بتجارب خمتارة 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  ومعايري تطوير املناخ التنظيمي  أهدافمستوى دقة ووضوح 

 ويم ملناخ العمل بالكلية  درجة اكتمال نظام ودليل التق 

   مستوى اليسر يف تطبيق وتفعيل عملية التقويم ملناخ العمل 

  ومعايري تطوير املناخ التنظيمي بالكلية  أسسمستوى احلداثة يف 

  مستوى احلداثة يف عملية التقويم للمناخ التنظيمي 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

  املشروع وفق برنامج زمين معتمد اجناز 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوى رضا األقسام العلمية 

 مستوى رضا إدارة الكلي 

  اإلداريمستوى رضا اجلهاز   

  ومعايري تقويم املناخ التنظيمي  أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

   درجة التطوير والتحسني يف خصائص املناخ التنظيمي 

  ومعايري وسياسات التقويم للمناخ التنظيمي   أسسمستوى جودة 

  درجة تفعيل قرارات حتفيز املناخ التنظيمي 

  مستوى التقدم يف تطوير خصائص املناخ التنظيمي 

 دد جماالت التطوير والتحفيز يف املناخ التنظيمي  ع 

 عدد حاالت دراسة وتقويم املناخ التنظيمي 
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 االبتكارى و اإلبداعيسياسة ونظام حتفيزي للسلوك 

 اهلدف الفرعي :  
 ملنسوبي الكلية   االبتكارى و اإلبداعيحمفز للسلوك  أخالقيمي ضمان توفري مناخ تنظي

  -تيجية :اإلسرتا  
 وتوفري متطلباته  االبتكارى و اإلبداعيتتبع حمددات السلوك   

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  البتكاريوا اإلبداعيومعايري السلوك  وأسس أهدافمستوى دقة ووضوح  

  واالبتكاري اإلبداعيحتديث وحتفيز السلوك  وإجراءاتدرجة اكتمال سياسات وقواعد 

 واالبتكاري   اإلبداعيوتفعيل سياسة حتفيز السلوك  مستوى اليسر يف تطبيق 

  واالبتكاري  ياإلبداعومعايري حتديد وتوصيف السلوك  أسسمستوى احلداثة يف 

  واالبتكاري  اإلبداعيوقواعد التحفيز للسلوك  وأنظمةمستوى احلداثة يف سياسات 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة ستة أشهر 

 از املشروع وفق برنامج زمين معتمد اجن 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

 مستوى رضا إدارة الكلية 

  اإلداريمستوى رضا اجلهاز  

  االبتكارى و اإلبداعيارجية ذات العالقة بنواتج  السلوك اخل اإلطرافمستوي رضا  

  االبتكاري و اإلبداعيومعايري السلوك  أسسدرجة التطوير والتحسني يف 

  االبتكارى و اإلبداعيالتحفيز على السلوك  آليةدرجة التطوير والتحسني يف سياسات ونظام   

  ارىاالبتك يعاإلبدامستوى جودة عملية التحفيز على السلوك   

  االبتكارى و اإلبداعيدرجة تفعيل قرارات التحفيز يف جهود ونواتج السلوك   

  االبتكارى و اإلبداعيمستوى التقدم يف تنمية السلوك 

  االبتكارى و ياإلبداعمعدل الزيادة يف نواتج السلوك  

  البتكارية  وا  اإلبداعية واألفكارعدد احلاالت 

  ابتكاري يإبداععدد من يتم حتفيزهم عن سلوك 
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 والتدريبية  حتديد احتياجات مؤسسات اجملتمع يف اخلدمات االستشارية

 اهلدف الفرعي :  
 تنمية القدرات املهنية لدى املوارد البشرية يف الكلية لتمكينها من تقديم  خدمات استشارية   

  -اإلسرتاتيجية :  
الكليـة يف اجملـاالت    أعمـال كلية لالستجابة والتفاعـل مـع احتياجـات بيئـة     املسؤولية االجتماعية علي ال تأكيد     

 االستشارية والتدريبية 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
   مستوى دقة ووضوح االحتياجات من اخلدمات االستشارية والتدريبية 

     درجة اكتمال تلك االحتياجات 

 حديد تلك االحتياجات  مستوى احلداثة يف مصادر البيانات واملعلومات لت 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  أشهر  أربعةاجناز املشروع خالل مدة 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  

 سسات اجملتمع مستوى رضا مؤ 

  مستوى رضا األقسام العلمية 

 مستوى رضا إدارة الكلية 

  هيئة التدريس   أعضاءمستوى رضا 

   درجة التطوير والتحسني يف اخلدمات ال  تقدمها الكلية 

   درجة التطوير والتحسني يف املزايا التنافسية للكلية 

    مستوى جودة البيانات واملعلومات عن االحتياجات 

 عيل تنفيذ التعامالت والعقود مع مؤسسات اجملتمع درجة تف 

  معدل الزيادة يف تنفيذ خدمات استشارية وتدريبية 

   عدد املؤسسات ال  ينفذ هلا اخلدمات االستشارية والتدريبية 

  عدد املشاركني يف تنفيذ تلك اخلدمات 
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 االستشاري والتدرييب يف اجملالبناء وحتديث قاعدة معلومات عن املؤسسات املختصة 

 اهلدف الفرعي :  
 خدمات استشارية وتدريبية فائقة اجلودةة يف الكلية لتمكينها من تقديم تنمية القدرات املهنية لدى املوارد البشري

  -اإلسرتاتيجية :  
 تتبع جهود وخدمات املراكز املختصة يف اجملال االستشاري والتدرييب وتقييمها       

  -شرات املواصفات الفنية:مؤ  
   مستوى دقة ووضوح قاعدة املعلومات 

 درجة اكتمال قاعدة املعلومات 

   مستوى اليسر يف التعامل مع قاعدة البيانات 

   مستوى احلداثة يف حمتويات قاعدة البيانات 

  االلكرتوني لقاعدة البيانات  األمنمستوى توافر 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
 أشهر  أربعةوع خالل مدة اجناز املشر 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس 

  مستوى رضا األقسام العلمية 

  الكليةمستوى رضا إدارة 

   درجة التطوير والتحسني يف حتديد االحتياجات من اخلدمات االستشارية والتدريبية 

 درجة التطوير والتحسني يف تلك اخلدمات 

   مستوى جودة التقارير ال  تستخرج من النظام 

   درجة تفعيل قرارات تنفيذ تلك اخلدمات 

   معدل الزيادة يف الطاقة املعلوماتية يف النظام 

 تعاملني مع النظام  عدد امل 

 عدد املؤسسات املدرجة يف النظام 
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 لتقديم خدمات استشارية وتدريبية متميزة حتفيزيسياسة ونظام 

 اهلدف الفرعي :  
 تنمية القدرات املهنية لدي املوارد البشرية يف الكلية لتمكينها من تقديم خدمات استشارية وتدريبية فائقة اجلودة 

 -إلسرتاتيجية :ا  
 املنتقاةيف اجملاالت  والتدرييب االستشاريالعلمية لتقديم خدمات متكاملة يف اجملال  األقسامحتفيز التعاون بني  

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  مستوى دقة ووضوح سياسة وقواعد نظام التحفيز 

  التحفيز يف النظام وأشكالدرجة اكتمال عناصر 

 ذ نظام التحفيز  مستوى اليسر يف تنفي 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  اجناز املشروع خالل مدة شهرين 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
 ئة التدريس عن نظام التحفيزمستوى رضا أعضاء هي 

 مستوى رضا إدارة الكلية عن النتائج 

 مستوي رضا إدارة اجلامعة عن النتائج 

 درجة التطوير والتحسني يف اخلدمات االستشارية والتدريبية 

  تقديم تلك اخلدمات  أساليبدرجة التطوير والتحسني يف 

 مستوى جودة اخلدمات االستشارية والتدريبية 

 ارات تقديم اخلدمات االستشارية والتدريبية درجة تفعيل قر 

 عدد اخلدمات االستشارية والتدريبية 

 عدد املشاركني يف تنفيذ تلك اخلدمات 
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 التنظيمية وما يرتبط بها من اختصاصات وواجبات لضمان جناح املراكز ةاملسؤوليحتديد 

 البحثية ال  يتم لنشاؤها

 اهلدف الفرعي :  
   واإلداريةوتفعيل مراكز حبثية متميزة يف اجملاالت االقتصادية  إلنشاء وإمكانيتهانمية وتطوير قدرات الكلية ت

 -اإلسرتاتيجية :  
 وتفعيل املراكز البحثية يف الكلية ومقومات املزايا التنافسية للكلية  إنشاءالربط بني 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  التنظيمية للمراكز البحثية   ةلياملسؤومستوى دقة ووضوح 

  التنظيمية  ةاملسؤوليدرجة اكتمال عناصر 

  مستوى اليسر يف تنفيذ املهام والواجبات 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  أسبوعنياجناز املشروع خالل مدة  

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل سنتني 

 وازنة التقديرية املعتمدة تنفيذ املشروع وفق امل 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
  العلمية األقساممستوى رضا 

  مستوى رضا إدارة الكلية 

  هيئة التدريس أعضاءمستوي رضا 

 درجة التطوير والتحسني يف املزايا التنافسية للكلية 

  املنجزة   األحباثدرجة التطوير والتحسني يف نوعية وكمية 

  املنجزة  األحباثمستوى جودة نتائج 

  تقييم املراكز البحثية  أنظمةدرجة تفعيل 

 شاركني يف البحوث معدل الزيادة يف امل 

 عدد اجلهات ال  يتم التعامل معها 
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  (90مشروع رقم )

 حتقيق التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكز حبثية منتقاة 

 اهلدف الفرعي : 
   واإلداريةوتفعيل مراكز حبثية متميزة يف اجملاالت االقتصادية  إلنشاء وإمكانيتهالكلية تنمية وتطوير قدرات ا

 -اإلسرتاتيجية :  
 التعاون والتحالف مع مؤسسات ومراكز حبثية متخصصة مستهدفة

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  
  واليات التعاون والتحالف وأشكالوجماالت  أهدافمستوى دقة ووضوح 

 واليات التعاون والتحالف وأشكالوجماالت  أهدافمال درجة اكت 

 مستوى اليسر يف تنفيذ مشاريع التعاون والتحالف 

 مستوى احلداثة فى مصادر البيانات واملعلومات عن مشاريع التعاون والتحالف 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
 اجناز املشروع خالل مدة سنة واحدة 

 تمد اجناز املشروع وفق برنامج زمين مع 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
  اجلامعة إدارةمستوى رضا 

  مستوى رضا إدارة الكلية 

  العلمية األقساممستوي رضا 

  التعاون والتحالف معها املؤسسات واملراكز البحثية التى يتم إدارةمستوى رضا 

 درجة التطوير والتحسني يف البحوث املنجزة 

   درجة التطوير والتحسني يف املزايا التنافسية للكلية 

  املنجزة  األحباثمستوى جودة 

  درجة تفعيل قرارات تنفيذ التعاون والتحالف 

 شاركني يف البحوث معدل الزيادة يف امل 

 يتم التعاون والتحالف معها عدد املؤسسات واملراكز البحثية التى 

  املنجزة األحباثعدد 
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 ( 91مشروع رقم )

 نشطتهااملراكز البحثية املستهدفة وخطة أ وتأسيسحتديد 

  
 اهلدف الفرعي :

   واإلداريةوتفعيل مراكز حبثية متميزة يف اجملاالت االقتصادية  إلنشاء وإمكانيتهاتنمية وتطوير قدرات الكلية  

 : اإلسرتاتيجية  

 استمرارية تنمية موارد الكلية من جهود ومنتجات املراكز البحثية للكلية 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  

  وخدمات املراكز البحثية والية عملها   وأنشطة أهدافمستوى دقة ووضوح 

  وخدمات املراكز البحثية والية عملها وأنشطة أهدافدرجة اكتمال 

  بحثيةاملراكز ال تأسيسمستوى اليسر يف 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  

  أشهراجناز املشروع خالل مدة ستة 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

  تنفيذ املشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
  سهيئة التدري أعضاءمستوى رضا 

  مستوى رضا إدارة الكلية 

  العلمية األقساممستوي رضا 

 درجة التطوير والتحسني يف املزايا التنافسية للكلية 

  والدراسات املنجزة فى الكلية   األحباثدرجة التطوير والتحسني يف 

  املنجزة  األحباثمستوى جودة 

  والدراسات  األحباثدرجة تفعيل تنفيذ 

 البحثية  معدل الزيادة يف دعم املراكز 

 عدد البحوث املنجزة 

  األحباثعدد اجلهات ال  تقدم هلا 

  األحباثعدد املشاركني فى تنفيذ 
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  (93مشروع رقم )

 مهنية أصولهيئة التدريس لتقديم اخلدمات ذات اجلودة وفق  أعضاءبناء وتنمية قدرات  

 اهلدف الفرعي :
 يةمتكني الكلية من تطوير قدراتها لتنمية مواردها الذات

 -اإلسرتاتيجية :  
 واملؤسسي الوظيفي للتميز األساسيةالكفاءة والقدرة املهنية احد الشروط  أنبناء وتنمية ثقافة وظيفية ومؤسسية تؤكد 

  -مؤشرات املواصفات الفنية:  

  هيئة التدريس   أعضاءوجماالت بناء وتنمية القدرات لدى  أهدافمستوى دقة ووضوح 

 هيئة التدريس أعضاءوتنمية القدرات لدى  درجة اكتمال عناصر بناء 

  هيئة التدريس  أعضاءمستوى اليسر يف تنفيذ الربامج اخلاصة ببناء وتنمية القدرات لدى 

  -مؤشرات الزمن والتكلفة:  
  أشهراجناز املشروع خالل مدة ستة 

  اجناز املشروع وفق برنامج زمين معتمد 

 تكرار حتديث املشروع كل مخس سنوات 

 ملشروع وفق املوازنة التقديرية املعتمدة تنفيذ ا 

 -مؤشرات العائد واملنفعة لألطراف ذات العالقة:  
  العلمية األقساممستوى رضا 

  مستوى رضا إدارة الكلية 

  هيئة التدريس أعضاءمستوي رضا 

 درجة التطوير والتحسني يف املزايا التنافسية للكلية 

 املقدمة   درجة التطوير والتحسني يف اخلدمات املهنية 

  هيئة التدريس  ألعضاء املهين األداءمستوى جودة 

  درجة تفعيل قرارات تقديم اخلدمات املهنية 

  معدل الزيادة يف تكرار تنفيذ اخلدمات من قبل اجلهات املستفيدة 

 عدد اخلدمات املهنية املقدمة 

 عدد املشاركني فى تقديم اخلدمات املهنية 
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 اإلطار العام 

 ت التنفيذية األساسية واألدوا

 لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية 
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 اإلطار العام

  لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية واألدوات التنفيذية األساسية

  -أواًل : اإلطار العام : 

 يتم تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية من خالل مكونات اإلطار العام التالي : 

 لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية يوضح األطراف ذات العالقة ومهامها الرئيسية . وضع اهليكل اإلداري العام (1

 حتديد أولويات تنفيذ املشاريع سواء على مستوى املشاريع الرئيسية أو املشاريع الفرعية  (2

 إعداد املوازنات التقديرية للمشاريع .  (3

منية للمشروع مع مراعاة أولويات إعداد التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة للمشاريع خالل الفرتة الز (4

 تنفيذها والزمن املخطط إلجنازها وتأثريها ذلك على تكلفة وعائد املشروع . 

إعداد الربامج الزمنية التفصيلية للمشاريع ، على أن يتضمن املشروع املهام الرئيسية ، والتفصيلية والزمن  (5

 هلا وتوقيت تنفيذها .  التقديري

الفنية واملعلوماتية والبشرية واملالية لتنفيذ املشروع ، مع أهمية حتديد إعداد بيان باالحتياجات  (6

مواصفاتها وكمياتها ، وتوقيت احلاجة إليها ومصادر توفريها ) على مستوى املشروع ، وعلى مستوى 

 إمجالي املشاريع ( 

يذ اخلطة حتديد وتوصيف التقارير الدورية التى جيب إعدادها وتقدميها عن تقدم اإلجناز فى تنف (7

من املشاريع ، وفى ضوء مؤشرات قياس األداء وتقييم إجنازات  سرتاتيجية من خالل ما مت تنفيذهاإل

 املشاريع املعتمدة . 

املتابعة والتقييم والتصحيح ، وتشمل اللقاءات الدورية ن باألدوات التى تستخدم فى مهام بيا (8

 الستخدام هذه األدوات وتفعيلها .  واالجتماعات واحللقات النقاشية ، مع إعداد جدول زمين
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 -اهليكل اإلداري لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية :ثانيًا : 

 املشرف العام على تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية . -1

 الرئيس التنفيذي للخطة اإلسرتاتيجية .  -2

 الشئون اإلدارية لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية .  -3

 تيجية .الشئون املالية لتنفيذ اخلطة اإلسرتا -4

 اللجان النوعية املتخصصة لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية  -5

 فرق العمل الفنية لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية  -6
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 ثالثًا : مناذج تنفيذ ومتابعة املشاريع واخلطة اإلسرتاتيجية : 

 بيان أولويات تنفيذ املشاريع

السنة املخطط  أولويات التنفيذ املشاريع لفرعية املشاريع الرئيسية

 التنفيذ فيها
 مالحظات

 ثالثة ثانية أوىل البيان م البيان م
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 املوازنة التقديرية للمشروع 
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 التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة 

 روع :ــملش

 

 البيان
 التدفقات باألشهر 

 مالحظات 
1 2 3 4 5 6 

 تدفقات داخلة 

.. 

.. 

.. 

       

        جمموع 

 تدفقات خارجة 

... 

... 

... 

       

        جمموع 

 ئض ) العجز( فى التدفقات الفا
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 : الربنامج الزمين التفصيلي لتنفيذ مشروع 

 املهام الفرعية  املهام الرئيسية  م
املــدة الــزمنــيــة 

 ) أسبوعي (

 توقيت التنفيذ خالل مدة املشروع باألسبوع 
 األطراف املسئولة  املتطلبات األساسية 

            

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 اعتماد : .......................................  مراجعة : ....................................إعداد :..............................       
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  املشروع بيان باالحتياجات لتنفيذ

 : مشروع  

 الكمية  دد الع الوحدة  بيان باالحتياجات 
سعر 

 الوحدة 

القيمة 

 اإلمجالية 
 مصادرها 

توقيت احلاجة 

 إليها
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 على مستوى كافة املشاريع خطة توفري االحتياجات 

 بيان باالحتياجات م

دة
ح
لو
ا

 

ية
كم
ال

 

عر
س

 

مة
قي
ال

 

 املصادر
 توقيت توفريها خالل شهور السنة

 مالحظات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 ر الدورية عن األداء وتقدم اإلجناز فى تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بيان بالنماذج والتقاري

 مسمي النموذج / التقرير  م
دور النموذج / 

 التقرير)*(

املسئول عن تقديم 

 النموذج / التقرير 

احملتوى الرئيسي 

 للنموذج / التقرير 

األغراض من 

 النموذج / التقرير

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ( أسبوعي ، شهري ، ربع سنوي، نصف سنوي ، سنوي .*)
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 اآلليات اإلدارية ملتابعة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية 

 ) لقاءات ، اجتماعات ، حلقات نقاشية (  

 م
لفنية ) لقاءات ،اجتماعات األدوات ا

 ،حلقات نقاشية 
 املشاركون  الغرض  املكان  التاريخ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


