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 هرانيبد اهلل بن رفدان الشع/ د الكمية عميد سعادة كممة

 عمميةقتو  خطةوات طرية  عة  المسةتبل  آفةق  إلة  وصةو ال كيفية  يعني االستراتيجي التخطيط
 داخة  لمميةزاتا عة  الكشة و  (لمكمية  الذاتية  الدراسة ) المؤسسة  واقة  دراسة  مة  تلةدأ منظمة و  مدروس 
 عمةي المةؤررة الخقرجية  العوامة  معرفة و  (الضةع  نبةقط) البصةور أوجةو تحديةدو  (البوة نبقط)  المؤسس 

 التةي األىةدا و  الغقيةقت تحديةد رم الرسقل و  الرؤي  لقختيقر مرورا رم تيديداتو  فرص م  المؤسس  أداء
 المنشةةةود الوضةةة  إلةة  الةةةراى  الوضةة  مةةة  االنتبةةةق  رةةم ومةةة  المؤسسةة  رسةةةقل   تحبيةةة  خالليةةق مةةة  يةةتم

 الخطةةةةوات وواقعيةةةة  الموجةةةةودة المقديةةةة و  اللشةةةةري  اإلمكقنيةةةةقت ذلةةةة  فةةةةي يراعةةةة  أ  عمةةةة  إليةةةةو الوصةةةةو 
 .األىدا  ىذه لتحبي  المتلع  واإلجراءات ومنيجيتيق

 مةةة  لةةةد ال ضةةروري قو  أسقسةةةي ق شةةةيً ق العةةقلي التعمةةةيم مجةةةق  فةةي االسةةةتراتيجي التخطةةةيط أصةةل  و
 فةةي العةقلي التعمةةيم خريطة  عمةي موقعيةةق تعةر و  مكقنتيةق تةةرى أ : أواًل  لمكمية  يمكة  حتةةي لةو االسةتعقن 
 الكمية  يبةود التخطةيط أ  كمةق. المسةتبل  آفةق  تستشةر  أ  قرقنًية, ليق المنقظرة لقلكميقت مبقرن  المممك 

 العمة  أسةوا  دخو  عم  ققدري  متميزي  طالب تخريج في المنقفس  عم  قدرتيق عم  تتعر  أ  إلي
 . وتبدمو المجتم  رقي عم  العم و  لكفقءة

 قتمشةيً   التعميمية  العممية  فةي الجةودة معةقيير لتطلية  الةدي  أصو و  الشريع  كمي  م  التزاًمق و
 نظم في الحدير  لممتغيرات مواكل  كذل و  التعميم لمنظوم  االرتبقء إلي تيد  التي الجقمع  سيقس  م 
 ققدمةة  سةةنوات خمةةس لمةةدة ليةةق االسةةتراتيجي  الخطةة  لإعةةداد الكميةة  ققمةةت, العةةقلي التعمةةيم اسةةتراتيجيقتو 

 المجتمة  لخدم  ورلطيق وتحسينيق التعميمي  العممي  تطوير عمميقت في الكمي  عميو تسير قنلراسً  لتكو 
 .  العم  سو  احتيقجقت تملي و 

 األقسةةقم جميةة  تتطةةور أ  االسةةتراتيجي  خطتيةةق لتطليةة  التزاميةةق خةةال  مةة  الكميةة  تطمةة  كمةةق
 لمتبةويم الوطنية  اليي ة  مة  محمةي اعتمةقد عمة  األكقديمي  لرامجيق تحص  أ و  ليق اإلداري و  األكقديمي 
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 فةةةةي نظيراتيةةةةق ولةةةةي  المجتمةةةة  فةةةي وقةةةةدرىق الكميةةةة  قيمةةةة  مةةةة  يزيةةةد ممةةةةق لقلمممكةةةة  األكةةةةقديمي واالعتمةةةقد
 .اإلقميمي و  المحمي  الجقمعقت

 

 واسةةم لقسةةمي أتبةةدم أيةةديكم لةةي  ووجودىةةق الضةةوء إلةة  مكميةة ل االسةةتراتيجي  الخطةة  خةةروج ومةة 
 عمةةي الجقمعةة  مةةدير لمعةةقلي االمتنةةق و  الشةةكر  لخةةقلص الةةدي  أصةةو و  الشةةريع  كميةة  منسةةولي جميةة 
 دعمةو عمة  الجةودةو  لمتطوير الجقمع  وكي  لسعقدة التبديرو  لقلشكر أتبدم كذل و  لمكمي  المستمر دعمو
 . لقلكمي الجودة لمنظوم  ودفعو

 التةدريس ىي ة  أعضةقء األفقضة  الةزمالء لإلخةوة التبةديرو  الشةكر لخقلص أتبدم المنقسل  ليذهو 
 . الخط  إعداد م  لالنتيقء لجيدىم شقركوا الذي  لقلكمي 

 الخطةةة  مكونةةةقت كةةة  لجميةةة  قيقميةةةق عمةةةي لقلكميةةة  الجةةةودةو  التطةةةوير لوحةةةدة التبةةةديرو  الشةةةكرو 
خراجيقو  ترتيليقو   المطيةري سةممي ل  مسمم /د الكمي  وكي  سعقدة لقلشكر أخصو  الطيل  الصورة ليذه ا 

 .الجودةو  التطوير وحدة عم  المشر و  الكمي  وكي 

 .لالدنق آمق  لتحبي  الرقيو  التبدم دوام ولكميتنق التوفي  لمجمي  أتمني اآخرً  ليسو  اأخيرً و 

 لركقتوو  اهلل حم ور  عميكم السالمو                                                    

      الكمية عميد                                                               

 بداهلل بن رفدان الشهرانيع. د 
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 :بها العمل وتاريخ وتأسيسها الكمية نشأة -1
 رقةةم السةةقمي  لقلموافبةة  ىةةة0431 عةةقم نجةةرا  لجقمعةة  الةةدي  أصةةو و  الشةةريع  كميةة  أنشةة ت
 لبسةةةمييق الكميةةة  إنشةةةقء لكةةةريما السةةةقمي التوجيةةةو تضةةةم و  ىةةةة7/5/0431 ولتةةةقري  , 4107
 الجةقمعي لمعةقم األو  الدراسةي الفصة  فةي لقلكمية  الدراسة  لةدأتو . الجقمعة  في العمميي 
 .   ىة0431/0430

 الكمية أقسام  
 الشريع  قسم  . 

 الدي  أصو  قسم . 
 الكمية برامج: 
 .الشريع  لرنقمج .1

 .الدي  أصو  لرنقمج .2

 . وعمومو الحديث لرنقمج:  حقلي ق ويتضم  , العميق الدراسقت لرامج .3

 

 الكمية تمنحها التي العممية الدرجات: 
 .الشريع  في اللكقلوريوس درج   .1

 .الدي  أصو  في اللكقلوريوس درج   .2

 وعمومو الحديث في المقجستير درج  .3
 :األكاديميوووووة القيووووادة

 السفيقني محمد ل  عقلد. د: ة الكميةةة عميد
 .الشيري حس  ممفي. دأ.: يقالعم لمدراسقت الكميةة   وكي

 المطيري سممي ل  مسمم. د: اإلداري  لمش و  الكميةة  وكي 
 المطيري سممي ل  مسمم. د: الشريع  قسم ر يس
 الشيراني رفدا  ل  علداهلل. د: الدي  أصو  قسم ر يس



 جامعة نجران      
 كمية الشريعة وأصول الدين

 وحدة التطوير والجودة   

 8 

 ( 39: ) التدريس ىي   أعضقء عدد إجمقلي
 (8: ) اإلداري لقلجيقز العقممي  عدد
 (662) الطالب عدد
 

  الطالب أعداد تطور: 1-1

 .اآل  حت  نشأتيق منذ الكمي  في الطالب أعداد تطور( 0) جدو  يوض 
 هوو1434-1432 من الفترة خالل الطالب أعداد تطور( 1) رقم جدول  

 الجقمعي العقم
 الطالب أعداد

 إجمقلي
 سعودي غير سعودي

0431/0431 96 0 97 
0430/0432 231 20 250 
0432/0433 357 41 397 
0433/0434 592 71 662 

 الجقمعة  نظر وجي  يؤكد ممق لقلكمي  المبلولي  الطالب أعداد في المطردة الزيقدة الجدو  م  يالحظو 
 البقدمةةة  السةةةنوات خةةةال  الطةةةالب مةةة  المتوقعةةة  الزيةةةقدة السةةةتيعقب لمكميةةة  جديةةةدة ملةةةقني لإنشةةةقء الكميةةة و 
 تطلة  أ  الكمية  عمةي يفةرض ممةق السةعوديي  غيةر الطةالب عدادأ في الواضح  الزيقدة أيضق يالحظو .

 الطةالبو   عقمة  لصةف  الطةالب جةذب عمي قدرتيق عمي لممحقفظ  التعميمي  العممي  في الجودة معقيير
 .إلييق خقص  لصف  السعوديي  غير

  التدريس هيئة أعضاء:  1-2

-1432 من الفترة خالل الدراسي العام في التدريس هيئة أعضاء أعداد تطور( 2) جدول
  هوو1434

 الجقمعي العقم
 التدريس ىي   أعضقء أعداد

 اإلجمقلي
 الدي  أصو  قسم الشريع  قسم

0431/0430 2 3 5 
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0430/0432 7 9 06 
0432/0433 00 24 35 
0433/0434 03 26 39 

 لنقءً  أخري زيقدة تحدث أ  ينتظرو   لقلكمي  التدريس ىي   أعضقء زيقدة المرف  الجدو  م  يالحظو 
مكقني و  العميق الدراسقتو  لملكقلوريوس جديدة لرامج فت و  الطالب لزيقدة التوقعقت عمي  فرع إنشقء ا 
 ىي   أعضقء زيقدة قأيضً  يالحظو . المجتم  احتيقجقت دراس  عمي لنقءً  الشريع  لدراس  اللنقت لكمي 

 ي لقلكم( محقضر أو معيد)  المعقون  لقلوظق   مبقرن  التدريس

 عام خالل العممية والرتبة التخصص حسب بالكمية التدريس هيئة أعضاء(   3)   جدول
1433/1434 

 أستقذ القسم
 أستقذ
 مشقر 

 أستقذ
 إجمقلي  معيد  محقضر مسقعد

 04 0 -- 02 0 -- الشريع  قسم
 25 4 -- 06 2 3 الدي  أصو 

 39 5 -- 28 3 3 جمقلياإل
 .الكمي  م  الملتعري  كذل و  التدريس ىي   ألعضقء مي العم الدرجقت 3 رقم جدو  يوض و 

 حدارةة  إلةةي ذلةة  يعةةزيو  ,سةةتقذي األ لبةةب عمةةي الحقصةةمي  التةةدريس ىي ةة  أعضةةقء انخفةةقض يالحةةظو 
 لةةرامج فةةي خقصةة و  ليةةق لمعمةة  األسةةقتذة اسةةتبطقب عمةةي جقىةةدة تعمةة  أ  الكميةة  عمةة  يجةةبو  ,الكميةة 

 .العميق الدراسقت

 التةةدريس ىي ةة  أعضةةقء أعةةدادو  لقلكميةة  الطةةالب أعةةداد لةةي  العالقةة ( 0) رقةةم الليةةقني الشةةك  يوضةة و 
 تعتلةر تةدريس ىي ة  عضةو لكة  الطةالب عةدد أ  الشةك  مة  يتض و . األخيرة سنوات األرلع  خال 
 .األخيرة السن  في طقلب 07: 0 تلمغ حيث النظري  لمكميقت لقلنسل  مبلول 
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 األعوام خال  لقلكمي  التدريس ىي   أعضقء أعدادو  الطالب أعداد لي   العالق : (0) رقم ليقني شك 
0431-0434 

 هو 1434– 1432 الفترة خالل اإلداريين أعداد(: 4) جدول

 اإلداري الكقدر أعداد الجقمعي العقم

0431/0430 4 
0430/0432 5 
0432/0433 7 
0433/0434 8 

 عنةةةةةةةد كليةةةةةةةر لشةةةةةةةك  مةةةةةةةنخفض اإلداريةةةةةةةي  عةةةةةةةدد أ  نالحةةةةةةةظ  لقلكميةةةةةةة داريةةةةةةةي اإل ألعةةةةةةةداد لقلنسةةةةةةةل 
 العمةةةةةة  مةةةةةة  جةةةةةةزء وقةةةةةةوع إلةةةةةةي يةةةةةةؤدي ممةةةةةةق التةةةةةةدريس ىي ةةةةةة  أعضةةةةةةقءو  الطةةةةةةالب لأعةةةةةةداد مبقرنتةةةةةةو
 .لقلكمي  التدريس ىي   أعضقء كقى  عمي اإلداري
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 بالكمية االلتحاق شروط: 1-3

  الطةةةةةالب قلةةةةةو  لشةةةةةروط  التنفيذيةةةةة  الال حةةةةة  عمةةةةةييم تنطلةةةةة  لقلكميةةةةة  لاللتحةةةةةق  المتبةةةةةدمو  الطةةةةةالب 
 :ىيو  نجرا  لجقمع 

 مةةةةة % 41) الموزونةةةةة  النسةةةةةل  وفةةةةة   عميةةةةةو الحقصةةةةة  معدلةةةةةو احتسةةةةةقب لعةةةةةد إال الطقلةةةةةب يبلةةةةة  ال* 
 (. العقم  الرقنوي  م %61و العقم  البدرات

 أو المممكةةةةةةةة  داخةةةةةةةة  مةةةةةةةة  يعقدليةةةةةةةةق مةةةةةةةةق أو , العقمةةةةةةةة  الرقنويةةةةةةةة  شةةةةةةةةيقدة عمةةةةةةةة  حقصةةةةةةةةاًل  يكةةةةةةةو  أ * 
 . خقرجيق

 عةةةةة  تزيةةةةةد مةةةةةدة يعقدليةةةةةق مةةةةةق أو , العقمةةةةة  الرقنويةةةةة  عمةةةةة  حصةةةةةولو عمةةةةة  مضةةةةة  قةةةةةد  يكةةةةةو  ال أ * 
 . دراسيي  عقمي 

 . والسمو  السيرة حس  يكو  أ * 
 (. وجدت إ )  شخصي  مبقلم  أو , اختلقر أي لنجقح يجتقز أ * 
 . طلي ق قال بً  يكو  أ * 
 أو , حكوميةةةةةة  جيةةةةةة  يأ فةةةةةةي يعمةةةةةة  كةةةةةةق  إذا , لقلدراسةةةةةة  مرجعةةةةةةو مةةةةةة  موافبةةةةةة  عمةةةةةة  يحصةةةةةة  أ * 

  خقص 
 . تأديلي ق أو أكقديمي ق فصاًل  أخرى جقمع  أي أو نجرا  جقمع  م  فص  قد يكو  ال أ * 
 قلولةةةةةةةو فيعةةةةةةةد أكقديميةةةةةةة  أو تأديليةةةةةةة  ألسةةةةةةةلقب فصةةةةةةةمو سةةةةةةةل  أنةةةةةةةو الطقلةةةةةةةب قلةةةةةةةو  لعةةةةةةةد اتضةةةةةةة  إذا* 

 .ممغ ً 
 عمةةةةةةةقدة تحةةةةةةةددىق تةةةةةةةيال لقلمسةةةةةةةتندات المطمولةةةةةةة  الشةةةةةةةروط فيةةةةةةةو تتةةةةةةةوافر الةةةةةةةذي الطقلةةةةةةةب يتبةةةةةةةدم أ * 

 . الجقمع  في والتسجي  البلو 
 أخةةةةةرى جقمعةةةة  فةةةةي أو نفسةةةةيق الجقمعةةةةة  فةةةةي أخةةةةرى جقمعيةةةة  لدرجةةةةة  مسةةةةجاًل  الطقلةةةةب يكةةةةو  ال أ * 
 . عمييق الحصو  لو سل  أو
 ( . وجدت إ )  البلو  الختلقرات المحدد الموعد ع  يتأخر الذي الطقلب مم  يستلعد* 
 عةةةةةةةذر لةةةةةةةدو  (  وجةةةةةةةدت إ )  الشخصةةةةةةةي  المبقلمةةةةةةة  عةةةةةةة  خريتةةةةةةةأ الةةةةةةةذي الطقلةةةةةةةب ممةةةةةةة  يسةةةةةةةتلعد* 

 . مبلو 
 قلةةةةة  مةةةةة  المحةةةةةددة المواعيةةةةةد فةةةةةي قلولةةةةةو إجةةةةةراءات إتمةةةةةقم عةةةةة  يتةةةةةأخر الةةةةةذي الطقلةةةةةب قلةةةةةو  يمغةةةةة * 

 .والتسجي  البلو  عمقدة م  مبلو  عذر لدو  الجقمع 
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 الدراسي وىالمست مدة تكو و ( مستويقت رمقني ) المستويقت نظقم عم  الكمي  في الدراس  تسير
 م  ينتب  لحيث  الدراسي  المستويقت مبررات في والنجقح الدراس  في الطقلب ويتدرج دراسي ق فصاًل 
 االنتبق  ألحكقم قوفبً  , المستوى ذل  مبررات جمي  لنجقح اجتقز إذا يميو الذي المستوى إل  مستواه

 حسب لنجقح التخرج متطملقت ءإنيق لعد الطقلب يتخرجو . الجقمع  حددتيق التي آخر إل  مستوى م 
 ( . 5 م  2)   مبلو  ع  التراكمي معدلو يب  أال عم  الدراسي  الخط 

 :بالكمية االتصال وسائل

 .الدي  أصو و  الشريع  كمي  – نجرا  جقمع  - السعودي  العرلي  المممك 

    السوادي لمجقمع  الر يسي المبر

 الكمية فيها تقع التي الجغرافية البيئة -2

 كلير امتداد ليق المنطب  وىذه , نجرا  لمدين  نجرا  منطب  في الدي  وأصو  الشريع  كمي  تب 
 جميةة  ليةةق يتةةوفر حيةةث المممكةة  فةةي الواعةةدة المحقفظةةقت مةة  ونجةةرا  , المحقفظةةقت مةة  العديةةد تضةةمو 

 قتوخةةدم , الصةةحي  والمراكةةز والمستشةةفيقت , مراحميةةق لجميةة ( ولنةةقت لنةةي )  المةةدارس مةة  المرافةة 
 الخةدمقتو  االجتمقعية  والخةدمقت والجوي  اللري  والمواصالت(  واالتصقالت والكيرلقء الميقه)  اللمدي 
 الشرعي  العموم لتبديم وميم ضروري المحقفظ  ىذه في ووجودىق الشريع  كمي  فإنشقء رم   وم . األمني 

 .المنطب  ألنقء إلي

  الكمية من المستفيدة الجهات -3
 ميةالك خارج جهات 

 وزارة -العةةةةةةةد  وزارة -التعمةةةةةةةيمو  الترليةةةةةةة  وزارة مرةةةةةةة  التوظيةةةةةةة  جيةةةةةةةقتو  المةةةةةةةدني المجتمةةةةةةة  مؤسسةةةةةةةقت 
 - المنكةةةةةةةةر عةةةةةةةة  النيةةةةةةةةيو  لةةةةةةةةقلمعرو  األمةةةةةةةةر ىي ةةةةةةةة  - المحةةةةةةةةقكم - االسةةةةةةةةالمي  الشةةةةةةةة و و  الةةةةةةةةدعوة
 كتقلةةةةةة و  المحقمةةةةةةقة -نجةةةةةةرا  لمنطبةةةةةة  األوقةةةةةةق و  اإلسةةةةةةالمي  الشةةةةةة و  وزارة فةةةةةةرع – الةةةةةةدعوةو  االرشةةةةةةقد

   العد 
  األمور ليقءأو . 



 جامعة نجران      
 كمية الشريعة وأصول الدين

 وحدة التطوير والجودة   

 03 

  الخريجو.  
 الدي  أصو و  الشريع و  اإلسالمي  الربقف  مبررات يدرسو  الذي  األخرى الكميقت في والطقللقت الطالب 

. 
 لقلجقمع  والجودة التطوير عمقدة 

 الكمية داخل جهات 

 لقلكمي  األكقديمي  األقسقم . 

 لقلكمي  اإلداري  األقسقم. 
 الكمي  في ون المعق واليي   التدريس ىي   أعضقء . 
 الدي  وأصو  الشريع  لكمي  الطالب . 

 

قميميًّا محميًّا المناظرة لمكميات االستراتيجية الخطط بعض وتحميل دراسة -4  :ودوليًّا وا 

 األهداف الرسالة الرؤية الجامعة / الكمية

 الشريع  كمي 
      االسالمي  والدراسقت

 البري أم جقمع 

 قعقلمي   متميزة عممي  منقرة
 واللحث التدريس في

 في المجتم  وخدم  العممي
 والدراسقت الشريع  مجق 

 اإلسالمي 

 

 مؤىم  كوادر إعداد
نجقز عقلًيق, تأىياًل   وا 
 عموم في راقي ً  ألحقث
 في اإلسالمي  الشريع 

 الجودة, عقلي    عممي    لي    
 كفقءة   ذات أسقليب وف 

 جقنب إل  عقلي  ,
 مستوى رف  في اإلسيقم
 وتمس  الشرعي الوعي
 لأحكقم المجتم  أفراد
 الحني  الدي 

 وترلوًيق عممًيق المؤى  الصقل  المدرس إعداد-0
 .والرقنوي  المتوسط  المرحمتي  في لمعم 

 مستوى رف  في يسيم عممي ق مركًزا تكو  أ -2
 وخقرج داخ  الشرعي  والعموم اإلسالمي  الربقف 
 .صص والمتخ الرا دة لملحوث ومركًزا المممك 

 والمفتشي  المدرسي  لتدريب مركًزا تكو  أ -3
 .الشرعي  العموم في المتخصصي 

 درجتي لمن  العميق لمدراسقت مركًزا تكو  أ -4
 والدكتوراه المقجستير
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 جقمع  الشريع  كمي 
 خقلد المم 

 
 
 
 

 تعميم لتبديم الكمي  تسع  
عداد , متميز شرعي  وا 
 العموم في مؤىمي 
 اتوالميقر  الشرعي 
 وف  والميني  اللحري 
 الشقمم  الجودة معقيير

 خدم  في واإلسيقم
 الفيم ونشر , المجتم 
 .لمدي  الصحي 

 لمجقمع  العقم  األىدا  تحبي  في اإلسيقم -0

 لو الخقدم  والعموم الشرعي العمم تعميم -2
 لمطالب وتيسيره

 عم  البق م واالعتدا  الوسطي  منيج ترسي  -3
 للنقء المؤص  والفيم الصحيح  العبيدة

 المتوازن  الشخصي 
 ولحرًيق عممي ق المؤىمي  المتخصصي  إعداد -4

 احتيقج سد في لإلسيقم الشرعي  المجقالت في
 العم  سو 

 المتخصص  واللحوث العميق لقلدراسقت العنقي  -5
 واألنظم  الشريع  عموم في

 م  العممي  لتطليبقتيق النظري  المعرف  رلط -6
 المستجدة لقلبضقيق العنقي 

 الوعي لنشر المجتم  خدم  في اإلسيقم -7
 االنحرافقت م  وتحصينو أفراده لي  الشرعي
 الفكري 

 وميني ق أكقديمي ق التدريس ىي   أعضقء تطوير -8
. 
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  والبقنو  الشريع  كمي 
 جقزا  جقمع 

 

 صرًحق الكمي  تصل  أ 
 متميًزا وققنوني ق شرعي ق
 لي  جقمًعق ولحرًيق, معرفًيق

 ذا والمعقصرة, األصقل 
 وحضور مجتمعي إسيقم
قميمي ق محمي ق تنقفسي  وا 

 

 دور لتحبي  الكمي  تسع 

 مؤىمي  إعداد في ريقدي
 وف  والبقنو  الشريع  في

 , الشقمم  الجودة معقيير
 خدم  في واإلسيقم
 وسطي  ونشر المجتم 
 اإلسالم

 .الجقمع  أىدا  تحبي  في اإلسيقم -0

 وتيسيرىق والبقنو  الشريع  لعموم عنقي ال -2

 .لمطالب

 م  العم  سو  حقج  سد في اإلسيقم -3
 .والبقنو  الشريع  مجقلي   في المتخصصي 

 الشرعي الوعي ونشر الوسطي  منيج ترسي  -4
 االنحرافقت م  وتحصينو المجتم  أفراد لي 

 .الفكري 

 .العممي  لقلتطليبقت النظري  المعرف  رلط  -5

 الفبيي  والبضقيق المممك  لأنظم  العنقي   -6

 .المعقصرة

 الشرعي  والدراسقت لقللحوث العنقي   -7
 المتخصص  والبقنوني 

 
  الشريع  كمي 

 البصيم جقمع 
 

 العمم تعميم في اإلسيقم 
 عم  والعم  الشرعي
 لدينو يعتز جي  إعداد

 وانتمق و وحضقرتو
 وتخريج لوطنو,

 دوًرا يؤدو  متخصصي 
 مجتمعيم خدم  في قميمً 

 وأمتيم

 

 الشرعي والعمم لقلمعرف  الطقلب تزويد ة0
 المؤص 

 والمفقىيم واالعتدا  الوسطي  قيم ترسي  ة2
 الطالب نفوس في اإلسالمي 

 مجقالت في لمعم  الخريجي  تأىي  ة3
 المتنوع  التخصص

 البضقء مجقالت في المجتم  حقجقت سد ة4
 والوعظ
 موالتعمي والدعوة واإلرشقد

 واللحث واالطالع البراءة ميقرات تنمي  ة5
 العميق الدراسقت إلكمق  الخريج وتأىي  العممي؛

 التخصص مجق  في
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 ل  محمد اإلمقم جقمع 
 اإلسالمي  سعود

 تعميم في را دة تكو  أ 
 مجق  في ومتميزة الشريع ,
 وخدم  العممي اللحث

 المجتم 
 

 في متخصصي  تأىي 
 قدرات يممكو  الشريع 

 وميقرات شرعي , مي عم
 مجق  في لحري 

 في وميني  الشريع ,
 والتعميم واإلفتقء البضقء

  واالستشقرات
 الشرعي 

 

 عموم في المتمكني  الطالب تأىي : أواًل 
 . الشريع 

 .الشرعيي  اللقحري  تأىي : رقنًيق

 واإلفتقء التعميم في المجتم  حقج  تملي : رقلرًق 
 والتوجيو والبضقء

 

 الدي  أصو  كمي 
 اإلمقم جقمع 

 

 الدي  أصو  كمي  تطم 
 عممي ق مركًزا تكو  أ 

 العقلم مستوى عم  متميًزا
 العممي واللحث لمتعميم
 في المجتم  وخدم 

 لمق الكمي , تخصصقت
 ويملي والوط  الدي  يخدم

 وف  المجتم , حقجقت
 في التميز تعتمد لرامج

 العممي واللحث التدريس

 

 الدي  أصو  كمي  تسع 
 تعميمي  لي   توفير إل 
 في عقلي  جودة ذات
 واللحث التعميم مجق 
 وتأىي  المجتم , وخدم 
 في متخصص  كوادر
 وعمومو, الكريم البرآ 
 وعموميق, النلوي  والسن 
 والمذاىب والعبيدة

 في تسيم المعقصرة,
 السعودي المجتم  إرراء

 اإلسالمي  واألم 
 العممي  لقللحوث

 وخدم  المتخصص 
 .تم المج

 

 المممك  تعيشيق التي العممي  النيض  مواكل -0
 .العقلي التعميم مجق  في السعودي  العرلي 

 الكريم البرآ  تخصصقت في الطالب تأىي -2
 والعبيدة, وعموميق النلوي  والسن , وعمومو

 ميقراتيم, وتنمي  المعقصرة, والمذاىب اإلسالمي 
كسقليم  مجق  في تميزىم التي البدرات وا 

 .صصيمتخ

 منيج وف  وترلوي ق عممي ق الطالب رعقي -3
 .الصقل  السم 

 في المجتم  حقج  تملي  في اإلسيقم -4
, النلوي  والسن  الكريم, البرآ  عموم مجقالت
 .اإلسالمي  والعبيدة

 في العميق الدراسقت في المتخصصي  تأىي  -5
 النلوي  والسن , وعمومو الكريم البرآ  تخصصقت

 والمذاىب اإلسالمي  العبيدةو , وعموميق
 .المعقصرة

 الدراسقت في المتخصص  اللحوث إعداد -6
 .الشرعي 

 المتعمب  المجتم  خدم  لرامج في اإلسيقم -7
 الكمي  لتخصصقت
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 الدراسقت قسم
 العموم كمي  اإلسالمي 
 – واإلنسقني  اإلداري 
 الجو  جقمع 

 

 لنقء في والتميز الريقدة

 ق,شرعً  المؤىم  الكوادر 
 لي  يجم  منيج وف 

 ومستجدات الدي  روالت
 مجق  في العصر

 اإلسالمي  الدراسقت

 اإلسالمي , اليوي  ترسي 
 الوسطي , منيج ونشر
عداد  ققدري  خريجي  وا 
 العم  سو  خدم  عم 

 مستوى عم  المستجد
 ومنطب  عقم  المممك 
 وف  خقص , الجو 
 ذات أكقديمي  لرامج
 تراعي عقلي  جودة

 واالعتمقد الجودة معقيير
 األكقديمي

 دينيق في ملصرة إسالمي  شخصي  تخريج-0
 العصر لربقف  ممم  لحضقرتيق واعي 

 السمح  اإلسالمي  الربقف  نشر في اإلسيقم-2
 .الصحيح  والسن  الكريم البرآ  م  المستمدة

 والمؤتمرات الندوات وعبد اللحري النشقط دعم-3
 .والمحمي الدولي الصعيدي  عم 

 .الوسطي المنيج وف  الدعقة إعداد--4
 المجقالت في لمعم  مؤىمي  طالب تخريج-5

 .العم  سو  يتطمليق التي المختمف 

 

 الشريع  كمي 
  االسالمي  والدراسقت

 الكويت جقمع 
 

 را دة  أكقديمي  مؤسس 
 لقلعموم تعني متميزة 
  واللحث , الشرعي  

  والمشقركقت , العممي
 وتكو   المجتمعي 

 اعتزاز وض م 
 لمنتسلييق 
 

 الشرعي  العموم تعمم
 نظم أحدث وف  األصمي 
 ونشر , التعممي  الجودة
 المجتم  في العموم تم 

 , العقلمي المحمي
 الشرعي اللحث وتطوير
 لقلبضقيق المتعم 

 والتعقو  , المستجدة
 المؤسسقت ولي  لينيق

 في والخقص  العقم 
 سد ليد  الدول 

 م  المجتم  احتيقجقت
 .خريجييق

 

 الشريع  عموم في المتخصصي  تخريج
 فيو يتعقم  وجو عمي اإلسالمي  والدراسقت

 وعبمي  مبن  عممي لأسموب العصر م  الخريج
 .وموجي  مدرك  متفقعم 
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 جقمع  الشريع  كمي 
 دمش 

  الشريع  كمي  تلمغ أ 
 في اإلتبق  درجقت أعم 

 في والعممي العممي التأىي 
 يوف اختصقصيق, مجق 

 لمعموم المعمب  الدراس 
 اإلسالمي 

 كمق اإلسالم صورة إلراز
 والرقي تعقل , اهلل أنزليق

 في الديني والوعي
 .المجتم 

 

 الحضقرة ليق نيضت التي البيم إلراز-0
 البو  في اإلخالص روح وتعزيز اإلسالمي ,

 ووطنو لدينو الطقلب انتمقء وترسي  والعم ,
 .وأمتو

 ميقدي  ختم م في المتخصصي  إعداد-2
 العمم لي  الجم  عم  البقدري  الشرعي  العموم
 م  عق  لمستوى وتأىيميم الصقل , والعم 

 مجق  في والميقرات العممي  والمنيجي  المعقر 
 قل  مق لمتعميم يؤىميم لمق اختصقصيم,

 إل  تحتقج التي المؤسسقت ورفد الجقمعي,
 قضقء م  الشرعي , العموم تخصص في كوادر

 .وغيرىق اقتصقدي  تومؤسسق
 العممي  اللحوث إجراء في المشقرك -3

 الحمو  إيجقد إل  تؤدي التي المختمف  والدراسقت
 السوري, المجتم  تواجو التي البضقيق لمختم 
 الشرعي  العموم لي  التكقم  وتحبي 

 التنمي  في واإلسيقم األخرى والتخصصقت
 .الشقمم 

 وأصو  ومنقىجو, اللحث وسق   تطوير-4
 اإلسالمي  العموم مجق  في وأسقليلو التدريس

 

 

 في تعم  التي الكميقت م  لمعديد استراتيجي  أىدا و  رسقالتو  رؤى م  عرضو سل  مق عمي لنقءً و 
 اإلقميميو  المحم  المستويي  عمي عقم لشك  االسالمي  الدراسقت أو الدي  أصو و  الشريع  مجق 
 .ليق المنقظرة لمكميقت االستراتيجي  األىدا و  الكمي  أىدا  لي  التقم التواف  نالحظ

 أيًضقو  ورسقلتيق الكمي  أىدا  م  تتنقسب التي وأفضميق المرجعي  الممقرسقت أىم اختيقر تم قدو  
 :التقلي النحو عمي وذل  ورسقلتيق نجرا  جقمع  أىدا  م  تتمقش 
 لمطالب وتيسيرىق الشريع  لعموم ي لقلعنق أىدافيق في تتميزو  :االسالمية سعود بن محمد االمام جامعة

  الفكري  االنحرافقت م  وتحصينو المجتم  أفراد لي  الشرعي الوعي ونشر الوسطي  منيج ترسي و 
 وتيسيره لو الخقدم  والعموم الشرعي العمم لتعميم  أىدافيق في تتميزو  :خالد الممك جامعة الشريعة كمية

 .والفيم الصحيح  العبيدة عم  لبق ما واالعتدا  الوسطي  منيج ترسي و   لمطالب
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 اللرامج تطوير عم  نجرا  جقمع  الدي  أصو و  الشريع  لكمي  االستراتيجي  الخط  ركزت قدو 
 .لمطالب الكقم  الدعم توفيرو  لالعتمقد تأىيميقو  لمكمي  األكقديمي 

 مراحل كل في دامرشو  دلياًل   نجران جامعة خطة اتخاذ تم لمكمية االستراتيجية الخطة إعداد عندو 
 استراتيجيتها في الكمية تمتزم كما الجامعة بخطة اوثيقً  اارتباطً  الكمية خطة ترتبط حتى بالخطة العمل

 . لمجامعة االستراتيجية األهداف بتحقيق
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 :االستراتيجية الخطة إعداد في المستخدمة العمل منهجية -5
 

  لمكمية االستراتيجي التخطيط أهمية: 5-1
 فةي الراغل  الدو  تواجو التي الصعل  التحديقت م  العقلي التعميم خقص و  التعميم رتطوي يعتلر

 . المعمومقت رورةو  المعرف و  العمم لعصر والمحق  التبدمو  االنطال 
 فةي اليق مة  الطفةرات أىميةق مة  التةيو  المتغيةرات مة  العديةد ظيةور التحةديقت صعول  م  يزيدو 
 عةة  االلتعةةقدو  الحديرةة  الةةتعمم طةةر  إلةة  والتحةةو  المعمومةةقت تبنيةة و  واالتصةةقالت المعمومةةقت تكنولوجيةةق

 وأسةةوا  لممجتمة  المتغيةةرة االحتيقجةقت االعتلةقر فةةي تؤخةذ أ  يجةةب كمةق. التةدريس فةةي التبميدية  الطةر 
  العم 

 فةةي دورهو  التعمةةيم لتطةةوير العظمةة  األىميةة  تمةة  حسةةلقنيق فةةي تضةة  السةةعودي  العرليةة  المممكةة و 
 فةةي دوره قأيًضةةو ,  والعةةقلم المنطبةة  فةةي نظيراتيةةق مةة  المسةةقواة درجةة  عمةة  لسةةعودي ا الجقمعةةقت وضةة 
قميمي ةةةق محمي ةةةق العمةةة  أسةةةوا  فةةةي المنقفسةةة  عمةةةي قةةةقدرة خمبي ةةةقو  عممي ةةةق مؤىمةةة  كةةةوادر إعةةةداد  والمشةةةقرك , وا 
 .ونيضتيق اللالد تنمي  في لفقعمي 
 الجقمعةقت مستوي عم  األكقديمي  رامجالل أىم م  الدي  وأصو  الشريع  كميقت لرامج وتعتلر 
 وسةةطي  مةة  يتفةة  لمةةق الشةةرعي  العمةةوم تةةدرسو  االصةةيم  االسةةالمي  الربقفةة  تمرةة  إنيةةق حيةةث السةةعودي 
 .متنوع و  كريرة ميم  مجقالت في يعممو  خريجي  لممجتم  وتبدم اإلسالم
 التطةةةوير ريةةة ط عمةةة  خطةةةوات الةةةدي  أصةةةو و  الشةةةريع  كميةةة  دفةةة و  التعميميةةة  العمميةةة  لتطةةةويرو 

 منظومة  تتلن  أ  الكمي  عم  قلزامً  كق - الكمي  إدارات لكقف  لك و  التعميمي  لمعممي  فبط ليس الجودةو 
 التخطيط واتخذت -النقش   الجقمع  ىيو  – لدأت قد نجرا  جقمع  أ و  خقص , االستراتيجي التخطيط

 ميم ق قمطملً   أصل  االستراتيجي التخطيط أ  العتبقدىق. لقلجقمع  لمنيوض أسقسي ق قطريبً  االستراتيجي
 .آت ىو مق لمواجي  العدة وتعد المستبل  تستشر  سيقسقت لوض  العقلي التعميم مؤسسقت في

 تحبية  مراحة  طر  وتحديد المنشودة األىدا  تحديد عممي  لأنو االستراتيجي التخطيط يعر و 
 خةال  مة  ذلة  يةتمو  مسةتبلاًل  توفيرىةق يمكة  يوالتة قحقلًية المتةوفرة اإلمكقنيةقت ضةوء عمة  األىةدا  ىذه

 عمة  لنةقءً  مسةتبلمي  رؤى ورسةم وتحةديقت وفرص وضع  قوة م  ألعقده لك  الواق  توصي  أو دراس 
 إلةة  الحةةقلي الوضةة  مةة  االنتبةةق  عمةة  تسةةقعد التةةي الواقعيةة  العمميةة  اللةةرامج وضةة  رةةم التوصةةي  ذلةة 

 .  المرغوب المستبل 
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 لالرتبةةقء - نجةةرا  جقمعةة  – الةةدي  أصةةو و  الشةةريع  لكميةة  االسةةتراتيجي  الخطةة  إعةةداد تةةم وقةةد  
 ترلوي ةةقو  عممي ةةق مؤىةة  خةةريج خةةال  مةة  لممجتمةة  الخةةدمقت أفضةة  وتحبيةة   التعميميةة  العمميةة  لمسةةتوى
 تبةةدم فةةي ويسةةقعد العمةة  سةةو  فةةي ينةةقفس  أ  يسةةتطي و  تطليبةةوو  نشةةره عمةة  يبةةدرو  جيةةًدا دينةةو يعةةر 

 .ونيضتو المجتم 
 لمكمية االستراتيجية الخطة محددات: 5-2

 االسةةةةةةةةةةتراتيجي  الخطةةةةةةةةةة و  السةةةةةةةةةةعودي  العرليةةةةةةةةةة  لمممكةةةةةةةةةة   التقسةةةةةةةةةةع  التنميةةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةة  االطةةةةةةةةةةالع -1
 (.آفق ) لقلمممك  العقلي لمتعميم

 .لقلمممك  لممؤىالت الوطني لقإلطقر االستعقن  -2
 .نجرا  لجقمع  االستراتيجي  لقلخط  االستعقن  -3 
 العرليةةةةةةةةةةةةةةة  لقلمممكةةةةةةةةةةةةةةة  االكةةةةةةةةةةةةةةةقديمي االعتمةةةةةةةةةةةةةةةقدو  لمتبةةةةةةةةةةةةةةةويم الوطنيةةةةةةةةةةةةةةة  اليي ةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةدلي االسةةةةةةةةةةةةةةةتعقن  -4 

 . السعودي 
 الجةةةةةةةةةقمعي العةةةةةةةةةقم فةةةةةةةةةي الكميةةةةةةةةة  أعدتةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةذي الةةةةةةةةةذاتي التبةةةةةةةةةويم نتةةةةةةةةةق ج عمةةةةةةةةة  لنةةةةةةةةةقءً  الخطةةةةةةةةة  إعةةةةةةةةةداد -5

 اللي ي التحمي  استخدام وحتمي  ىةة 0430/0432
 .الخط  إعداد في الكمي  منسولي جمي  مشقرك  -6
 .الخط  لمراح  الدوري التبييمو   لألداء واضح  مؤشرات وض  -7
 التسةةةةةةةةةةةةةجي و  البلةةةةةةةةةةةةةو  أنظمةةةةةةةةةةةةة و  لملةةةةةةةةةةةةةرامج الدراسةةةةةةةةةةةةةي  الخطةةةةةةةةةةةةةطو  الدراسةةةةةةةةةةةةة  ال حةةةةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةةةةة  االطةةةةةةةةةةةةةالع -8

 .لقلكمي  االختلقراتو 
 إعةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةواتو  االسةةةةةةةةةةتراتيجي التخطةةةةةةةةةةيط أىميةةةةةةةةة  لتوضةةةةةةةةةةي  الكميةةةةةةةةةة  لمنسةةةةةةةةةةولي عمةةةةةةةةةة  ورش عبةةةةةةةةةد -9

 .االستراتيجي  الخط 
 طةةةةةةةةةةالب, , التةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةقء)  الكميةةةةةةةةة  لمنسةةةةةةةةةةولي الةةةةةةةةةرأي اسةةةةةةةةةتطالعقت نتةةةةةةةةةق ج اسةةةةةةةةةتخدام -01

 (اإلداري الجيقز
 العةةةةةةةةةةةةد  كتقلةةةةةةةةةةةة و  االدعةةةةةةةةةةةةقءو  التحبيةةةةةةةةةةةة  ىي ةةةةةةةةةةةة  – المحةةةةةةةةةةةةقكم)  المةةةةةةةةةةةةدني المجتمةةةةةةةةةةةة  رأي اسةةةةةةةةةةةةتطالع -00

 (.وغيرىق
 عمةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةر  توجةةةةةةةةةد المجنةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةةذه تحةةةةةةةةةتو  لمكميةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتراتيجي  الخطةةةةةةةةة  إلعةةةةةةةةةداد لجنةةةةةةةةة  تشةةةةةةةةةكي  -02

 .االستراتيجي  الخط  محقور حدلأ يختص فري  ك و 
 

  االستراتيجية الخطة  في العمل إجراءات: 5-3
 االستراتيجية الخطة إعداد لجنة تشكيل       



 جامعة نجران      
 كمية الشريعة وأصول الدين

 وحدة التطوير والجودة   

 22 

  (1 رقم مرفق)  الشريعة لكمية االستراتيجية الخطة إعداد فريق بتشكيل اقرارً  الكمية عميد أصدر
 اآلتي راعاةم مع( 2) رقم بالمرفق موضح هو كما العمل فرق تشكيل تم:  
 كمق( 0) رقم شك  في موض  ىو كمق الخط  محقور عم  عم  فر  إلي التدريس ىي   أعضقء تبسيم 

 .لقلكمي  االستراتيجي التخطيط لمجن  التنظيمي الييك  يوض ( 2) رقم شك  أ 
  في  اإلداريي  ومشقرك  الجودة ربقف  نشر لضمق  المجن  إل  اإلداري الكقدر م  ممرمي  إضقف 

 .االستراتيجي التخطيط
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  االستراتيجي  الخط  إعداد في العم  فر  يوض ( 0) رقم شك 

االستراتيجي التخطيط لجنة في العمل فرق  
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 االستراتيجي  التخطيط لجن  في العم  وفر  التنظيمي الييك  يوض ( 2) رقم شك 

 

 

 

 



 

 

 

 الثاني الفصل
  والسياسات األولية والقيم والرسالة الرؤية
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 والرسالة الرؤية إعداد تخطوا -1

  والرسقل  الرؤي  فري  تشكي  
 فةةةةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةةةةقدرة االسةةةةةةةةةةةةتراتيجي  لقلخطةةةةةةةةةةةة  وردت كمةةةةةةةةةةةةق ورسةةةةةةةةةةةةقلتيق نجةةةةةةةةةةةةرا  جقمعةةةةةةةةةةةة  رؤيةةةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةةةة  االطةةةةةةةةةةةةالع 

 . ىة 3/0433
  األدليقتو  المراج  وضحتيق كمق الجيدتي   والرسقل  الرؤي  شروط دراس . 
 فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدي  أصةةةةةةةةو و  الشةةةةةةةةريع  مجةةةةةةةةقالت فةةةةةةةةي ظرةالمنةةةةةةةةق الكميةةةةةةةةقت لةةةةةةةةلعض والرسةةةةةةةةق   الةةةةةةةةرؤى مةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتفقدة 

 . المممك  خقرجو  المممك 
  عةةةةةةةةةةدادو  أوليةةةةةةةةةةة  رؤيةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةةيقغ  أ  مراعةةةةةةةةةةةقة مةةةةةةةةةةة (. 3 رقةةةةةةةةةةم مرفةةةةةةةةةةة ) لةةةةةةةةةةةذل  الخقصةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةةتلقن  اسةةةةةةةةةةةتمقرة ا 

 .الجقمع  رؤي  م  الرؤي  تتس 
  عةةةةةةةةةةدادو  أوليةةةةةةةةةة  رسةةةةةةةةةةقل  صةةةةةةةةةةيقغ  تنلرةةةةةةةةةة  أ  عمةةةةةةةةةةي(. 4 رقةةةةةةةةةةم مرفةةةةةةةةةة )  لةةةةةةةةةةذل  الخقصةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةتلقن  اسةةةةةةةةةةتمقرة ا 

 (. المجتم  خدم  -العممي اللحث – التعميم)  الرالث محدداتيقو  الجقمع  رسقل  م  رسقل ال
 طريةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةة  المبتةةةةةةةةةةةرحتي  والرسةةةةةةةةةةةةقل  الرؤيةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةة  الكميةةةةةةةةةةة  داخةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةتفيدة األطةةةةةةةةةةةةرا  آراء اسةةةةةةةةةةةتطالع 

 .لقلكمي  واإلداريي  الطالبو  التدريس ىي   أعضقء عم  االستلقنقت توزي 
 األمر ىي  (  لقلكمي  الصم  ذات المدني المجتم  قطقعقت) الكمي  خقرج تفيدةالمس األطرا  آراء استطالع 

 -نجرا  لمنطب  األوقق و  اإلسالمي  الش و  وزارة فرع – الدعوةو  االرشقد - المنكر ع  النييو  لقلمعرو 
 .االستلقنقت توزي  طري  ع  العد  كتقل و  -المحقمقة

 الخط  ع  عم  ورش  لحضور الكمي  م  المستفيدة يقتالج لعض إلي الكمي  م  رسمي  دعوات توجيو 
 .ىة5/5/0434 األحد يوم لمكمي  االستراتيجي 
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 الرؤيةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةرأي اسةةةةةةةةةةةةةتطالعقت فةةةةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةةةةقركي  أعةةةةةةةةةةةةةداد يوضةةةةةةةةةةةةة ( 0) رقةةةةةةةةةةةةةم الليةةةةةةةةةةةةةقني الشةةةةةةةةةةةةةك و  
 . الرسقل و 
  لمكميةةةةةةةةةةةة   النيق يةةةةةةةةةةةة  الرسةةةةةةةةةةةةقل  قأيًضةةةةةةةةةةةةو  النيق يةةةةةةةةةةةة  الرؤيةةةةةةةةةةةة  تحديةةةةةةةةةةةةدو  .إحصةةةةةةةةةةةةق ي ق االسةةةةةةةةةةةةتلقنقت نتةةةةةةةةةةةةق ج تحميةةةةةةةةةةةة. 

 رقةةةةةةةةةةم الليةةةةةةةةةةقني الرسةةةةةةةةةةم قأيًضةةةةةةةةةةو  .الكميةةةةةةةةةة  رؤيةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةتلقن  نتةةةةةةةةةةق ج يوضةةةةةةةةةة ( 2) رقةةةةةةةةةةم الليةةةةةةةةةةقني الرسةةةةةةةةةةمو 
 .الرسقل  ع  االستلقن  نتق ج يوض ( 3)

 
 

 الكمي  لرؤي  المبترح  األولي  الصيغ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الكمي  لرسقل  األولي  الصيغ 
 
 

 الكمي  لرسقل  المبترح  ولي 

 
 عالمي ًّاو إقليمي ًّاو محلي ًّا الشرعية العلوم مجال في الريادة

 الشررعية علومال مجال في عالية كفاءات ذوي بخريجين المتنوعة العمل ميادين إمداد
 .االعتدالو الوسطية إطار في المجتمع وخدمة,  العلمي البحث في واإلسهام, 
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 والرسقل  الرؤي  ع  الرأي استطالعقت في المشقركي  عدد يوض (:  2) ليقني رسم
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   الرؤي  ع  االستلقن  نتق ج يوض (: 3) ليقني رسم
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الرسقل  ع  االستلقن  نتق ج  يوض (: 4) ليقني رسم



 لمرؤية النهائية الصيغة
 
 

 
   

 لمرسالة النهائية الصيغة
 

 

 

 

   :كالتالي الجامعة رؤية إن حيث ورسالتها الجامعة ورؤية ورسالتها الكمية رؤية بين الوثيق االرتباط يالحظ و

 

 كالتالي الجامعة رسالة و

 

 

 

 العرلي  والمممك  نجرا  منطب  في المتمر و  الجغرافي محيطيق في ورسقلتيق رؤيتيق تحبي  إلي الكمي  وتسع 
 . عقم لشك  السعودي 

 التنمية في الف اعلة المساهمةو   العمل سوقو   المجتمع احتياجات يلبيان تعلمو   تعليم توفير
 تفعيلو   الحديلة للتقنيات مللاأل االستخدامو   التطبيقية البحوث إجراء خالل من المستدامة

 .العالميو   اإلق ليميو   المحلي المستوي على الشراكة

 عالمي ًّاو إقليمي ًّاو محلي ًّا الشرعية العلوم مجال في الريادة

 مجال في عالية كفاءات ذوي بخريجين المتنوعة العمل ميادين إمداد

 إطار في المجتمع وخدمة,  العلمي البحث في واإلسهام,  الشرعية العلوم

 .االعتدالو الوسطية

المعرفةو   العلم مجتمع بناء في ف اعلة مشاركةو   المجتمع خدمةو   التعلمو   التعليم في ريادة  
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 ألىدافيق الكمي  تحبي  مدىو  الكمي  في المستجدات عمي لنقءً  دوري ق وتحديريق والرسقل  الرؤي  مراجع  سيتم كمق
 .سنوات أرل  ك  ذل  االستراتيجي 

 

 لمكمية النهائية القيم -2

  والبةرارات واإلجةراءات  األنشةط كة  فةي العةقم واألداء لمسمو  حقكم  كموجيقت نجرا  جقمع  تلنتيق التي لقلبيم الكمي  تمتزم
 . وتعقليمو ياإلسالم الدي  لبيم اإليمق  منطم  م  ذل و 

 وتعزيزىق المستويقت كقف  عم  البيقدي  واألدوار الميقرات دعم Leadership القيادة

 Responsibility المسؤولية
 اإلحسةةةةةقس واقةةةةة  مةةةةة  والمجتمةةةةة  عةةةةة الجقم تجةةةةةقه اإليجةةةةةقلي التفقعةةةةة 

 .لقلمسؤولي 

 .والميني  والعممي  الشخصي  لقألمقن  وااللتزام الصد  Honesty األمانة

 .والتعقمالت والبرارات األنشط  كقف  في الوضوح Transparency الشفافية

 .والرد لمتوضي  واالستعداد أعمقلنق نتق ج مسؤولي  تحم  Accountability المساءلة

 .حبو ح  ذي ك  يعط  أ  Fairness العدالة

نسقني  لتحضر التعقم  Respect االحترام  اإلسالمي  البيم إطقر في لمكرام  حفظو  وا 

 . الخلرات وتلقد  الجمقعي العم  Teamwork الفريق بروح العمل

 . اإللداعي التفكير لتحفيز منقسل  لي   تيي   Innovation اإلبداع

 . والعقلمي  المحمي  لممعقيير قوفبً  األداء جودة ضمق  Quality الجودة
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 وريب  السيقسقت لقلكمي  -3

 سيقسةةقت لوجةةود انظةةرً و  .تتلنقىةةق أ  الكميةة  عمةةي يجةةب التةةي السيقسةةقت مةة  مجموعةة  عمةةي االتفةةق  االسةةتراتيجي  الخطةة  تنفيةةذ يتطمةةب

 تبقليةد  مراعةقة مة   لقلمممكة  االكةقديمي االعتمقدو  لمتبويم الوطني  اليي   معقيير  م  قتمشيً  اعتمقدىقو  لإعدادىق الجقمع  ققمت عقم 

 اللحريةة و  اإلداريةة و  التعميميةة  العمميةة  فةةي الممقرسةةقتو  األعمةةق   كقفةة  فةةي السيقسةةقت ليةةذه تمتةةزم الكميةة  فةةإ   لةةذل . الحنيةة  اإلسةةالم

 .الكمي  ليق تبوم التي األنشط  م  ذل  غيرو  المجتم  خدم و 

 :التقلي النحو عم  السيقسقت ذهى إيجقز يمك  و

 
 الغقيقتو  : الرسقل  3-0
 اإلداري و  األكقديمي  الوحدات لكقف  المستمر التحسي و  التطوير خطط في االستراتيجي التخطيط استخدام. 
 شةةةةةةةةركقء المجتمةةةةةةةة  قطقعةةةةةةةةقت مختمةةةةةةةة  مةةةةةةةة  الكميةةةةةةةة  خةةةةةةةةدمقت مةةةةةةةة  المسةةةةةةةةتفيدي و  الكميةةةةةةةة  منسةةةةةةةةولي اعتلةةةةةةةةقر 

 .وصيقغتيق لمكمي  االستراتيجي  األىدا و  رسقل الو  الرؤي  إعداد في حبيبيي 
  المستجدات عم  لنقءً  تحديريقو  الكمي  لرسقل  الدوري  المراجع. 
 
 اإلدارةو  : السمطقت 3-2
 لقلكمي  البرارات كقف  اتخقذ عند الكمي  رسقل  عم  االعتمقد يتم. 
  الةةةةةةةةةةةةذي األسةةةةةةةةةةةةم  اليةةةةةةةةةةةةد  ىةةةةةةةةةةةةي الكميةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةةتفيدي و  منسةةةةةةةةةةةةولييقو  لمكميةةةةةةةةةةةة  العقمةةةةةةةةةةةة  المصةةةةةةةةةةةةمح 

 .الكمي  إدارة لو تمتزم
 الكمي  اىتمقم لؤرة في يكو  أ  يجبو  التعميمي  العممي  محور ىو الطقلب . 
 لصةةةةةةةةةةةةةةقل  الكميةةةةةةةةةةةةةة  إدارة قلةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةة  المعنويةةةةةةةةةةةةةة و  المقديةةةةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةةةةةةوره لكقفةةةةةةةةةةةةةة و  الكقمةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةدعم تةةةةةةةةةةةةةةوفير 

 .اإلداري و  األكقديمي  الوحدات تطويرو  التعميمي  العممي 
 الكميةةةةةةةةةةة  مجمةةةةةةةةةةةسو  العمميةةةةةةةةةةة  األقسةةةةةةةةةةةقم مجةةةةةةةةةةةقلس خةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةة  مؤسسةةةةةةةةةةةي  يبةةةةةةةةةةة لطر  لقلكميةةةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةتم 
 .اإلداري و  األكقديمي  الوحدات لكقف  التنظيمي  الييقك و 
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 لةةةةةةةةةةةةةي  التواصةةةةةةةةةةةةة و  لمتعقمةةةةةةةةةةةةة  رسةةةةةةةةةةةةةمي  كوسةةةةةةةةةةةةةيم  االلكترونيةةةةةةةةةةةةة  اإلداريةةةةةةةةةةةةة  االتصةةةةةةةةةةةةةقالت نظةةةةةةةةةةةةةقم اعتمةةةةةةةةةةةةةقد 
 .اإلداري و  األكقديمي  الوحدات كقف 
 المركزي  عدمو  التفويض ملدأ تلني. 
 المختمف  المعقمالت تنفيذ ووقت إجراءات سيرتي . 
 أكقديمي قو  مؤسسي ق لقلكمي  تتم التي األعمق  لكقف  المستمر التبييم. 
  اإلداري و  األكقديمي  الوحدات في الجودة إجراءات تطلي  متقلع. 
 
 التعممو  : التعميم 3-3
  سةةةةةةةةةةةةو  متطملةةةةةةةةةةةةقتو   المجتمةةةةةةةةةةةة احتيقجةةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةةة  تتمقشةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةي األكقديميةةةةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةةةةةرامج فةةةةةةةةةةةةي التوسةةةةةةةةةةةة 

 .العم 
  لقلمممك  لممؤىالت الوطني اإلطقر م  األكقديمي  لملرامج التعمم نواتج تواف. 
 أطرافيق لكقف  التعميمي  لمعممي  المستمر التبويم. 
  االكقديمي اإلرشقد لنظقم الكقم  التطلي. 
 واختيقرىق التعميم جودة لبيقس أداء مؤشرات  تحديد . 
  الحدير  عممالت استراتيجيقت تطلي. 
 الطالب لدعم منقسل  خدمقتو  جيدة تعميم لي   توفير. 
 الميةةةةةةةةةةةةةةةداني التةةةةةةةةةةةةةةةدريب كةةةةةةةةةةةةةةةذل و  الدراسةةةةةةةةةةةةةةةي  المبةةةةةةةةةةةةةةةررات فةةةةةةةةةةةةةةةي العممةةةةةةةةةةةةةةةي لقلجقنةةةةةةةةةةةةةةةب االىتمةةةةةةةةةةةةةةةقم زيةةةةةةةةةةةةةةةقدة 
 .اللرامج جودة لزيقدة الكمي  خقرج م  لقستشقريي  االستعقن و 
 
 الخدمقت المسقندةو  : إدارة ش و  الطالب 3-4
  تبةةةةةةةةةةةةدميق التةةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةةدمقت أنةةةةةةةةةةةةواعو  التسةةةةةةةةةةةةجي و  البلةةةةةةةةةةةةو  إجةةةةةةةةةةةةراءات لكقفةةةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةةةدد الطةةةةةةةةةةةةالب تعريةةةةةةةةةةةة 

 كقفةةةةةةةةةةةة  وتةةةةةةةةةةةةوفير( والواجلةةةةةةةةةةةةقت المسةةةةةةةةةةةة وليقت)  الطالليةةةةةةةةةةةة  الحبةةةةةةةةةةةةو  لال حةةةةةةةةةةةة  الطةةةةةةةةةةةةالب وتعريةةةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةةةم الكميةةةةةةةةةةةة 
 . ذل  لضمق  لمطالب اإلرشقدي  الموا  
 لمطالب االجتمقعيو  النفسي اإلرشقدو  الصحي  الرعقي  توفير. 
 لذل  الالزم  المستمزمقت توفيرو  الطاللي   لقألنشط االىتمقم زيقدة. 
  لقلكمي  الطاللي  األنشط  كقف   في المشقرك  عم  الطالب تشجي. 
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 : مصقدر التعمم 3-5
 التدريس ىي   أعضقءو  لمطالب متميزة خدمقت تبدم مكتل  توفير ضرورة. 
 التعميمي  لممقدة كمصقدر تستخدم التي المراج و  الكتب توفير. 
 لمطالب التصويرو  الطلقع و  االطالعو  لممذاكرة  أمقك توفير. 
 
 التجييزاتو  : المراف  3-6
  الجودة لمعقيير لقلكمي  التجييزاتو  المراف  تحبي  ضمق. 
  التجييزاتو  المراف  لكقف  األمر  االستخدام ضمق. 
 السالم و  األم  وسق   توفير. 
 
 اللحث العممي 3-7
 متميةةةةةةةةةةةزة لحةةةةةةةةةةةوث   تبةةةةةةةةةةةديم عمةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةقدرة العميةةةةةةةةةةةق راسةةةةةةةةةةةقتلمد لةةةةةةةةةةةرامجو  العممةةةةةةةةةةةي لملحةةةةةةةةةةةث منظومةةةةةةةةةةة  إنشةةةةةةةةةةةقء 

 .الشرعي  العموم في المجتم  تخدم
  لملحةةةةةةةةةةةةث دعميةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةة  لالسةةةةةةةةةةةةتفقدة المةةةةةةةةةةةةدني المجتمةةةةةةةةةةةة  مؤسسةةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةةراك و  التعةةةةةةةةةةةةقو  تشةةةةةةةةةةةةجي 

 .العممي
  اللحوث إجراء عم  التدريس ىي   أعضقء تشجي. 
 العمميةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةي نيةةةةةةةةةةةةقم االسةةةةةةةةةةةةتفقدةو  لحةةةةةةةةةةةةوريم نتةةةةةةةةةةةةق ج نبةةةةةةةةةةةة  عمةةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةقء تحفيةةةةةةةةةةةةز 

 .لمطالب التعميمي 
 
 :العالق  م  المجتم  : 3-8
 وتنميتو المجتم  خدم  في التميز. 
 عدادو  الكمي  لخريجي االىتمقم   ليم ليقنقت قواعد ا 
 الكمي  م  المستفيدة اللجيقت ليقنقت قواعد إعداد 
  األكقديمي  جيقلرام تطويرو  الكمي  لدعم المدني المجتم  في الموجودة لقلخلرات االستعقن. 
  المجتم  قطقعقت لكقف  الكمي  ع  جيدة صورة نب و  المدني المجتم  م  المستمر التواص . 
  وخقرجي ق داخمي ق المنقظرة الكميقت م  التعقو. 
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 الثالث الفصل

 لمكمية الحالي األداء تحميل
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  األكاديمي واالعتماد لمتقويم الوطنية لمهيئة المؤسسي االعتماد لمعايير اوفقً  الكمية تقويم -1

  واألهداف والغايات الرسالة:  األول المعيار

 والضةةةةةةةةع  البةةةةةةةةوة نبةةةةةةةةقط وتحديةةةةةةةةد لمكميةةةةةةةة  الرلةةةةةةةةقعي التحميةةةةةةةة  عمةةةةةةةة  وتةةةةةةةةم لمكميةةةةةةةة  أوليةةةةةةةة  رسةةةةةةةةقل و  أوليةةةةةةةة  رؤيةةةةةةةة  إعةةةةةةةةداد تةةةةةةةةم 
 (. خقرجي  لي  )  والتيديدات والفرص(  داخمي  لي   تحمي ) 

 الةةةةةذاتي التبةةةةةويم عمةةةة  التحميةةةةة  نتةةةةق جو  الةةةةةذاتي التبةةةةةويم عمةةةةي لنةةةةةقءً  لمكميةةةة  اتيجي االسةةةةةتر  واألىةةةةةدا  الغقيةةةةقت وضةةةةة  تةةةةم 
  اللي ي التحمي  نتق جو 

  الطةةةةةةةةةةةةةالبو  االداريةةةةةةةةةةةةي و  التةةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةةقء مةةةةةةةةةةةة  الكميةةةةةةةةةةةة  منسةةةةةةةةةةةةولو) اللي ةةةةةةةةةةةةةي التحميةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةةقر  
 منكةةةةةةةةةةةةرال عةةةةةةةةةةةة  والنيةةةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةةةةقلمعرو  األمةةةةةةةةةةةةر ىي ةةةةةةةةةةةة و  المحكمةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةي ممةةةةةةةةةةةةراًل  المةةةةةةةةةةةةدني المجتمةةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةةةي لقإلضةةةةةةةةةةةةقف 

 . التحبي و  االدعقءو 

  التحسين أولويات 

 وخةةةةةةةةةةةةقرج( اإلداريةةةةةةةةةةةةي ,  الطةةةةةةةةةةةةالب,  التةةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةقء)  الكميةةةةةةةةةةةة  داخةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةةتفيدي  رضةةةةةةةةةةةةق قيةةةةةةةةةةةةقس 
 . الرسقل  ع  الكمي 

 الكمي  مجمس م  األىدا و  الرسقل و  الرؤي  اعتمقد . 

 عالنيق الرسقل  نشر  . وخقرجيق الكمي  داخ  وا 

  واإلدارة مطاتالس:  الثاني المعيار
 : اإلداري الهيكل: أواًل 

 : المجمس ويضم الكمي  مجمس سفيق  محمد ل  عقلد/ الدكتور فضيم  يرأس

 العميق لمدراسقت الكمي  وكي  سعقدة -1
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 اإلداري  لمش و  الكمي  وكي  سعقدة  -2

 الشريع  قسم ر يس  -3

 الدي  أصو  قسم ر يس -4

 الكمي  إدارة مدير -5

  ميةلمك التنظيمي الهيكل -قرقنيً 
 الكمي  مجمس م  اعتمقده عدم إلي لقإلضقف  التنظيمي الييك  وضوح عدم 
 اإلداري  أو األكقديمي  لقلوحدات لمعقممي  وظيفي  ميقم أو وظيفي توصي  وجود عدم . 
 العقمةةةةةةةةةةة  العالقةةةةةةةةةةةقتو  والصةةةةةةةةةةةيقن  الخةةةةةةةةةةةدمقت وحةةةةةةةةةةةدات مرةةةةةةةةةة  اليقمةةةةةةةةةةة   اإلداريةةةةةةةةةةة  الوحةةةةةةةةةةةدات لعةةةةةةةةةةةض وجةةةةةةةةةةةود عةةةةةةةةةةدم 
 . الكقفي  الخلرات توافر عدم أو العقممي  عدد لبم   السالمو  األم و    اإلعالمو 
 الكمي  داخ  اإلداري  اإلجراءاتو  لمسيقسقت معتمد إداري دلي  يوجد ال. 

 لمتوظي  دلي  وجود وعدم االداري  الخلرات في نبصو  االداريي  أعداد في نبص. 

 سةةةةةةةةةةوي يوجةةةةةةةةةةد ال حيةةةةةةةةةةث  الكميةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي الطةةةةةةةةةةالب أعةةةةةةةةةةداد مةةةةةةةةةة  يتنقسةةةةةةةةةةب ال   اإلداريةةةةةةةةةةي  عةةةةةةةةةةدد فةةةةةةةةةةإ  عقمةةةةةةةةةة  ولصةةةةةةةةةةف 
 رفةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةة  حقجةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي  اإلداريةةةةةةةةةةي  معظةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةق  كةةةةةةةةةةذل ,   الحةةةةةةةةةةقلي العةةةةةةةةةةقم خةةةةةةةةةةال  لقلكميةةةةةةةةةة  فبةةةةةةةةةةط إداريةةةةةةةةةةي  رمقنيةةةةةةةةةة 
 . ميقراتيم وتنمي  قدراتيم

  الثاني المعيار في التحسين أولويات

 لقلكمي  واإلداري  األكقديمي  الوحدات لجمي  الوظيفي التوصي  إعداد  

 لقلكمي  لمعقممي  الوظيفي  الميقم تحديد  

 عداد لقلكمي  اإلداريي  عدد زيقدة   اإلداريي  كفقءة لرف  تدريلي  خطط وا 

  وتطويره لمكمي  التنظيمي الييك  تحسي. 

  وتحسينها الجودة ضمان إدارة:  الثالث المعيار



 جامعة نجران      
 كمية الشريعة وأصول الدين

 وحدة التطوير والجودة   

39 
 

 عميةةةةةةةةةد قتنظيمي ةةةةةةةةة تتلةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةتبم  كوحةةةةةةةةةدة الكميةةةةةةةةة  عميةةةةةةةةةد لبةةةةةةةةةرار لقلكميةةةةةةةةة  حقليةةةةةةةةةق والجةةةةةةةةةودة التطةةةةةةةةةوير وحةةةةةةةةةدة تأسةةةةةةةةةيس تةةةةةةةةةم 
 والجةةةةةةةةةةودة لمتطةةةةةةةةةةوير الجقمعةةةةةةةةةة  وكيةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةرار عمةةةةةةةةةة  لنةةةةةةةةةةقءً  ذلةةةةةةةةةة و  لقلجقمعةةةةةةةةةة  والجةةةةةةةةةةودة التطةةةةةةةةةةوير عمةةةةةةةةةةقدة وفني ةةةةةةةةةةق الكميةةةةةةةةةة 
 ( ىة03/0/0432)  لتقري ( 9)  رقم نجرا  لجقمع 

 لقلكميةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةودة وحةةةةةةةةةةدة مشةةةةةةةةةةر  ليةةةةةةةةةةق العمةةةةةةةةةة  ويةةةةةةةةةةدير كةةةةةةةةةةقماًل  قتأريرًةةةةةةةةةة والجةةةةةةةةةةودة التطةةةةةةةةةةوير وحةةةةةةةةةةدة تأريةةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةةم 
  والجودة التطوير لعمقدة الجودة مستشقر  م  لقلتعقو و 

 الجودةو  التطوير لوحدة داخمي  ال ح  إعداد تم  . 

 والجودة التطوير وحدة لنشقط السنوي  الخط  إعداد تم  

 لمكمي  االستراتيجي  الخط  إعداد في اللدء  

 الجودة مجق  في ومحقضرات عم  ورش عبد  

 

  التحسي  أولويقت

  لقلكمي  واإلداري  األكقديمي  لألقسقم  الداخمي المراجع  نظقم اعتمقد •

 .النشقط ذل  وتوري  لنشقطيق خط  عم و  الجودةو  التطوير وحدة م  المنلرب  المجق  دور تفعي  •

  واإلداريي  الطالبو  التدريس ىي   أعضقء لي  لقلكمي  الجودة ربقف  نشر زيقدة •

 الجودة تحبي  مستوى لبيقس أداء مؤشرات وض  •



 

 
 لمكمي  التنظيمي الييك  يوض (  3) قمر  شك 
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 ( يوض  الييك  التنظيمي لوحدة التطوير والجودة4شك  رقم )

 

 وحدة مدير

 التطوير

الجودةو  

 المرافق لجنة

تالتجهيزاو  

 العلمي البحث لجنة

المجتمع خدمةو  
 الطالب شئون لجنة

 األكاديمي رشادواإل

الخريجين خدمةو  

التعلمو التعليم لجنة  يةالدعاو اإلعالم لجنة 

التدريبو  
 التخطيط لجنة

 االستراتيجي

ءاألدا تقييمو  

 البيانات لجنة

 المعلوماتو

الكلية موقعو  

 وحدة مشرف

الجودةو التطوير  

 وحدة مشرف نائب

الجودةو التطوير  
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 والتعميم التعمم:  الرابع المعيار

 (. الدي  وأصو  الشريع ) الكمي  للرنقمجي األكقديمي  المعقيير إعداد م  االنتيقء تم 

 لمتبةةةةةةةةةةةةويم الوطنيةةةةةةةةةةةة  اليي ةةةةةةةةةةةة  لمتطملةةةةةةةةةةةةقت قوفبًةةةةةةةةةةةة والمبةةةةةةةةةةةةررات اللةةةةةةةةةةةةرامج توصةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةة  االنتيةةةةةةةةةةةةقء تةةةةةةةةةةةةم 
 . األكقديمي واالعتمقد

  التحسين أولويات

 الدي  أصو و  الشريع  قسمي في لقلكمي  لمطقللقت أقسقم لفت  التخطيط. 

  لقلمممكةةةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةةةريع  للةةةةةةةةةةةةةرامج االكقديميةةةةةةةةةةةةة  المعةةةةةةةةةةةةةقيير عمةةةةةةةةةةةةةي لنةةةةةةةةةةةةةقء األكقديميةةةةةةةةةةةةة  المعةةةةةةةةةةةةةقيير تعةةةةةةةةةةةةةدي 
 .األكقديمي االعتمقدو  لمتبويم الوطني  اليي   أعدتيق التيو  السعودي  العرلي 

  التحسي  خطط تنفيذ ومدى لملرامج الدوري  لممتقلع  آلي  وض  

 لقلكمي  واالمتحقنقت التبويم نظم تطوير  

  الحدير  التعمم استراتيجيقت تطلي  

  حكميم في وم  التدريس ىي   أعضقء كفقءة رف  

 والمبررات لملرامج المستيدف  التعميم نواتج تحبي  م  التأكد  

  المساندة والخدمات الطالب شئون إدارة:  الخامس المعيار

 : الطالبية األنشطة

 الطاللي  لألنشط  ققع  وجود  

 خةةةةةةةةةةقرج مةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةيو و  لقلكميةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةقء يبةةةةةةةةةدميق ودينيةةةةةةةةة  وربقفيةةةةةةةةة  عمميةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةدوات 
 .الكمي 
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 وتجويده البرآ  حفظ عمي الطالب لمسقعدة مبرأة وجود. 

  التحسين أولويات

 األنشط  في المشقركي  الطالب عدد زيقدة . 

 الطاللي  الخدمقت تطوير  

  األكقديمي اإلرشقد تفعي  

 الطاللي  لألنشط  أمقك  إنشقء  

 الكمي  تبدميق التي الطاللي  الخدمقت ع  الطالب رضق تبييم  

  التعميم مصادر:  السادس المعيار

 الدراسي  قتالبقع توفر 

 اآللي لمحقسب ققع  تجييز في اللدء. 

 أميةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةة  مجموعةةةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةةةةيو  الطةةةةةةةةةةةالب يدرسةةةةةةةةةةةيق التةةةةةةةةةةةي المراجةةةةةةةةةةة و  الكتةةةةةةةةةةةب لتةةةةةةةةةةةوفير الكميةةةةةةةةةةة  قيةةةةةةةةةةةقم 
  الدي  أصو و  الشريع  في الكتب

 مسةةةةةةةةةةةةةةةرح مرةةةةةةةةةةةةةةة  االحتفةةةةةةةةةةةةةةةقالتو  الطالليةةةةةةةةةةةةةةة  األنشةةةةةةةةةةةةةةةط  فةةةةةةةةةةةةةةةي الجقمعةةةةةةةةةةةةةةة  منشةةةةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةةةةةةتفقدة 
 .الجقمع 

  التحسين أولويات

 مكمي ل مكتل  إنشقء  

 العمميةةةةةةةةةةةةةة  دعةةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةةي فقعمةةةةةةةةةةةةةة  كوسةةةةةةةةةةةةةةيم  واالتصةةةةةةةةةةةةةةقالت المعمومةةةةةةةةةةةةةةقت تبنيةةةةةةةةةةةةةة  وحةةةةةةةةةةةةةةدة دور تعظةةةةةةةةةةةةةةيم 
 .التعميمي 

  والتجهيزات المرافق:  السابع المعيار
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 0431 في  لقلعريس  المجتم  خدم  كمي  ملني في لقلكمي  الدراس  لدأت. 

 الدراسةةةةةةةةي العةةةةةةةةقم ايةةةةةةةة لد فةةةةةةةةي لقلسةةةةةةةةوادي لقلكميةةةةةةةة  الجديةةةةةةةةد الملنةةةةةةةة  إلةةةةةةةة  الكميةةةةةةةة  فةةةةةةةةي الدراسةةةةةةةة  نبةةةةةةةة  تةةةةةةةةم 
 تسةةةةةةةةةةةة  ققعةةةةةةةةةةةة  2 وعةةةةةةةةةةةةدد طقلًلةةةةةةةةةةةةق 51 حةةةةةةةةةةةةوالي تسةةةةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةةةي  ققعةةةةةةةةةةةة  06 عمةةةةةةةةةةةةي ويحتةةةةةةةةةةةةوي. 0432/0433
 .طقلًلق 81 حوالي

 قةةةةةةةةةةةدو  لمجقمعةةةةةةةةةةة  الجديةةةةةةةةةةةدة الجقمعةةةةةةةةةةة  المنشةةةةةةةةةةة ت ضةةةةةةةةةةةم  لمكميةةةةةةةةةةة  جديةةةةةةةةةةةد ملنةةةةةةةةةةةي إنشةةةةةةةةةةةقء قحقلًيةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةتم 
 فةةةةةةةةةةةي متنوعةةةةةةةةةة  عديةةةةةةةةةةدة ققعةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةة  لمكميةةةةةةةةةة  الالزمةةةةةةةةةةة  االحتيقجةةةةةةةةةةقت كقفةةةةةةةةةة  الملنةةةةةةةةةةي تصةةةةةةةةةةميم فةةةةةةةةةةي روعةةةةةةةةةةي

 لمكميةةةةةةةةة  يسةةةةةةةةةم  لمةةةةةةةةةق غيرىةةةةةةةةةقو  لألنشةةةةةةةةةط  ققعةةةةةةةةةقتو  التةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةة  ألعضةةةةةةةةةقء مكقتةةةةةةةةةبو  مكتلةةةةةةةةة و  المسةةةةةةةةةقحقت
 العميةةةةةةةةةةق الدراسةةةةةةةةةةقت للةةةةةةةةةةرامج الدراسةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةدء كةةةةةةةةةةذل و  ليةةةةةةةةةةق التةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةقءو  الطةةةةةةةةةةالب أعةةةةةةةةةةداد زيةةةةةةةةةةقدة

 .التخصصقت كقف  في

  التحسين أولويات

  الجديد لقلموق  الكمي   تجييزات استكمق 

  الجديدة لقلملقني البقعقت تتجييزا استكمق  

  والسالم  األم  وسق   وتوفير الجديدة الملقني لصيقن  آلي  عم  

 االلكتروني الكمي  موق  كفقءة زيقدة  

 

  العممي البحث:  العاشر المعيار

 طالب ست  عدد قحقليً  لو يدرسو  الدي  أصو  قسم يتل و  وعمومو الحديث في مقجستير لرنقمج يوجد 

 التدريس ىي   أعضقء للعض ردي ف ألحقث توجد. 

  الجقمع  م  ممول  لحري  مشروعقت عمي التدريس ىي   أعضقء لعض حصو. 
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  التحسين أولويات

 لقلكمي  عميق دراسقت لرامج إنشقء  

  لقلكمي  الدي  أصو و  الشريع  مجقالت في العممي لملحث خط  وض  

 العميق الدراسقت مجق  في التعميم عمي البقدرة األكقديمي  الكوادر توفير  

 مشقكموو  المجتم  لقحتيقجقت لقلكمي  العممي اللحث رلط . 

 الكمي  اسم تحم  عممي  ألحقث لعم  وتحفيزىم التدريس ىي   أعضقء دعم . 

  المجتمع مع العالقات:  عشر الحادي المعيار

 ىي ةةةةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةةةقء لمسةةةةةةةةةةةةةةقىم  التفسةةةةةةةةةةةةةةير وأصةةةةةةةةةةةةةةو  العبيةةةةةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةةةةةي متعةةةةةةةةةةةةةةددة دورات الكميةةةةةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةةةةةدمت 
 التدريس

  فةةةةةةةةةةةي التربيفةةةةةةةةةةةيو  الةةةةةةةةةةةدينيو  الةةةةةةةةةةةدعوي النشةةةةةةةةةةةقط فةةةةةةةةةةةي التةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةقء مةةةةةةةةةةة  العديةةةةةةةةةةةد يشةةةةةةةةةةةقر 
 (. البرآ  تحفيظ حم – ديني  دروس – عقم  محقضرات) نجرا  محقفظ 

  اسةةةةةةةةةةةةةتطالعقت خةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةة  لقلكميةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةم  ذات المةةةةةةةةةةةةةدني المجتمةةةةةةةةةةةةة  قطقعةةةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةةةة  التواصةةةةةةةةةةةةة 
 . فييق المجتم  آراء تأخذو  الكمي  تعدىق التي الرأي

 معيم والتواص  الخريجي  لمتقلع  وحدة شقءإن 

  التحسين أولويات

 تبةةةةةةةةةةوم أ  يمكةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةي الشةةةةةةةةةةرعي و  الدعويةةةةةةةةةة  األنشةةةةةةةةةةط  مةةةةةةةةةة  المجتمةةةةةةةةةة  احتيقجةةةةةةةةةةقت أولويةةةةةةةةةةقت تحديةةةةةةةةةةد 
 .الكمي  ليق

  المجتم  خدم  في الكمي  رسقل  تحب  المجتم  لخدم  خط  وض 
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  خدمةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةةقرك ال عمةةةةةةةةةةة  الكميةةةةةةةةةةة  طةةةةةةةةةةةالبو  التةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةقء لتحفيةةةةةةةةةةةز آليةةةةةةةةةةة  وضةةةةةةةةةةة 
 قدينيً و  قدعويً  المجتم 

 الكمي  تبدميق التي الخدمقت ع  المجتم  رضق قيقس  

  لقلكمي  الخريجي  متقلع  وحدة لو تبوم الذي الدور تفعي . 

 
 

 واالعتمووووووواد لمتقوووووووويم الوطنيوووووووة لمهيئوووووووة البرامجوووووووى االعتمووووووواد يريلمعوووووووا اوفًقووووووو الكميوووووووة تقوووووووويم -2
  األكاديمي

, الةةةةةةةةةةةةةدي  أصةةةةةةةةةةةةةو  لرنةةةةةةةةةةةةةقمجو  الشةةةةةةةةةةةةةريع  لرنةةةةةةةةةةةةةقمج ىمةةةةةةةةةةةةةق اللكةةةةةةةةةةةةةقلوريوس مرحمةةةةةةةةةةةةة ل لرنقمجةةةةةةةةةةةةةق  لقلكميةةةةةةةةةةةةة  يوجةةةةةةةةةةةةةد
 .الشريع  لبسم عموموو  الحديث لرنقمج ىو العميق لمدراسقت لرنقمج إلي لقإلضقف 

 اليي ةةةةةةةةةة  لمعةةةةةةةةةةقيير قوفبًةةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةةةةة 0430  عةةةةةةةةةةقم فةةةةةةةةةةي لقلكميةةةةةةةةةة  لملرنةةةةةةةةةةقمجي  الةةةةةةةةةةذاتي التبةةةةةةةةةةويم إجةةةةةةةةةةراء تةةةةةةةةةةم 
  األكقديمي واالعتمقد لمتبويم الوطني 

  لمتبةةةةةةةةةةويم الوطنيةةةةةةةةةة  اليي ةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  أكةةةةةةةةةةقديمي اعتمةةةةةةةةةةقد عمةةةةةةةةةة  لرنقمجييةةةةةةةةةةق حصةةةةةةةةةةو  إلةةةةةةةةةة  لكميةةةةةةةةةة ا تسةةةةةةةةةةع 
 . لقلمممك  األكقديمي االعتمقدو 
 

  واألهداف والغايات الرسالة:     األول المعيار

 ليق الخقص  واألىدا  والرسقل  الرؤي  وض  م  لقلكمي  اللرامج جمي  انتيت. 

  التحسين أولويات

 ( اإلداريي و  الطالب التدريس ىي   أعضقء)  اللرنقمج منسولي عم  وأىدافو توورسقل البسم رؤي  عرض 

 عالنيق واألىدا  والرسقل  الرؤي  نشر   ليق الكمي  مجتم  لتعري  عم  ورش وعبد وا 

 الرسقل و  الرؤي  ع  الرضق قيقس 
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  البرنامج إدارة:      الثاني المعيار

 المجمةةس يةةرأسو  ,الكميةة  عميةةد مةة  إداري قةةرار لتشةةكيمو يصةةدر الةةذيو   البسةةم مجمةةس خةةال  مةة  البسةةم يةةدار  
  الكمي  عميد إل  االجتمقع محقضر ويرف  دوري  اجتمقعقت ويعبد لقلبسم التدريس ىي   أعضقء ويحضره البسم ر يس

  التحسين أولويات

  األقسقم مجقلس أعمق  جداو  في الموضوعقت رأس عمي الجودة أعمق  جع. 

  العممي  قسقملقأل عممي  لجق  تشكي  

 البسم لمنسولي الوظيفي  الميقم تحديد . 

 البرنامج جودة ضمان إدارة:  الثالث المعيار

 عمة و  لمجةودة منسة  تعيةي   خةال  مة  لةقلجودة المتعمبة  الممقرسةقت لتطلي  لقلكمي  الدي  أصو و  الشريع  قسمق ققم
 موضةةوعقت تعةةرضو  البسةةم فةةي الجةةودة أعمةةق ل يتعمةة  مةةق لكةة  المجنةة  ىةةذه تبةةومو  .قسةةم لكةة   لمجةةودة مصةةغرة لجنةة 

  األقسقم مجقلس في الجودة

  التحسين أولويات

   لقلبسم الجودة ممفقت كقف  وجودو  لقألقسقم الجودة رك  تفعي 

  لقلكمي  الجودةو  التطوير وحدة م  العممي البسم تعقو 

 لقلبسم واإلداريي  الطالب لي  وخقص  الجودة ربقف  نشر زيقدة  

  وتبييميق لقلبسم الجودة لمتقلع  أداء مؤشرات وض . 

  والتعميم التعمم:  الرابع المعيار

 والتبقرير اللرامج وتوصي  األكقديمي  المعقيير إعداد م  اللرامج انتيت  

 لرامجيق تطوير في الكمي  رؤي  م  يتواكب لمق الدي  أصو  للرنقمج الدراسي  الخط  تعدي  تم . 
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 منيق التدريس يتم التي والمراج  الكتب قوا م لإعداد الدي  أصو و  الشريع  لرنقمجق ققم . 

  التحسين أولويات     

  والمبررات اللرنقمج توصي  جودة تحسي  

 وتطليبيق وصيقغتيق لممبررات المستيدف  التعمم نواتج فيم عم  التدريس ىي   أعضقء تدريب. 

  التدريس في الحدير  يجيقتواالسترات الطر  استخدام في التدريس ىي   أعضقء كفقءة رف  

 عدادو  لمطالب الميداني التدريب تطوير   الميداني لمتدريب الجيد التوصي  ا 

  فةةي كةة  الجقمعةة  خةةقرج مةة  قسةةم لكةة  التعميميةة  لقلعمميةة  والميتمةةي  الخلةةراء قلةة  مةة  استشةةقري  لجنةة  تشةةكي 
 .وتطويرىق والمبررات اللرامج إعداد في منيم لالستفقدة  تخصصو

 

  المساندة والخدمات الطالب شئون إدارة:  الخامس المعيار

 فةةي التعةةقرض قأيًضةةو  مبةةررات إضةةقف  أو حةةذ  مرةة  الطةةالب تسةةجي  فةةي المشةةقك  لعةةض مةة  الكميةة  تعةةقني 
 . المشكالت ىده مر  عمي لمتغمب األكقديمي لقإلرشقد االىتمقم زيقدة الكمي  عمي يفرض ممق االمتحقنقت مواعيد

 الطالب إنجقز قيقسو  دراستيم في الطالب تبدم لمتقلع  آلي  توجد ال. 

  اللرامج تبدميق التي الخدمقت ع  الطالب رضق قيقس يتم ال . 

  التحسين أولويات

  اللرنقمج في واقتراحقتيم الطالب شكقوى م  لمتعقم  آليقت وض . 

  األقسقم في األكقديمي اإلرشقد تفعي 

  والمتعرري  المتفوقي  طالبال م  والتعقم  الطالب تبدم متقلع  آلي  تطلي  
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 التعميمي  لمعممي  الداعم  الخدمقت ع  الطالب رأي استطالع . 

 (كقفتيريق,  مالعب -تصوير مقكينقت)  الطالب والخدمقت لألنشط  أمقك  توفير 

 

  التعمم مصادر:  السادس المعيار

 دراستيم أرنقء الطالب يحتقجيق التي المراج و  الكتب لتوفير الكمي  تبوم. 

 دراستيم في استخدامو م  الطالب يتمك  حتي اآللي لمحقسب معم  لإنشقء قحقليً  الكمي  تبوم . 

 لقلجقمع  المركزي  المكتل  في المتوفرة المراج و  الكتب م  الطالب يستفيد . 

  التحسين أولويات

 عدادو  لقلكمي  خقص  مكتل  إنشقء   ليق العم  ال ح  ا 

  الرقميةةة  المكتلةةة  تبةةةدميق التةةةي الخةةةدمقت مةةة  التةةةدريس ىي ةةة  وأعضةةةقء الطةةةالب اسةةةتفقدة لتعظةةةيم آليةةة  وضةةة 
 . السعودي 

 الميقرى  مستواىم لرف  لمطالب تدريلي  دورات لعبد  اآللي الحقسب معم  م  االستفقدة تعظيم . 

 
 
 :البيئي التحميل -3

 أداء يفةةةةةةةةة تةةةةةةةةةؤرر التةةةةةةةةي والمعمومةةةةةةةةةقت الحبةةةةةةةةةق   جمةةةةةةةة  لغةةةةةةةةةرض تجةةةةةةةةري التةةةةةةةةةي العمميةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةو:  اللي ةةةةةةةةةي التحميةةةةةةةة 
 , المؤسسةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةذه وتبييمةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةراى  الوضةةةةةةةةة  تشةةةةةةةةةةخيص لغةةةةةةةةةةرض وتبييميةةةةةةةةةق تحميميةةةةةةةةةةق رةةةةةةةةةم معينةةةةةةةةةة , مؤسسةةةةةةةةة 

 لمكونةةةةةةةةةةةةةقت فبةةةةةةةةةةةةط تتعمةةةةةةةةةةةةة ( داخميةةةةةةةةةةةة  لي ةةةةةةةةةةةةة  تحميةةةةةةةةةةةة )  داخميةةةةةةةةةةةةة  معمومةةةةةةةةةةةةقت تكةةةةةةةةةةةةةو  قةةةةةةةةةةةةد المعمومةةةةةةةةةةةةةقت ىةةةةةةةةةةةةذه
 المؤسسةةةةةةةةةةقت عةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةرال( خقرجيةةةةةةةةةة  لي ةةةةةةةةةة  تحميةةةةةةةةةة )  خقرجيةةةةةةةةةة  معمومةةةةةةةةةةقت تكةةةةةةةةةةو  أو الةةةةةةةةةةداخ  مةةةةةةةةةة  المؤسسةةةةةةةةةة 

  .وغيرىق نفسو النشقط قرستم التي األخرى
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 اتةةةةةةةةةأريرً  وتةةةةةةةةةؤرر المؤسسةةةةةةةةة  داخةةةةةةةةة  الموجةةةةةةةةةودة والمةةةةةةةةةوارد والمتغيةةةةةةةةةرات الظةةةةةةةةةرو  ليةةةةةةةةةق يبصةةةةةةةةةد الداخميةةةةةةةةة  اللي ةةةةةةةةة  
 تشةةةةةةةةةةةةةم )  التغييةةةةةةةةةةةةةر أو لقلتعةةةةةةةةةةةةةدي  فييةةةةةةةةةةةةةق تةةةةةةةةةةةةةتحكم أ  المؤسسةةةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةةةتطي و  المؤسسةةةةةةةةةةةةة  أداء عمةةةةةةةةةةةةة  املقشةةةةةةةةةةةةةرً 

  (.والبوة الضع  نبقط

 فةةةةةةةةةةي ملقشةةةةةةةةةر غيةةةةةةةةةةر أو ملقشةةةةةةةةةر لشةةةةةةةةةك  تةةةةةةةةةةؤرر التةةةةةةةةةي راتالمتغيةةةةةةةةةة مجموعةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةق يبصةةةةةةةةةةد الخقرجيةةةةةةةةة  اللي ةةةةةةةةة  
 أو والتيديةةةةةةةةةةةدات الفةةةةةةةةةةةرص تشةةةةةةةةةةةم )  المؤسسةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةيطرة نطةةةةةةةةةةق  عةةةةةةةةةةة  وتخةةةةةةةةةةةرج وقراراتيةةةةةةةةةةةق المؤسسةةةةةةةةةةة  أنشةةةةةةةةةةط 
 . ( التحديقت

 

 البيئي لمتحميل  التطبيقية اإلجراءات 3-1

 المحقور عم  االستلقن  اشتممت حيث لمكمي  والتيديدات والفرص والضع  البوة نبقط لتحديد رأي استطالع 
  التقلي 

  واألىدا  والرسقل  الرؤي . 

 والجودة التطوير إدارة  

 دارةو  دعم خدمقت   الطالب شؤو  ا 

 التعمم مصقدر  

  والتجييزات المراف  

 المقلي والتخطيط اإلدارة  

 العممي اللحث  

  المجتم  م  المؤسسي  العالق. 

 التقلي النحو عم  االستلقن  توزي  تم : 
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 .   التدريس ىي   أعضقء عم  االستلقن (   24)             

 .الطالب عم  االستلقن (  60)             

  اإلداريي  عم  االستلقنقت(  8)             

  مجتم  المدنيال عم  االستلقنقت(  8)             

 ( 5)   الليقني الرسم في موض  ىو كمق                

   ىي   مر  المدني المجتم  قطقعقت للعض والتيديدات والفرص والضع  البوة نبقط لتحديد  استليق  توزي 
 .آرا يم ألخذ معيم لبقءات عبد إلي لقلضقف  المنكر ع  الني و  لقلمعرو  األمر

  المدني والمجتم  الطالب,  اإلداريي , التدريس ىي   أعضقء م  لك    االستلقنقت نتق ج تحمي . 

  اللرامجي والمحور المؤسسي لممحور لقلنسل  والتيديدات فرصوال والضع  البوة نبقط رصد  

 
 

 
                    

 لمكمية البيئي التحميل رأي استطالعات في المشاركين أعداد يوضح  (5)  بياني رسم
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  البيئي التحميل إجراء آلية  3-2

 0431/0430 عقم لمكمي  لرامجيالو  المؤسسي  األولي الذاتي التبويم عم  االطالع . 

 (.ه0430/0432 عقم لمكمي  السنوي التبرير)  لمكمي  الذاتي التبويم لمبقييس المستب  الرأي عم  االطالع 

 اليي   معقيير أل  ذل و  األكقديمي واالعتمقد لمتبويم الوطني  اليي   المعقيير عم  التحمي  إجراء في االعتمقد 
 . اللرامجي االعتمقد معقييرو  المؤسسي عتمقداال معقيير واض  لشك  تغط 

 الضع  نبقط ع  الرأي الستطالع الخقص  والجودة التطوير وكقل  أعدتيق التي االستلقنقت عم  االطالع 
 . الجقمع  مستوي عمي والتيديدات والفرص والبوة

 لمجقمع  االستراتيجي  الخط  عم  االطالع. 

  لقلكمي  واإلداريي ,  والطالب,  التدريس ىي   ألعضقء استلقنقت عم. 

  ع  والني  لقلمعرو  األمر ىي   – المحقكم في ممرم  المدني المجتم  قطقعقت م  لعين  استلقنقت عم 
  .المنكر

  النتق ج وتحمي  استلقنقت تجمي . 
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 (المؤسسي لممحور)  البيئي التحميل مصفوفة 3-3
 

 التهديدات الفرص الضعف القوة
 م  لمستمرا الدعم- -0

دارةو   الجقمع  إدارة  ا 
 التعميم لمنظوم  الكمي 

 . لقلكمي  والتطوير
 لتبني  فعق  نظقم وجود-2

 واالتصقالت المعمومقت
 . لقلكمي  اإلداري 

 لمتطوير وحدة وجود-3
 .لقلكمي  والجودة

 في التحتي  اللني  توافر-4
 الحقلي الملني في الكمي 

 في الكمي  ملقني في أو
 . لجديدةا الجقمع 

 ىي   أعضقء قم -0
 التخصصقت في التدريس
 .الشرعي 

 الدورات معد  انخفقض-2
 ىي   ألعضقء التدريلي 
 .التدريس

 م  العديد غيقب-3
 مر  اإلداري  الوحدات

 والسالم  األم   وحدة
 الطلي  الوحدةو  الصيقن و 
 .التبويمو  البيقسو 
 عدمو  اإلداري  المركزي -4

 في التفويض ملدأ تفعي 
 . السمطقت

 وكفقءة أعداد في نبص-5
 . اإلداري الطققم

 التدريسي  األعلقء زيقدة-6
 ىي   أعضقء عمي

 .التدريس
 تطوير إلي الحقج  -7

 .الدراسي  البقعقت
 

 الوحيدة الكمي  تعتلر-0
 مجقليق في المتخصص 

 ىيو  نجرا  منطب  في
  قجغرافيً  كليرة منطب 

 الحكومي الدعم-2
 مي لمك المعنويو  المقدي

 

 مشقرك  ضع  -0
 دعم في المدني المجتم 
 .لقلكمي  المختمف  األنشط 

 في منقظرة كميقت وجود-2
 مر  البريل  المنقط 
 في خقلد المم  جقمع 
 . عسير منطب 
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 ( البرامجي لممحور)  البيئي التحميل 3-4

 التهديدات الفرص الضعف  القوة
 معقيير وجود -0

  ي التعميم لملرامج أكقديمي 
 نظقم الكمي  تلن -2

 لملرامج الخقرجي  المراجع 
 عم  فرص وجود-3

 في الكمي  لخريجي
 المحقفظ 

 لرنقمج وجود -4
 .لقلكمي  العميق لمدراسقت

 . مكتل  وجود عدم-0
 كقفي  أمقك  توافر عدم-2

 . الطاللي  األنشط  لممقرس 
 اإلرشقد ضع -3

 .  لقلكمي  األكقديمي
  بميدي الت األنمقط استخدام-4

 ضع و  التعميم في
 التدريس استراتيجيقت

 محدودي  -5.  الحدير 
 في المستخدم   التبويم طر 

 . التعميمي  العممي 
 م  االستفقدة عدم-6

 . الجقمع  في الرقمي  المكتل 
 م  التواص  ضع -7

 . الخريجي 

 في الجقمع  إدارة دعم-0
 لمحصو  اللرامج تأىي 
  االعتمقد عم 
 الوطني    اليي وجود-2

 واالعتمقد لمتبويم
  لقلمممك  األكقديمي

 نجةةةةةرا  جقمعةةةةة  توجةةةةةو -3
 مةةةةةةةة  العديةةةةةةةةد إنشةةةةةةةةقء فةةةةةةةةي

 األكقديمي  اللرامج
 عم  فرص وجود -4

  الكمي  لخريجي
 

 العممي المستوي انخفقض -1
 التحققيم عند لمطالب
 لقلكمي 

 طالب إقلق  ضع   -2
 عم  الرقنوي  المدارس
 .لقلكمي  الدراس 

 ي  ى أعضقء قم -3
  السعوديي  التدريس

 

 
 

 

 

 

 

 

 



نجران جامعة  
الدين أصولو الشريعة كلية  
الجودةو التطوير وحدة  

55 
 

  

 الرابع الفصل
 المشروعاتو  االستراتيجية األهدافو  الغايات

 التطويرية
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 :اآلتي إلي ااستنادً  االستراتيجية لمخطة األهدافو  الغايات وضع تم

 .استراتيجية أهدافو  غايات من فيها ما لمجامعة االستراتيجية الخطة -1

 الكمية في التهديداتو  الفرصو  الضعفو  القوة نقاط دتحديو  البيئي التحميل -2

 الكمية مجتمع داخل المقاءاتو  المالحظات -3

 الكمية إدارة مع المناقشات -4

 الذي المنهجو   التطويرية المشاريعو  األهدافو  الغاياتو   الكمية رسالة  بين العالقة) (  رقم الشكل يوضح و
 الجامعة خطة إعداد في المستخدمة نفسها اآللية  اتبعت يةالكم أن مالحظة مع ذلك في الكمية اتبعته

 لمجامعة االستراتيجية األهداف من مشتقة أنها لمكمية االستراتيجية األهدافو  الغايات في ويالحظ. االستراتيجية
 رقم توضيحي شكل في موضح هو كما االرتباط تمام بالجامعة بنظيرتها بالكمية التطويرية المشاريع ترتبط اأيضً و 

.) ( 
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 التطويرية المشروعاتو  االستراتيجية األهدافو  الغايات إعداد في الكمية منهج يوضح(  5)  رقم شكل

 

 .الكمية برامج في التعميمية بالعممية االرتقاء: األولي االستراتيجية الغاية

  بالكمية  األكاديمية البرامج تطوير( : 1) االستراتيجي الهدف

  التطويرية المشروعات

 الحقلي  الكمي  للرامج العم  سو و  المجتم  احتيقجقت دراس :  0-0

 .الكمي  للرامج عقلمي  مرجعي  أكقديمي  معقيير تلني:  0-2

 .  األكقديمي االعتمقد عم  لمحصو  لقلكمي  الدراسي  اللرامج تأىي :  0-3

 المجتم  تمتطملقو  العم  سو  احتيقجقت م  تتمقش  جديدة لرامج استحداث دراس :  0-4
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 التقويمو  التدريس طرقو  التعمم مصادر تحسين(: 2) االستراتيجي الهدف

 التطويرية المشروعات

 التدريس ىي   أعضقءو  لمطالب متكقمم  خدمقت تبدم لمكمي  مكتل  إنشقء: 2-0

 ..التبويمو  التدريس طر  تطوير: 2-2

 . التدريس ىي   أعضقء ميقرات تنمي : 2-3
 نظم مع يتفق بما بالكمية التنظيمية االدارية الهياكل بناء:  الثانية االستراتيجية الغاية
 الشاممة الجودة

 .بالكمية التنظيمي الهيكل تطوير( : 3) االستراتيجي الهدف
 التطويرية المشروعات

 ليق والعقممي   وميقميق الوحدات توصيفقتو   التنظيمي  الموا   إعداد: 3-0

  لقلكمي  دةجدي اداري  وحدات استحداث: 3-2

  لقلكمي  واالتصقالت المعمومقت تبني  دور تعزيز: 3-3

  لإلداريي  التدريلي  االحتيقجقت لتحديد خط  3-4

 . الطالبية األنشطةو  الطالب دعم خدمات  فاعمية زيادة :الثالثة الغاية

 الطالب ودعم.  األكاديمي اإلرشاد نظام تطوير( :  4) االستراتيجي الهدف
 لتطويريةا المشروعات

 لقلكمي  األكقديمي لإلرشقد وحدة دور تفعي :  4-0
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 الطاللي  األنشط  في الطالب مشقرك  تعزيز: 4-2

 لمطالب المبدم  الخدمقت تطوير: 4-3

 .العممي البحثو  العميا لمدراسات متكاممة منظومة إنشاء: الرابعة الغاية

 مميزة خدمات تقديم عمي رةقاد عميا دراسات برامج استحداث( : 5) االستراتيجي الهدف
قميميً و  امحميً   اعالميً و  اا 

 التطويرية المشروعات

  العميق الدراسقت لرامج م  العم  سو و  المجتم  احتيقجقت دراس : 5-0

 .عقلميقو  اقميميقو  محميق لقلتميز يسم  لمق العميق الدراسقت للرامج  الدراسي  الخطط اعداد: 5-2

 .لمكمي  متكقمم  لحري  خط  اعداد: 5-3

 .وتنميته المجتمع خدمة في التميز:  الخامسة الغاية

 العمل بسوق وربطهم الخريجين مع التواصل تعزيز( 6) االستراتيجي الهدف
 التطويرية المشروعات

 .الخريجي  متقلع  وحدة دور تفعي : 6-0

 .اللي   تنمي و  المجتم  لخدم  الكمي  خط  اعداد: 6-2

قميميًّاو  محميًّاو  الشراكةو  التعاون( :  7) االستراتيجي الهدف  العموم مجاالت في ا 
 .الشرعية
 التطويرية المشروعات

 . خقرجي قو  داخمي ق ونظيراتيق  الكمي  لي  والشراك  لمتعقو  خط  وض : 7-0
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 الخامس الفصل
 أولويات ترتيب 

 التطويرية المشروعات 
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 والمشةةةةةةةةةةةةةةةروعقت االسةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي  واألىةةةةةةةةةةةةةةةدا  الغقيةةةةةةةةةةةةةةةقت وتحديةةةةةةةةةةةةةةةد اللي ةةةةةةةةةةةةةةةي التحميةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةة  االنتيةةةةةةةةةةةةةةةقء لعةةةةةةةةةةةةةةةد
 فةةةةةةةةي الكميةةةةةةةة  تريةةةةةةةةده ومةةةةةةةةق اآل  قةةةةةةةةق م ىةةةةةةةةو مةةةةةةةةق لةةةةةةةةي  الفجةةةةةةةةوة لسةةةةةةةةد , الكميةةةةةةةة  تتلنقىةةةةةةةةق سةةةةةةةةو  التةةةةةةةةي التطويريةةةةةةةة 
 التطويريةةةةةةةةةةة  المشةةةةةةةةةةةروعقت لتنفيةةةةةةةةةةةذ األولويةةةةةةةةةةةقت ترتيةةةةةةةةةةةب يةةةةةةةةةةةأتي, رسةةةةةةةةةةةقلتيق تحبيةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةة  لموصةةةةةةةةةةةو [ المسةةةةةةةةةةةتبل 
 -أولةةةةةةةةةة  درجةةةةةةةةةة )  ف ةةةةةةةةةةقت أرلةةةةةةةةةة   إلةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةةروعقت تبسةةةةةةةةةةيم خةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةتمو   لقلخطةةةةةةةةةة  الموجةةةةةةةةةةودة

 مةةةةةةةةةق عمةةةةةةةةةي لنةةةةةةةةةقءً  التبسةةةةةةةةةيم ىةةةةةةةةةذا يةةةةةةةةةأتيو  .األىميةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةب( رالعةةةةةةةةة  درجةةةةةةةةة  - رقلرةةةةةةةةة  درجةةةةةةةةة  – رقنيةةةةةةةةة  درجةةةةةةةةة 
 المشةةةةةةةةةةةروعقت أولويةةةةةةةةةةةقت تحديةةةةةةةةةةةد عنةةةةةةةةةةةد إجةةةةةةةةةةةراءات مةةةةةةةةةةة  لقلجقمعةةةةةةةةةةة  الجةةةةةةةةةةةودةو  التطةةةةةةةةةةةوير عمةةةةةةةةةةةقدة لةةةةةةةةةةةو ققمةةةةةةةةةةةت
 .لقلجقمع  االستراتيجي  لقلخط 

 وأ  الجقمعةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةروعقت مةةةةةةةةةة  التطويريةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةروعقتيقم أولويةةةةةةةةةةقت ترتيةةةةةةةةةةب يتطةةةةةةةةةةقل  أ  الكميةةةةةةةةةة  راعةةةةةةةةةةت وقةةةةةةةةةةد
 ذلةةةةةةةةةة   الجقمعةةةةةةةةةة  كميةةةةةةةةةةقت للةةةةةةةةةةققي المشةةةةةةةةةةقلي  المشةةةةةةةةةةروعقت مةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةقلتزام  المشةةةةةةةةةةروعقت أنشةةةةةةةةةةط  تنفيةةةةةةةةةةذ يةةةةةةةةةةتم

  المشةةةةةةةةةةةروعقت مخرجةةةةةةةةةةةقت الةةةةةةةةةةةي لموصةةةةةةةةةةةو  اآلخةةةةةةةةةةةري  مةةةةةةةةةةة  الخلةةةةةةةةةةةرات تلةةةةةةةةةةةقد  مةةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةةتفقدة يمكةةةةةةةةةةة  حتةةةةةةةةةةةي
 التطةةةةةةةةقل  يمةةةةةةةةي فيمةةةةةةةةقو  .لمجقمعةةةةةةةة  الر يسةةةةةةةةي  األىةةةةةةةةدا  تحبيةةةةةةةة  فةةةةةةةةي يسةةةةةةةةيم ممةةةةةةةةق واحةةةةةةةةد وقةةةةةةةةت فةةةةةةةةي المتشةةةةةةةةقلي 

  لقلجقمع  نظيراتيقو  لقلكمي  التطويري  المشروعقت أولويقت لي 

  بالكمية األكاديمية البرامج تطوير( 1) االستراتيجي الهدف
 أولوية التطويرية المشروعات

 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 معةالجا بخطة االستراتيجي

 التطابق درجة
% 

 العمووووووول سووووووووقو  المجتموووووووع احتياجوووووووات دراسوووووووة 1-1
 الحالية الكمية لبرامج

 %122 1 الهدف/  1 المشروع أولي أولي

 لبوووورامج عالميووووة مرجعيووووة أكاديميووووة معووووايير تبنووووي.1-2
 .الكمية

 %122 1 الهدف/  2 المشروع أولي أولي

 عمى لمحصول بالكمية الدراسية البرامج تأهيل.1-3
 األكاديمي تماداالع

 %122 1 الهدف/ 5 المشروع ثانية ثانية

 مع تتماشى جديدة برامج استحداث دراسة.1-4
 المجتمع متطمباتو   العمل سوق احتياجات

 %122 1 الهدف/  4 المشروع ثالثة ثالثة
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 التقويمو  التدريس طرقو  التعمم مصادر تحسين( 2) االستراتيجي الهدف

 ةأولوي التطويرية المشروعات
 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة االستراتيجي

 التطابق درجة
% 

 متكامموووووة خووووودمات تقووووودم لمكميوووووة مكتبوووووة إنشووووواء: 2-1
 التدريس هيئة أعضاءو  لمطالب

 %122 5 الهدف/ 2 المشروع ثانية ثانية

 %122 3 الهدف/  3 المشروع يةثان ثانية .التقويمو  التدريس طرق تطوير: 2-2

 %122 3 الهدف/ 3 المشروع ثانية ثانية التدريس هيئة أعضاء مهارات تنمية: 2-3

 

 بالكمية التنظيمي الهيكل تطوير(: 3) االستراتيجي الهدف

 أولوية التطويرية المشروعات
 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة يجياالسترات

 التطابق درجة
% 

 والمهام والتوصيفات  التنظيمية الموائح إعداد: 3-1
 الوحدات بجميع لمعاممين

 %122 7 الهدف/ 1 المشروع أولي أولي

 %122 7 الهدف/  5 المشروع ثالثة ثالثة  بالكمية جديدة ادارية وحدات استحداث: 3-2

 %122 4 الهدف/ 7 المشروع ثالثة ثالثة بالكمية االتواالتص المعمومات تقنية دور تعزيز: 3-3

 التدريبيوووووووووووة االحتياجوووووووووووات لتحديووووووووووود خطوووووووووووة: 3-4
   لإلداريين

 %122 7 الهدف/ 8 المشروع ثالثة ثالثة
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 الطالب دعمو  األكاديمي االرشاد نظام تطوير( : 4) االستراتيجي الهدف
 أولوية التطويرية المشروعات

 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 وعالمشر 

 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة االستراتيجي

 التطابق درجة
% 

 %122 6 الهدف/ 2 المشروع ثانية ثانية بالكمية األكاديمي لإلرشاد وحدة دور تفعيل:  4-1

 %122 2 الهدف/  6 المشروع أولي أولي الطالبية األنشطة في الطالب مشاركة تعزيز: 4-2

 %122 6 الهدف/ 4 المشروع أولي أولي لمطالب المقدمة دماتالخ تطوير: 4-3

 

 مميزة خدمات تقديم عمي قادرة عميا دراسات برامج استحداث( : 5) االستراتيجي الهدف
قميميًّا محميًّا  .وعالميًّا وا 

 أولوية التطويرية المشروعات
 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة الستراتيجيا

 التطابق درجة
% 

 من العمل سوقو  المجتمع احتياجات دراسة: 5-1
  العميا الدراسات برامج

 %122 12 الهدف/ 3 المشروع ثالثة ثالثة

 العميا الدراسات لبرامج  الدراسية الخطط اعداد: 5-2
 عالمياو  اقميمياو  محميا بالتميز يسمح بما

 %122 12 الهدف/ 2 المشروع أولي أولي

 %122 9 الهدف/ 2 المشروع أولي أولي لمكمية متكاممة بحثية خطة اعداد: 5-3
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 العمل بسوق وربطهم الخريجين مع التواصل تعزيز( : 6) االستراتيجي الهدف
 أولوية التطويرية المشروعات

 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة ياالستراتيج

 التطابق درجة
% 

 %122 8 الهدف/ 1 المشروع رابعة رابعة الخريجين متابعة وحدة دور تفعيل: 6-1

 تنميةو  المجتمع لخدمة الكمية خطة إعداد: 6-2
 البيئة

 %122 11 الهدف/ 6 المشروع ثانية ثانية

 

 .الشرعية العموم جاالتم في اقميميًّاو  محميًّاو  الشراكةو  التعاون( 7) االستراتيجي الهدف
 أولوية التطويرية المشروعات

 المشروع
 بالكمية

 أولوية
 المشروع
 بالجامعة

 الهدف رقم/  المشروع رقم
 الجامعة بخطة االستراتيجي

 التطابق درجة
% 

  الكمية بين الشراكةو  لمتعاون خطة وضع: 7-1
 .خارجياو  داخميا نظيراتهاو 

 %122 12 الهدف/ 2 المشروع رابعة رابعة
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 السادس الفصل
 االحتياجات تحديد

 (والمنشود الحالي الوضع بين الفرق (
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 تةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةي المالحظةةةةةةةةةةةقت ومةةةةةةةةةةة  اللي ةةةةةةةةةةةي التحميةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةتلقنقت مةةةةةةةةةةة  عمييةةةةةةةةةةةق المتحصةةةةةةةةةةة  النتةةةةةةةةةةةق ج أوضةةةةةةةةةةةحت
 عةةةةةةةةةةةة  الكميةةةةةةةةةةةة  داخةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةدريس ىي ةةةةةةةةةةةة  أعضةةةةةةةةةةةةقء لةةةةةةةةةةةةي  االجتمقعةةةةةةةةةةةةقتو  المبةةةةةةةةةةةةقءات خةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةة  رصةةةةةةةةةةةةدىق
 لعةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةذل و  الكميةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي الموجةةةةةةةةةةودة البةةةةةةةةةةوةو  الضةةةةةةةةةةع  نبةةةةةةةةةةقط تحديةةةةةةةةةةدو  كميةةةةةةةةةة لم الةةةةةةةةةةراى  لموضةةةةةةةةةة  توصةةةةةةةةةةي 

 .الكمي  تممكيق التي المقدي و  اللشري  الموارد تحديد

 اسةةةةةةةةةةةتراتيجي  أىةةةةةةةةةةةدا  وضةةةةةةةةةةة و  رسةةةةةةةةةةةقل  لإعةةةةةةةةةةةداد  الكميةةةةةةةةةةة  ققمةةةةةةةةةةةت -اللي ةةةةةةةةةةةي التحميةةةةةةةةةةة  نتةةةةةةةةةةةق ج عمةةةةةةةةةةةي لنةةةةةةةةةةةقءً  و
 التميةةةةةةةةةةز أوجةةةةةةةةةةو عمةةةةةةةةةةي المحقفظةةةةةةةةةة و  الضةةةةةةةةةةع  نبةةةةةةةةةةقط تمرةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةيو  البصةةةةةةةةةةور أوجةةةةةةةةةةو عمةةةةةةةةةةي لمتغمةةةةةةةةةةب أىةةةةةةةةةةدا 

 , . البوة نبقط تمر  التيو 

 أ و  اللشةةةةةةةةةةةري و  المقديةةةةةةةةةة  الكميةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةةدرات مةةةةةةةةةةة  األىةةةةةةةةةةدا و  الغقيةةةةةةةةةةقت ىةةةةةةةةةةذه تتنقسةةةةةةةةةةةب أ  الكميةةةةةةةةةة  راعةةةةةةةةةةت وقةةةةةةةةةةد
 اسةةةةةةةةةةةتخدام تةةةةةةةةةةةم وقةةةةةةةةةةةد. االسةةةةةةةةةةةتراتيجي  خطتيةةةةةةةةةةةقو   الجقمعةةةةةةةةةةة  أىةةةةةةةةةةدا  مةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةقم التوافةةةةةةةةةةة  إطةةةةةةةةةةةقر فةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةأتي

ةةةةةةةةةق قيقسةةةةةةةةةيق يمكةةةةةةةةة  - لةةةةةةةةةألداء مؤشةةةةةةةةرات  مةةةةةةةةةدى قيةةةةةةةةةقسو   الخطةةةةةةةةة  تنفيةةةةةةةةةذ متقلعةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةي لممسةةةةةةةةةقعدة  -ونوًعةةةةةةةةةق كم 
 .محددة زمني  خط  عمي لنقءً   ذل و  المختمف  مراحميق في التبدم

 تحبيةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةةةيو  . تطويريةةةةةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةةروعقت عةةةةةةةةةةةةةةدة عمةةةةةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي اليةةةةةةةةةةةةةةد  ويشةةةةةةةةةةةةةةم 
 واضةةةةةةةةةح  زمنيةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةة  إطةةةةةةةةةقر فةةةةةةةةةي ىةةةةةةةةةذا كةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةتم و. .االسةةةةةةةةةتراتيجي  األىةةةةةةةةةدا  تحبيةةةةةةةةة  يمكةةةةةةةةة  مخرجقتيةةةةةةةةةق

 لمكميةةةةةةةةةة  يمكةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةةتراتيجي  األىةةةةةةةةةةدا  تحبيةةةةةةةةةة  حقلةةةةةةةةةة  وفةةةةةةةةةةي[ االسةةةةةةةةةةتراتيجي  لمخطةةةةةةةةةة " فيذيةةةةةةةةةة التن الخطةةةةةةةةةة " ]
 الوقةةةةةةةةت فةةةةةةةةي  إليةةةةةةةةو ترنةةةةةةةةو الةةةةةةةةذي المكةةةةةةةةق  إلةةةةةةةة  والوصةةةةةةةةو  رسةةةةةةةةقلتيق تحبيةةةةةةةة و   االسةةةةةةةةتراتيجي  خطتيةةةةةةةةق تحبيةةةةةةةة 
 .التنفيذي  الخط  في المحدد
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 (المنشودو  الحقلي الوض  لي  الفر )  االحتيقجقت تحديد
 بالكمية  األكاديمية البرامج تطوير: األول جياالستراتي الهدف

 األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة الراى  الوض 
 لرنقمجةةةةةةةق  لقلكميةةةةةةة  يوجةةةةةةةد 

 مرحمةة  فةةي الةةدي  أصةةو و  الشةةريع 
 فةةةي الحةةديث لرنةةةقمجو  اللكةةقلوريوس

  المقجستير مرحم 
 الةةةةذاتي التبةةةةويم إجةةةةراء تةةةةم 

 فةةةةةةةي اللكةةةةةةةقلوريوس  للةةةةةةةرامج األو 
  0430 الجقمعي قمالع
 تحسةةةةي  خطةةةة  وضةةةة  تةةةةم 
 المستب  الرأي تبرير عمي لنقء
 إعةةةةةةداد مةةةةةة  االنتيةةةةةةقء تةةةةةةم 

  للةةةةةةةةةةةةةرامج األكقديميةةةةةةةةةةةةة  المعةةةةةةةةةةةةةقيير
 اليي ةةةة   نمةةةةقذج عمةةةةي اللكةةةةقلوريوس
 واالعتمةةةةةةةةةةةةةةةقد لمتبةةةةةةةةةةةةةةةويم الوطنيةةةةةةةةةةةةةةة 
   األكقديمي

 أعضةةةةةةةقء أداء تبيةةةةةةةيم يةةةةةةةتم 
 قالكترونًيةة والمبةةررات التةةدريس ىي ةة 

  الطالب لواسط 

 وتطةةوير الدورية  لممراجعة  آلية  توجةد ال 
 اللرامج
  المعةةةةقيير صةةةةيقغ  إعةةةةقدة الةةةةي الحقجةةةة 

 المعةةةةةقيير عمةةةةةي لنةةةةةقءً  الةةةةةتعمم نةةةةةواتجو  األكقديميةةةة 
 واالعتمقد لمتبويم الوطني  لميي   االسترشقدي 

 المجتمةةةةة  قلةةةةة  مةةةةة  مشةةةةةقرك  توجةةةةةد ال 
   تبييمو أو اللرنقمج تطوير في المدني
 مة  عة الراج التغذية  مة  االسةتفقدة عدم 

 تطةةةةةوير فةةةةةي التةةةةدريس ىي ةةةةة  أعضةةةةةقءو  الطةةةةالب
 اللرنقمج

 

 :  االستراتيجي الهدف
 بالكمية  األكاديمية البرامج تطوير

 
 التطويرية المشروعات

  الكميةة  للةةرامج العمة  سةةو و  المجتمة  احتيقجةةقت دراسة 
 الحقلي 

  دولية  أو وطنية  عقلمية  مرجعية  أكقديمية  معقيير تلن 
 الكمي   للرامج

  االعتمةقد عمة  لمحصةو  لمكمية  الدراسةي  للرامجا تأىي 
 األكقديمي

  احتيقجةةقت مةة  تتمقشةةي جديةةدة لةةرامج اسةةتحداث دراسةة 
 المجتم  متطملقتو  العم  سو 

 

  تحسةةةةةةي و  تعةةةةةةدي  مراحةةةةةة  
  لملرامج الدراسي  الخطط
  عمةةةةةةي لمحصةةةةةةو  التأىيةةةةةة 

 الكمي  للرامج االعتمقد
  عةة  الخةريجي  رضةةق نسةل 

 اللرنقمج
  عةةة  مةةة المجت رضةةةق نسةةةل 

  الكمي  تبدميق التي اللرامج
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 التقويمو  التدريس طرقو  التعمم مصادر تحسين:  الثاني االستراتيجي الهدف

 األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة الراى  الوض 
 لقلكمي  مكتل  يوجد ال  
 لتةةةةةةةوفير الكميةةةةةةة  تبةةةةةةةوم 

  لقلطالب الخقص  الكتب
 الكترونيةة  مكتلةة  توجةةد 
 متقحةةةةةةةة  لقلجقمعةةةةةةةة (  رقميةةةةةةةة ) 

  لمطالب
 دراسةةةةي  ققعةةةةقت يوجةةةةد 

  كقفي 
 معمة  إنشةقء قحقليً  يتم 

 الطالب الستخدام آلي حقسب
  ىي ةةة  أعضةةةقء يشةةةقر 

 لتنميةةةةةةةةة  دورات فةةةةةةةةةي التةةةةةةةةدريس
 التةةةةةدريس طةةةةةر  فةةةةةي ميةةةةةقراتيم

 التبويمو 

 الكمي  في مكتل  وجود عدم  
  لممكتلةةةةةةة  الطةةةةةةةالب اسةةةةةةةتخدام صةةةةةةةعول 

 زمني  مسقحقت وجود عدمو  تدريليم لعدم الرقمي 
  لذل  تسم  المحقضرات لي 
 الةةةةةةتعمم مصةةةةةةقدر لتبيةةةةةةيم آليةةةةةة  يوجةةةةةةد ال 

  لقلكمي 
 وطةةقوالت مبقعةد مةة  البقعةقت تجييةزات 

  البقعقت لك  كق    غير شو وداتق
 

   االستراتيجي الهدف
   التقويمو  التدريس طرقو  التعمم مصادر تحسين

  التطويرية المشروعات
 لمطةةةةالب متكقممةةةة  قتخةةةةدم تبةةةةدم لمكميةةةة  مكتلةةةة  إنشةةةةقء 

 التدريس ىي   أعضقءو 
 التبويمو  التدريس طر  تطوير.. 
  التدريس ىي   أعضقء ميقرات تنمي 

   الخطةوات عمةي تد  ورق 
 المكتل  إنشقء في المتخذة

 عةةةةةةدد  فةةةةةي سةةةةةنوي  زيةةةةةقدة 
  لقلمكتلة  والةدوريقت والمراج  الكتب

  المكتل  عم  المترددي  نسل  زيقدةو 
  عةةة  الطةةةالب رضةةةق نسةةةل 
  المكتل  تبدميق التي لخدمقتا
 البقعةةةةةةةةةةةقت عةةةةةةةةةةةدد زيةةةةةةةةةةةقدة 

 التعميمي  لمعممي   المجيزة
  فةي الحقسب معم  تشغي 

  الكمي 
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 بالكمية التنظيمي الهيكل تطوير:  الثالث االستراتيجي الهدف

  األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة  الراى  الوض 
 اإلداريةة  لالتصةةقالت نظةةقم يوجةةد 

 اإلداريةةةةةة  الوحةةةةةةدات كقفةةةةةة   لةةةةةةي
  والجقمع  لقلكمي  واألكقديمي 

 ال اإلداريةي  مة  قمي  عدد يوجد 
 الطالب أعداد م  يتنقسب

 كفةةةةةةةقءة لرفةةةةةةة  دورات عبةةةةةةةد يةةةةةةةتم 
 التطةةةةةةةةةةوير لعمةةةةةةةةةةقدة االداريةةةةةةةةةةي 

  لقلجقمع  والجودة
 يضةم لمكمي  تنظيمي ىيك  يوجد 

  محددة إداري  وحدات
 لةةلعض وظيفيةة  توصةةيفقت توجةةد 

 اإلدارات خقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  اإلدارات
 لقلكمي  العميق

 البلةةو  لوحةةدة الممنوحةة  الصةةالحيقت فةةي قصةةور 
  المعمومقت تبني  ووحدة والتسجي 

 والسالم  لألم  وحدة وجود عدم  
 الصيقن و  الخدمقت وحدة وجود عدم 
 التبويمو  البيقس وحدة وجود عدم 
  العمة  وورش التدريلية  الةدورات زيقدة إل  الحقج 

  ريي اإلدا كفقءة لرف 
 العةةةةةقممي  لمعظةةةةم وظيفةةةةي توصةةةةةي  وجةةةةود عةةةةدم 

  اإلداري  لقلوحدات

  االستراتيجي الهدف
 بالكمية التنظيمي الهيكل تطوير

  
 : التطويرية المشروعات

 ميقمو  توصيفقتو   التنظيمي  الموا   إعداد  
 ليق والعقممي  الوحدات

  لقلكمي  جديدة إداري  وحدات استحداث  
 لقلكمي  واالتصقالت مقتالمعمو  تبني  دور تعزيز  
  لإلداريي  التدريلي  االحتيقجقت لتحديد خط 

  التةةةةةي الخةةةةةدمقت عةةةةة  الرضةةةةةق نسةةةةةل 
  اإلداري  الوحدات تؤدييق

  تنميةةةةة  دورات فةةةةةي المشةةةةةقرك  نسةةةةةل 
  اإلداريي  ميقرات

  اإلداريي  لدى الوظيفي الرضق نسل  
  المعتمةةةةةدة التنظيميةةةةة  الييقكةةةةة  نسةةةةةل 

  لقلكمي  اإلداري  لموحدات
 الجديةةةةةةةدة االداريةةةةةةة  الوحةةةةةةةدات عةةةةةةةدد 

 التنظيمةةةةةةي الييكةةةةةة  إلةةةةةةي المضةةةةةةقف 
 لمكمي 
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 األكاديمي اإلرشاد نظام تطوير:  الرابع االستراتيجي الهدف

 األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة الراى  الوض 
 الكترونةةةةي رالةةةةط يوجةةةةد  

 لتبةةةةةةةديم الجقمعةةةةةةة  موقةةةةةةة  عمةةةةةةةي
  الكترونيق الطاللي  الخدمقت

 يةةةةتم التسةةةةجي و  لبلةةةةو ا 
 عمةةةةةةةةقدة طريةةةةةةةة  عةةةةةةةة  قمركزًيةةةةةةةة
 التسجي و  البلو 
  اإلرشةةةةقد نظةةةةقم تطليةةة 

 .األكقديمي
  طاللةةةةي نشةةةةقط يوجةةةةد 

  لقلكمي 
 

 عمةة  آلليةقت واضةح  خطة  وجةود عةدم 
  األكقديمي اإلرشقد وتبييم
 عمميقت في الطالب لدي مشقك  وجود 

  مركزي  لكونيق اإلضقف و  الحذ و  التسجي 
  الخةةةةةةدمقت مةةةةةة  البالطةةةةةة اسةةةةةةتفقدة قمةةةةةة 

 الجقمع  تبدميق التي االلكتروني 
 الةةةدعم خةةةدمقت لتبيةةةيم آليةةة  وجةةةود عةةةدم 

  الطاللي
  األنشةةط  فةةي الطةةالب مشةةقرك  ضةةع 

  الطاللي 
 األنشةةةةط  لممقرسةةةة  أمةةةةقك  تةةةةوفر عةةةةدم 

  الطاللي 
 طلي  عيقدة وجود عدم  

 االستراتيجي الهدف
 األكاديمي اإلرشاد نظام تطوير

  التطويرية المشروعات
 األكقديمي اإلرشقد وحدة تطوير  . 
 الطاللي  األنشط  في الطالب مشقرك  تعزيز. 
 الطاللي  الخدمقتو  األنشط  دعم وحدة تطوير 

  فةي الطةالب مشقرك  نسل 
  األنشط 

 عةةة  الطةةةالب رضةةةق زيةةةقدة 
 لقلكمي  األكقديمي اإلرشقد

 لممقرسةةةةةةةة  أمةةةةةةةةقك  تةةةةةةةةوافر 
  البيقسي  لممعقيير قطلبً  األنشط 

 أو صةةةةةةةحي  وحةةةةةةةدة وجةةةةةةةود 
  لقلكمي  طلي  عيقدة
 الطةةةةةةةةةةةالب نسةةةةةةةةةةةل  زيةةةةةةةةةةةقدة 

 الخةةةةةةةةةةةةةةةةدمقت مةةةةةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةةةةةةتفيدي 
  اإللكتروني 
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قميميًّاو  محميًّا مميزة خدمات تقديم عمي قادرة عميا دراسات برامج استحداث:  الخامس االستراتيجي الهدف  عالميًّاو  ا 

  األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة  الراى  الوض 
  واحةةةةد لرنةةةةقمج  يوجةةةةد 
 فةي لقلكمي  العميق لمدراسقت فبط

  الحقلي الوقت
 ىي ةةةةةة  أعضةةةةةةقء يوجةةةةةةد 

 الحةةقلي اللرنةةقمج تغطةة  تةةدريس
  العميق الدراسقت م 
 مةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةدد يوجةةةةةةةةةةةةد  

 الكمي  م  الملتعري  المعيدي 
 خطةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةود عةةةةةةةةةدم 

 الو  لألقسةةةةةةةقم ال عمميةةةةةةة  لحريةةةةةةة 
  لمكمي 
  العممةي اللحةث ضع 
 شةةةةةورةالمن األلحةةةةةقث عةةةةةدد قمةةةة و 

 التدريس ىي   ألعضقء

 فةةةي  عميةةةق دراسةةةقت  لةةةرامج وجةةةود عةةةدم 
 التخصصقت كقف 
  الحةةةةةةقلي اللرنةةةةةةقمج تبيةةةةةةيم إلةةةةةةي الحقجةةةةةة 
 توصةةةةةي  عمةةةةة و  لةةةةةو أكقديميةةةةة  معةةةةةقيير وضةةةةة و 

 .المبرراتو  لملرنقمج
  اللةةرامج عةة  دراسةة  إعةةداد إلةةي الحقجةة 

  العميةةةةةةةق الدراسةةةةةةةقت فةةةةةةةي الكميةةةةةةة  تحتقجيةةةةةةةق التةةةةةةةي
 المدني تم لقلمج ذل  في االستعقن و 
  ىي ةةة  أعضةةةقء مةةة  العممةةةي اإلنتةةةقج قمةةة 

  التدريس
 ىي ة  ألعضةقء الكقفي الدعم توافر عدم 

  اللحري  العممي  في لممشقرك  التدريس

 :  االستراتيجي الهدف
 العميوووا والدراسوووات العمموووي لمبحوووث منظوموووة إنشووواء
  المجتمع لخدمة

 : التطويرية المشروعات
 بوورامج موون عموولال سوووقو  المجتمووع احتياجووات دراسووة 

   العميا الدراسات
  بموا العميوا الدراسوات لبورامج  الدراسوية الخطوط إعداد 

 .عالمياو  اقميمياو  محميا بالتميز يسمح
 لمكمية متكاممة بحثية خطة إعداد 

 

 العميق الدراسقت  لرامج عدد زيقدة  
 فةةةي المسةةةجمي  الطةةةالب عةةةدد زيةةةقدة 

  العميق دراسقت لرامج
  شورةالمن األلحقث عدد زيقدة  
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   العمل بسوق وربطهم الخريجين مع التواصل تعزيز:  السادس االستراتيجي الهدف
 األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة الراى  الوض 

 مةةةة  دفعةةةة  أي تخةةةةريج يةةةةتم لةةةةم 
  الكمي 

 وحةةةةةةةدة لإنشةةةةةةةقء الكميةةةةةةة  ققمةةةةةةةت 
 الخريجي  لمتقلع 

 رضةةةةةةةق لبيةةةةةةةقس آليةةةةةةة  يوجةةةةةةةد ال 
 عةةة  يالمةةةدن المجتمةةة  أطةةةرا 
  الكمي  خريجي

 فةةةي  لممسةةةقعدة خطةةة  توجةةةد ال 
  لمخريجي  وظق   إيجقد

 ليقنةةةةةةةةةةةةةةقت ققعةةةةةةةةةةةةةةدة توجةةةةةةةةةةةةةةد ال 
 مةةةةةةة  تسةةةةةةةتفيد التةةةةةةةي لقلجيةةةةةةةقت
  الكمي  خريجي

 مجتمعيةةةةة  خةةةةةدمقت تبةةةةةديم يةةةةةتم 
 طريةةةةةةةةة  عةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةردى لشةةةةةةةةةك 
  لقلكميةة  التةةدريس ىي ةة  أعضةةقء

 وغيرىق  الدعوي  األعمق  في

 المسةةةتبلمي لمتواصةةة  آليةةة  عمةةة  يةةةتم لةةةم 
  والخريجي  الكمي  ي ل
 احتيقجةةةقت لتحديةةةد نظةةةقم وجةةةود ضةةةرورة 

  العم  سو  ومتطملقت المدني المجتم 
 فةةةي المجتمةةة  لخدمةةة  خطةةة  وجةةةود عةةةدم 

 الشةةةةةةريع )  الكميةةةةةة  ليةةةةةةق تبةةةةةةوم التةةةةةةي المجةةةةةةقالت
 (الدي  أصو و 

 خةةةةةةدمقت تبةةةةةديم فةةةةةي الطةةةةةالب مشةةةةةقرك  ضةةةةةع 
   منيم االستفقدة إمكقني  رغم مجتمعي 

   ياالستراتيج الهدف
  العمل بسوق وربطهم الخريجين مع التواصل تعزيز

 : التطويرية المشروعات
  الخريجي  متقلع  وحدة دور تفعي  
 اللي   تنمي و  المجتم  لخدم  الكمي  خط  إعداد 

  لخدمةةةةةةةةةة  معتمةةةةةةةةةةدة خطةةةةةةةةة 
  المجتم 

  أطةةةةةةةةةةةةرا  رضةةةةةةةةةةةةق نسةةةةةةةةةةةةل 
 تبةدميق التةي الخدمقت ع  المجتم 
  الكمي 
 عة  الخةريجي  رضةق زيةقدة 

 الكمي  م   التواص
 عة  الخةريجي  رضةق زيةقدة 

 .ليم الكمي  تبدميق التي الخدمقت
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قميميُّا محميًّا الشراكةو  التعاون: السابع االستراتيجي الهدف  .الشرعية العموم مجاالت في وا 

 األداء مؤشرات مستبلاًل  المأمو  الوض  الفجوة الراى  الوض 
 مةةةة  مستشةةةةقرو  لقلكميةةةة  يوجةةةةد 

 المممكةةةة  فةةةةي مختمفةةةة  جقمعةةةةقت
 مراجعةةةةةة و  ليةةةةةةق اللةةةةةةرامج لتبيةةةةةةيم
 الدراسي  الخطط

 لتةةةةةدريس البضةةةةةقة لعةةةةةض يبةةةةةوم 
 الدراسةةةةةةةةةةي  المبةةةةةةةةةةررات لعةةةةةةةةةةض
 لقلكمي 

 الكميةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةي  تواصةةةةةةةةة  يوجةةةةةةةةةد 
 المممكةةة  فةةي المنةةةقظرة الكميةةقتو 

 الكميةةةةةةةةةة  عميةةةةةةةةةةد طريةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةة 
  التدريس ىي   أعضقءو 
  االلكترونةةةةةةةةةةةةي الكميةةةةةةةةةةةة  موقةةةةةةةةةةةة 

 عمةةةةةةةةةةةي يحتةةةةةةةةةةةوي الو  ضةةةةةةةةةةةعي 
 الكميةقت  تشةج التي المعمومقت

 معيق التعقو  عمي األخرى

 مةة  التوأمةة و  لمتعةةقو  خطةة  وجةةود عةةدم 
 المممك  خقرج أو داخ  منقظرة كمي  أي
   التحةةةةةةديث إلةةةةةةي الكميةةةةةة  موقةةةةةة  حقجةةةةةة 

 المستمر
 
 

 : االستراتيجي الهدف
قميميًّاو  ومحميًّا الشراكةو  التعاون  العمووم مجاالت في ا 
 . الشرعية

 : التطويرية المشروعات
  نظيراتيةةةقو   الكميةةة  لةةةي  الشةةةراك و  لمتعةةةقو  خطةةة  وضةةة 

 .خقرجيقو  داخميق

  يحتةةةةةةوي االلكترونةةةةةةي  الكميةةةةةة  موقةةةةةة 
 الكميةةةة  عةةةة  كقفيةةةة  معمومةةةةقت عمةةةةي

  زمنيةةةةة  فتةةةةةرات عمةةةةةي تحديرةةةةةو يةةةةةتمو 
 .محددة

 كميةةةقتو  الكميةةة  لةةةي  اتفققيةةةقت وجةةةود 
 التعميميةةةةةة  األنشةةةةةةط  فةةةةةةي مشةةةةةةقلي 

 الطةةةةةالب زيةةةةةقرات تلةةةةةقد و  اللحريةةةةة و 
 .ريسالتد ىي   أعضقءو 
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 التنفيذي  الخط  
 بالكمية  األكاديمية البرامج تطوير(  1) االستراتيجي لهدف1

 األولوية درجة
 ألولويات اطبقً 

 الجامعة

 لاير) الميزانية
 (سعودي

 الفترة بالتنفيذ القائم اإلنجاز مؤشرات
 الزمنية

 التطويري  مشروعال التنفيذية األنشطة المشروع  مخرجات

 لقلجيقت قق م  55.111 أولي
 المستفيدة

 استطالعقت نتق ج
  الرأي

 االجتمقعقت محقضر
 المجق  تشكي و 

 الكمي  وكي 
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
  التبويمو  البيقس لجن 
 التطوير  عمقدة

 .الجودةو 

 المستفيدة الجيقت تحديد شيور 4
 المطمول  اللرامج تحديد

 العم  سو و  لممجتم 
 الخريج مواصفقت تحديد
 المستفيدي  آلراء قطلبً 

 معتمدة خط  وجود
 لقلكمي  اللرامج لتطوير

 

 لرامج م  المستفيدة الجيقت لتحديد لجن  تشكي 
 الكمي 
 لرامج م  المستفيدة لمجيقت رأي استطالع إعداد
  الكمي 
 جودة لدراس  المستفيدة الجيقت تضم فر  تشكي 
  تطويرىق وطر  األكقديمي  اللرامج
 مدى لشأ  نتق ج إل  لموصو  استلقنقت تحمي 
  المستفيدة الجيقت رغلقت تحبي 
 الجيقت رغلقت لتحبي  زمني  خط  عم 

  المستفيدة
  دراس 

 احتيقجقت دراس  0-0
 العم  سو و  المجتم 
 الحقلي  الكمي  للرامج

 المجق  تشكي  51.111 أولي
 االجتمقعقت محقضرو 

  مي الك مجمس اعتمقد
  لممعقيير
 المعقيير م  مسودات

 االعتمقدو  المراجع  قل 

  الكمي  وكي 
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
 األقسقم رؤسقء

 األكقديمي 
 التدريس ىي   أعضقء

 لممعقيير معتمدة ورق   قمع
 للرنقمجي األكقديمي 
  الدي  أصو و  الشريع 
 المعقيير ورق   إعال 

 

 المعقيير تلني لدراس  قسم لك  لجن  تشكي 
 .لقلمممك  الشريع  لكميقت األولي  االكقديمي 

 االعتمقدو  لمتبويم الوطني  اليي   ع  الصقدرةو 
 االكقديمي
 تم التي المرجعي  مي األكقدي المعقيير لي  المبقرن 
 األكقديمي  المعقيير م  الكمي  قل  م  تلنييق

 معقيير تلني 0-2
 مرجعي  ديمي أكق

 الكمي  للرامج عقلمي 
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 العم  ورش ممفقت
 المعقيير لنشر الخقص 

 ىي   أعضقء لي 
 التدريس

 لقلكمي 
 االعتمقد وحدة

 لعمقدة األكقديمي
 الجودةو  التطوير

 المنقظرة الكميقت للرامج
 االكقديمي  المعقيير لتطلي  آليقت وض 
 المعقيير ع  التدريس ىي   ألعضقء عم  ورش

 األكقديمي 
 األكقديمي  المعقيير ع  نشراتو  مطوي  إعداد

 ليق الطالب لتعري 

 المتقلع  لجق  تبقرير 7.111.111 ثانية
 الداخمي  المراجع و 
 لملرنقمجي  الخقرجي و 

 العم  ورش ممفقت
 االجتمقعقت محقضرو 

 الكمي  عميد
 الكمي  وكي 

 التطوير وحدة مشر 
 الجودةو 

 األقسقم رؤسقء
 األكقديمي 
 التدريس ىي   أعضقء
 االعتمقد وحدة
 لعمقدة كقديمياأل

 الجودةو  التطوير

 لممراجع  دوري  آلي  سنوات 3
 الخقرجي و  الداخمي 
 لملرامج

 اعتمقد عم  الحصو 
 خال  الشريع  للرنقمج
 سنتي 

 

 اللرامجي االعتمقد ع  عم  ورش
 الشريع  للرنقمجي الخقرجي و  الداخمي  المراجع 

 الدي  أصو و 
 سي الدرا الخططو  المنقىج لتطوير لجن  تشكي 
  المتلنقة المرجعي  لممعقيير وفبق لملرامج
 اللرامجو  المبررات توصي  جودة تحسي 
 جدو  حسب اللرامجي االعتمقد معقيير استيفقء
  زمني
 البومي  اليي   متطملقت تنفيذ لمتقلع  لجن  تشكي 
 االكقديمي االعتمقدو  لمتبويم
 ىي   إلي االعتمقد عم   الحصو  لطمب التبدم

  االعتمقد

  اللرامج تأىي  0-3
 لقلكمي  الدراسي 
 عم  لمحصو 
 االكقديمي  االعتمقد

 لتشكي  إداري  قرارات 21.111 ثالثة
 المجق 
 المحكمي  اختيقر

 الخقرجيي 
 مراجع  مسودات
 اللرامج توصي 

 الكمي  عميد
  الكمي  وكي 

 التطوير وحدة مشر 
 الجودةو 

 األقسقم منسبوو  رؤسقء
 األكقديمي 

 الجديدة لقللرامج قق م  شيور 6
 لملرامج أكقديمي  معقيير
 الجديدة
 لملرامج توصي 

 المبرراتو 
 لملرامج خقرجي تحكيم

 واحتيقجقت طملقت لدراس  لقلكمي  لجن  تشكي 
 المدني والمجتم  العم  سو 

 ةجديد لرامج استحداث جدوى دراس 
 الجديدة لملرامج دراسي  خط  وض 
  لملرنقمج توصي  إجراء
 اللرنقمج لمبررات توصي  إجراء

 استحداث دراس  0-4
 تتمقش  جديدة لرامج
 سو  احتيقجقت م 

 متطملقتو  العم 
 المجتم 
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  المبرراتو 
 مجمس م  اعتمقد
 الكمي 

 
 

 التدريس ىي   أعضقء
 لقلكمي 

 الدراسي  لمخط  والخقرجي  الداخمي  المراجع  إجراء 
 ومجمس البسم مجمس لواسط  اللرنقمج اعتمقد
  الكمي 

 
 التقويمو  التدريس طرقو  التعمم مصادر تحسين( 2) االستراتيجي الهدف

 التطويري  المشروع التنفيذي  األنشط  المشروع  مخرجقت الزمني  الفترة لقلتنفيذ البق م اإلنجقز مؤشرات الميزاني  األولوية درجة

 المجق  تشكي  805110111 ثانية
 الال ح  اعتمقد

 اآلليقتو 
 تعيي  لشأ  مخقطلقت
 متخصصي  عقممي 
 لقلمكتل 
 النشر دور م  اتفققيقت
 الدوريقتو  الكتب لتوريد
 استطالعقت نتق ج
 الرأي

 

 الكمي  عميد
 الكمي  وكي 
 العممي  األقسقم رؤسقء
 المكتلقت ش و  عمقدة
 المقلي  الش و  مدير

 لقلجقمع  االداري و 
 الكمي  إدارة مدير

 عمي لقلكمي  مكتل  وجود عقمق 
 م  كمصدر عق    مستوي
 .التعمم مصقدر
 مجيزة ققعقت وجود

 لقلمكتل  متصم  لقلمكتل 
 لقلجقمع  الرقمي 
 لقلكتب قوا م وجود

  المجالتو  المراج و 
 لممكتل  ال ح  وجود

 ليق العم  آليقتو 
 متخصص طققم وجود
 المكتلقت ش و  ف 

 عمي تدريلي  دورات
 الرقمي  المكتل  استخدام
 مالتبييو  لممتقلع  آليقت

 لممكتل  داخمي  ال ح  وض 

  المكتل  عم  لإلشرا  متخصص طققم استبطقب
 م    لممكتل  الالزم  لقلتجييزات  قق م  إعداد
 لطالب العممي  والدوريقت والمراج  الكتب

 ىي   وأعضقء العميق الدراسقتو  اللكقلوريوس
 .التدريس
 الرقمي  لقلمكتل   مي الك مكتل  لرلط آلي  وض 

 السعودي 
 الرقمي  المكتل  نظقم عم  تدريلي  دورات إجراء

  لقلكمي  والطالب التدريس ىي   ألعضقء
 لخدمقتيق المكتل  تبديم إمكقني  االعتلقر في األخذ

 الشريع  لكمي  فرع إنشقء حقل  في لمطقللقت
 ( لنقت)

 االلكتروني الجقمع  موق  عمي الكمي  مكتل  وض 
 المكتل  عمي المترددي  رضق لبيقس استلق  تصميم

 مكتل  إنشقء 2-0
 خدمقت تبدم لمكمي 

 لمطالب متكقمم 
 التدريس ىي   أعضقءو 
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 المترددي  رضق قيقسو 
 المكتل  عم 

  االجتمقعقت محقضر 71.111 ثانية
 التبقريرو 

 الستراتيجيقت مسودات
  التعميم
 العم  ورش ع  تبقرير

 التدريلي  الدوراتو 
 المبررات لأسمقء قق م 
 الي ويميقتح تم التي

 الكتروني  مبررات
  قسنويً % 05 لزيقدة
 التعمم مصقدر توافر
 اللرامج عدد)  الذاتي
 أسطوانقت عمي

 (.---,مدمج 

 الكمي  عميد
 الكمي  وكي 
 العممي  األقسقم منسبو
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
 التعمم عمقدة

 لقلجقمع  االلكتروني
 التدريس ىي   أعضقء

 ميمالتع وحدة وجود مستمرة
 الال ح و  االلكتروني

 ميقمو  التنظيمي الييك و 
 الوحدة
 ألنشط  متكقمم  خط 
  الوحدة
 إلي المبررات تحوي 
 لمعد  الكتروني  مبررات

 ك  م  مبررات 3
 قسنويً  لرنقمج
 ع  مور و  معتمد دلي 

 التعميم استراتيجيقت
 في المستخدم  الحدير 
 الكمي 

 وسق  و  التدريس طر  تحديدو  لدراس  لجن  تشكي 
 أصو و  الشريع  عموم م  تتنقسب التي التبويم
 الدي 
 التعميم في الحدير  االستراتيجيقت ع  عم  ورش

 التبويمو 
 لتشجي  آلي  وض و  اإللكتروني التعميم وحدة إنشقء

 المبررات إعداد عمي التدريس ىي   أعضقء
 .االلكتروني 

 التعميم نظقم ع  تدريلي  ودورات عم  ورش عبد
  إل  الدراسي  المبررات وتحوي  رونياإللكت

  الكتروني  مبررات

 لقلكمي  الذاتي التعمم طر  تطوير
 التعميم في التدريس ىي   أعضقء لمكقفأة آلي 

 االلكتروني

 طر  تطوير 2-2
 .التبويمو  التدريس

 االستلقنقت نمقذج 00111.111 ثانية
 االجتمقعقت محقضر

 تحمي و  نتق ج
 االستلقنقت
 ططالخ مسودات
 التدريلي 

 اللرامج تنفيذ آليقت 
  التدريلي 

 الكمي  عميد
 أعضقء ش و  مدير
 لقلجقمع  التدريس ىي  

 العممي  األقسقم رؤسقء
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
 الميقرات تنمي  وحدة
 الجودةو  التطوير لعمقدة

 ألعضقء تدريلي  خط  مستمرة
  التدريس  ىي 
 معتمدو  مور   دلي 
 ىي   أعضقء لميقم

  التدريس
 مينيو  أخالقي ميرق 

 التدريس ىي   ألعضقء
 أعضقء لمشقرك  آلي 

 ىي   وأعضقء األقسقمو  الكمي  احتيقجقت دراس 
 كفقءة لرف  عم  ورشو  دورات م  ريسالتد

 التبويمو  التعممو  التعميم في التدريس ىي   أعضقء
 (لبقءاتو  استلقنقت) العممي اللحثو 

 زمني  مراح  عمي الالزم  التدريلي  الخطط وض 
  التدريس ىي   أعضقء لميقم توصي  إعداد

 ألعضقء والميني األخالقي الميرق   دلي  إعداد
  لقلكمي   حكميم في وم  التدريس ىي  

 ميقرات تنمي  2-3
 ىي   أعضقء
 .التدريس
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 ف  التدريس ىي   التدريس ىي   أعضقء نشرىقو  اآلليقت اعتمقد
 العم  ورشو  الدورات

 التدريب أرر لبيقس آلي 
 ىي   أعضقء أداء عم 

           التدريس

 ىي   أعضقء أداء ومتقلع  لتبييم آلي  وض 
  حكميم في وم  التدريس

 ىي   أعضقء عمي االداري  األعلقء لتبمي  خط 
 التدريس

 
 
 
 
 

 .بالكمية التنظيمي الهيكل تطوير( : 3) االستراتيجي الهدف

 التطويري  المشروع التنفيذي  األنشط  المشروع  مخرجقت الزمني  الفترة لقلتنفيذ البق م اإلنجقز ؤشراتم الميزاني  األولوية درجة

 قيقس استلقنقت نمقذج  600111 أولي
 الرضق

 اآلليقت مسودات
 المعقييرو  المبترحقتو 

  االجتمقعقت محقضر
 ورق   مسودات
 دلي و  التوصي 
 االجراءات

 م  اآلليقت اعتمقد
  الكمي مجمس

 الكمي  عميد
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
 الكمي  إدارة مدير
 المقلي  الش و  مدير

 لقلجقمع  االداري و 
 التطوير وحدة ر يس

 التطوير لعمقدة اإلداري
 .الجودةو 

 الموا  و  لمسيقسقت دلي  عقم
 االداري  االجراءاتو 

 م  لقلتنسي  لقلكمي 
 المختص  الوحدات
 لقلجقمع 

 الوظيفي التوصي  وريب 
 االداري  لموحدات

 ليق العقممي و 
 معتمدةو  مورب  خط 

 التدريلي  لقالحتيقجقت

 اإلداري  لموحدات الحقلي الوض  دراس 
  ليق العقممي  واختصقصقت وصالحيقت

 اإلداري  لموحدات  كقم  وظيفي توصي  وض 
 الجقمع  لوا   م  يتف  لمق

  اإلداري الجيقز توظي  وقواعد سيقسقت وض 
 مقرسقتوالم لمسمو  الحقكم  البواعد وض 

  أخالقيقت لميرق  وفبق  اإلدارة مجق  في األخالقي 
  .المختمف  اإلدارات في لمعقممي 
جراءات سيقسقت وض   الموظفي  أداء لتبييم وا 

  اإلداري لقلجيقز

 الموا   إعداد: 3-0
 توصيفقتو   التنظيمي 

 الوحدات  ميقمو 
 ليق والعقممي 
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 المراجعي  رضق زيقدة
 اداء ع   الطالبو 

 اإلداري  الوحدات
 لقلكمي 

 لإلداريي 
 لممتقلع  مورب  آليقت

 األداء تبييمو 
 رضق لبيقس مورب  آليقت

 اإلداري لقلجيقز العقممي 
 رضق لبيقس مورب  آليقت
 الكمي  ليمنسو 

 األداء ع  المراجعي و 
 االداري  الوحدات ف 

 واإلجراءات السيقسقت  لتنفيذ آليقت وض 

   والعبقب الرواب سيقس  لتطلي  آلي  وض 
 لتعريفيم ي لمعقمم التدريلي  االحتيقجقت تحديد
 .الصالحيقتو  لقلميقم

 لقلجيقز لمعقممي  الوظيفي الرضق مدى قيقس
  لقلكمي  اإلداري
 أداء ع   الطالبو  المراجعي  رضق قيقس

 االداري  الوحدات

 الوحدات تشكي  اعتمقد 8510111 ثالثة
 نشقطل سجالت
 الوحدات
 المتقلع  آلليقت ورق  

  التبويمو 
 

 الكمي  عميد
 الطالب ش و  عمقدة
 المقلي  الش و  مدير

 لقلجقمع  االداري و 
 الكمي  إدارة مدير

 الخدمقت وحدة مس و 
 لقلكمي  الصيقن و 

 التبويمو  البيقس وحدة
 الجودةو  التطوير لعمقدة

 جديدة إداري  وحدات عقمق 
 معتمدة
 مستمزمقت كقف  توفير

  الوحدات
 آليقتو  خطط وجود
 لقلوحدات لمعم 
 تبويمو  لمتقلع  نظقم
 لقلوحدات األداء

 
 

  التبويمو  البيقس وحدة إنشقء
 السالم و  األم  وحدة –
 األنشط  وحدة – الخدمقتو  الصيقن  وحدة–

  الطاللي 
 ليذه التنظيمي  الييقك و  الداخمي  الموا   وض 

 وحدة ك  صقتاختصقو  ميقم تحديدو  الوحدات
 التنظيمي الييك  الي المستحدر  الوحدات ضم

 .لمكمي 

 لموحدة الضروري  االحتيقجقت تحديد
 الوحدات ليذه  الفني و  اإلداري  الكوادر توفير
  الوحدات  ليذه لمعقممي  التدريلي  الخطط وض 

 

 استحداث 3-2
 جديدة إداري  وحدات
 لقلكمي 

 

 لتيا الخدمقت سجالت 001110111 ثالثة
 الوحدة تبدميق

 االجتمقعقت محقضر

 الكمي  عميد
 تبني  إدارة مدير
 االتصقالتو  عمومقتالم

 عمي لمكمي  مميز موق  مستمرة
 الجقمع  شلك 
 االتصق  نبقط زيقدة

 لمق الكمي  موق  تحديثو  لتطوير لجن  تشكي 
 الكمي  مكقن  م  يتالءم
 الكمي  لليقنقت المستمر لمتحديث آلي  وض 

 تبني  دور تعزيز 3-3
 المعمومقت

 لقلكمي  التصقالتوا
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  عدد في السنوي  الزيقدة
 االتصق  نبقط
 ع  التواص  زيقدة
 االتصقالت طري 

 لمنسولي االداري 
 .الكمي 
 رضق نسل  زيقدة

 ع  الكمي  منسولي
 تبني  خدمقت

 لقلكمي  المعمومقت
 استخدام تبمي 

 .الورقي  المكقتلقت

 لقلجقمع 
 الكمي  إدارة مدير

 تبني  مس و 
 االتصقالتو  المعمومقت

 لقلكمي 
 

 االنترنت لشلك 
  لقلكمي 
 لدور معمن و  معتمدة آلي 
 المعمومقتو  التبني  وحدة
 الكمي  منسولي لجمي 
 سوليمن رضق لبيقس آلي 

 الوحدة خدمقت ع  الكمي 

 الموق  عمي التدريس ىي   أعضقءو 
 ع   واإلداري  األكقديمي  الوحدات جمي  رلط

 االداري  االتصقالت طري 
 المعمومقت  تبني خدمقت لتبديم آلي  وض  

  تعزيز العم  ورشو  الدورات طري  ع  لمطالب
 لعرض لقلكمي  االلكتروني  العرض شقشقت تفعي 

 ىي   أعضقءو  لمطالب اليقم  اإلعالنقتو  األنشط 
 التدريس

 لشلك  المتصم   اآللي الحقسب معقم  عدد زيقدة
 .لقلكمي  الطالب لخدم  االنترنت

 االستليقنقت نمقذج  ثالثة
 نتق جو  المستخدم 

  التحمي 
 

 اجتمقعقت محقضر
  المجن 

 
 رضق نسل  زيقدة

 الطالبو  المراجعي 
 التدريس ىي   أعضقءو 

 االداريي  أداء ع 
 (االستليقنقت نتق ج)

 الكمي  عميد
 التطوير وحدة مشر 

 الجودةو 
 الكمي  إدارة مدير
 قلي الم الش و  مدير

 لقلجقمع  االداري و 
 التطوير وحدة ر يس

 التطوير لعمقدة اإلداري
 الجودةو 

 الميقرات تنمي  وحدة
 التطوير لعمقدة

 .الجودةو 

 للرامج سنوي  خطط مستمرة
 قطلبً  االداريي  تدريب
 معتمدة زمني  لخط 

 .ومفعم و 
 لتشجي  معتمدة آليقت

 .الدورات في المشقرك 
 رضق لبيقس آلي 

 اللرامج ع  االداريي 
 .التدريلي 

 أعضقء رضق لبيقس آلي 
 الطالبو  التدريس ىي  
 أداء في التبدم ع 

 م  لقإلداريي  ليقنقت ققعدة إلعداد  لجن  تشكي 
 .ميقراتيمو  خلراتيمو  مؤىالتيم حيث
 التدريلي  االحتيقجقت لتحديد استليقنقت إعداد
 .االداري لمكقدر

 أداء ع  لقلكمي  العميق البيقدات أير  استطالع
 . التدريلي  واحتيقجقتيم االداريي 

 لنقءً  االداريي  كفقءة لرف  التدريلي   اللرامج وض 
 .االستليقنقت نتق ج عمي
 في المشقرك  عمي االداريي  لتشجي  آلي  وض 
   التدريلي  اللرامج
 .الوحدة لخدمقت التصحيحي  الخطط وض 

 لتحديد خط  3-4
 التدريلي  حتيقجقتاال

 لإلداريي 
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 .لقلكمي  االداري  األعمق 

        

 الطالب دعمو  االكاديمي اإلرشاد نظام تطوير(  4) االستراتيجي الهدف

 التطويري  المشروع التنفيذي  األنشط  المشروع  مخرجقت الزمني  الفترة لقلتنفيذ البق م اإلنجقز مؤشرات الميزاني  األولوية درجة

 الال ح  مسودات 011.111 ثانية
 االجتمقعقت محقضرو 
 ورش ع  التبقريرو 

  الدوراتو  العم 
 آليقتو  الييك  اعتمقد
 لقلوحدة العم 
 اآلليقت إعال 

 

 الكمي  وكي 
 التطوير وحدة مشر 
 والجودة
 األكقديمي المرشد
 لقلكمي 
 األقسقم رؤسقء

 األكقديميو  المرشدو 
 العممي  لقألقسقم

 اإلرشقد وحدة
 لعمقدة األكقديمي
 لجودةاو  التطوير

  تنظيمي ىيك   وجود مستمرة
 لموحدة
 أعضقء لتدريب خط 
 عمي التدريس ىي  

 األكقديمي اإلرشقد تطلي 
 الطالب لتعري  خط 
 األكقديمي اإلرشقد لنظقم
 التبييمو  لممتقلع  آلي 

 عمقدة م  الواردة الجودة آليقت تطلي و  اعتمقد
   الجودةو  التطوير
 لموحدة داخمي  ال ح  وض 

 لقألقسقم األكقديمي لإلرشقد فرعي  ق لج تشكي 
 مفص  نحو عم  ميقميق وتحديد األكقديمي 
  وواض 
 ىي   أعضقءو  األكقديميي  المرشدي  تدريب

  األكقديمي اإلرشقد ميقم عم  لقألقسقم التدريس
 اإلرشقد وآليقت إجراءات جمي  تنفيذ لضمق  آلي 

 األكقديمي
 اإلرشقد ع  لمطالب تعريفي  لرامج وض 

  األكقديمي

 وحدة دور تفعي  4-0
 االكقديمي اإلرشقد
 لقلكمي 
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 ووض  األكقديمي اإلرشقد أداء لتبييم آلي  وض 
 الالزم التحسي  خطط

 لقألنشط  قق م  5110111 أولي
 يتم التي الطاللي 
 سنويق تنفيذىق
 لأسمقء قوا م وجود

  المستفيدي 
 كقف  في المشقركي و 

 الطاللي  األنشط 
 

 ي الكم وكي 
 األكقديمي المرشد
 لقلكمي 
 الطالب ش و  عمقدة
 العممي  األقسقم رؤسقء

 

 الطاللي  لألنشط  خط  مستمرة
 زمني  لخط  مرتلط 
 لداي  في لمطالب معمن 
 الدراسي العقم
 مخصص  أمقك  وجود

 لممقرس  لمطالب
 .األنشط 

  الطاللي  واألنشط  الخدمقت حصر
 في  المشقرك عمي الطالب لتشجي  خط  وض 

 الالصفي  الطاللي  األنشط 
 في الطالب يشقر   الطاللي  لقألنشط  خط 

 إعدادىق
  ريقضي  مالعب  إنشقء
 األنشط  في المتفوقي  الطالب لتكريم آلي  عم 

 مشقرك  تعزيز 4-2
 االنشط  في الطالب
 الطاللي 

 لأسمقء قوا م وجود 5110111 أولي
 .المستفيدي  الطالب
 الخدمقت ع  نشرات

 لمطالب تبدم لتيا

 الكمي  وكي 
 األكقديمي المرشد
 لقلكمي 
 الطالب ش و  عمقدة
 العممي  األقسقم رؤسقء
 األنشط  مس و 
 لقلكمي  الطاللي 
 الطاللي المجمس

 المشرفي  لأسمقء قق م  مستمرة
 االخصق يي و 

 االجتمقعيي 
 لقلخدمقت قق م 

 طر و  النفسي و  اإلرشقدي 
 لالستفقدة الطالب توجيو
 الخدمقت ىذه م 

 النفسي االرشقد في متخصصي  مشرفي  توفير
 .خدمقتيق لتبديم آلي  عم و  االجتمقعيو 

 لمطالب الترفييي النقدي إنشقء
  لمطالب طلي  عيقدة إنشقء
 واالجتمقعي النفسي اإلرشقد خدمقت حصر
 األكقديمي اإلرشقد ميقم ع  وفصميق
 االجتمقعيو  النفسي اإلرشقد خدمقت لتنفيذ خط 

 لقلكمي  النس و  لمتصوير أمقك  وفيرت
 أجيزة عددو  اآللي الحقسب ققعقت عدد زيقدة

 لقلكمي  لمطالب المتقح  الكمليوتر
 لمبقعقت األمر  لالستخدام آلي  عم  و
 

 الخدمقت تطوير 4-3
 لمطالب المبدم 
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قميميًّاو  محميًّا ةمميز  خدمات تقديم عمي قادرة عميا دراسات برامج استحداث( 5) االستراتيجي الهدف  عالميًّاو  ا 

 التطويري  المشروع التنفيذي  األنشط  المشروع  مخرجقت الزمني  الفترة لقلتنفيذ البق م اإلنجقز مؤشرات الميزاني  األولوية درجة

 العممي  لقألقسقم العميق الدراسقت مجقالت تحديد      ثالثة

  (األقسقم داخ  ذىني عص  جمسقت(
 لقللحث المتعمب  المجتمعي  تاالحتيقجق حصر
 (.المدني لممجتم  رأي استطالعقت) العممي
 مدى لشأ  نتق ج إل  لموصو  االستلقنقت تحمي 
  المستفيدة الجيقت رغلقت تحبي 
 جدوى لدراس  المستفيدة الجيقت تضم فر  تشكي 
  المبترح  اللرامج
 الجديدة اللرامج في العم  للدء زمني  خط  عم 

 دراس  0- 5
 المجتم  احتيقجقت

 م  العم  سو و 
 العميق الدراسقت لرامج

 اللرامج مسودات 510111 أولي
 المبترح 

 المحكم اختيقر آلي 
 الخقرجيو  الداخمي
 توصيفقت اعتمقد
 المبرراتو  اللرامج

 

 الكمي  عميد
 لمدراسقت الكمي  وكي 
 العميق

 العممي  األقسقم رؤسقء
 العممي اللحث عمقدة

 لقلجقمع 

 لقللرامج قق م  وجود عقمق 
  العميق لمدراسقت  الجديدة
 معتمدةو  مورب  ال ح 

 العميق لمدراسقت
 اللرامج  توصي 

 الدراسي  المبرراتو 
 لمبلو  معتمدة آلي 
 الدراسقت ف  التسجي و 

 عمقدة م  لقلتنسي  العميق
 العممي اللحث

 المعتمدة اللرامج خطط إلعداد لجن  تشكي 
 العميق راسقتلمد

 المبرراتو  اللرامج توصي  إعداد
 قداخميً  الخط  مراجع 
 قخقرجيً  الخط  مراجع 

 الخطط إعداد 5-2
 للرامج الدراسي 
 العميق الدراسقت
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 لملرامج خقرجي تحكيم

 الخطط مسودات 0110111 أولي
 الكمي و  لألقسقم اللحري 
 األلحقث عدد زيقدة

 ىي   ألعضقء المنشورة
 لقلكمي  التدريس

 ءأعضق مشقرك  زيقدة
 في التدريس ىي  

 العممي  المؤتمرات

 الكمي  عميد
 لمدراسقت الكمي  وكي 
 العميق

 العممي  األقسقم رؤسقء
 العممي اللحث عمقدة

 لقلجقمع 

  مستمرة
 معتمدة لحري  خط  وجود
 محددة محقور ليق لمكمي 
 لحري  خطط وجود

 العممي  لألقسقم
 أعضقء لدعم آلي  وجود
 لممشقرك  التدريس ىي  
 العممي اللحث في
 

 لقلتعقو  لمكمي  اللحري  الخط  إلعداد لجن  تشكي 
 (.الكمي  م  المستفيدة الجيقت) م 

 دور توضي و  نشرىقو  لمكمي  اللحري  الخط  اعتمقد
 .فييق التدريس ىي   أعضقءو  األقسقم
 ألحةةةةقريم لتوجيةةةةو  التةةةةدريس ىي ةةةة  أعضةةةةقء تحفيةةةةز

  المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لخدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والنشةةةةةةةةر تميةةةةةةةةزوال اإللةةةةةةةةداع لةةةةةةةةدعم آليةةةةةةةة  وضةةةةةةةة 
 العممي
 األلحةةةةةةةقث فةةةةةةةي الطةةةةةةةالب لمشةةةةةةةقرك  آليةةةةةةة  وضةةةةةةة 
 التةةةةدريس ىي ةةةة  أعضةةةةقء اسةةةةتعقن و  لقلبسةةةةم العمميةةةة 
 الشأ  ىذا في لقلطالب

 خط  إعداد 5-3
 لمكمي  متكقمم  لحري 

 العمل بسوق ربطهمو  الخريجين  مع التواصل تعزيز( 6) االستراتيجي الهدف

 التطويري  المشروع التنفيذي  األنشط  المشروع  مخرجقت الزمني  الفترة لقلتنفيذ البق م نجقزاإل مؤشرات الميزاني  األولوية درجة

 الوحدة تشكي  اعتمقد 510111 رابعة
 العم  آليقتو  الال ح و 

 لأسمقء ليقنقت ققعدة
 الدفعقت في الخريجي 
 األخيرة
 م  لبقءات ع  تبقرير

 الخريجي 
 التواص  ع  تبقرير

  التوظي  جيقت م 

 الكمي  عميد
 الكمي  وكي 
  األقسقم رؤسقء
 متقلع  وحدة مس و 

 الخريجي 
 األنشط  مس و 
 الطاللي 
 الطاللي المجمس
 لقلكمي 

 الخريجي  لش و  وحدة  مستمرة
 الييك  في مدرج 

 لمكمي  التنظيمي
 ىيك و  معتمدة ال ح 

 معتمد تنظيمي
 معتمدةو  مورب  آليقت

 الخريجي  م  لمتواص 
 معتمدة تدريلي  خط 

  الخريجي  لتطوير

 عم  وخط  وأىدا  رسقل  تحدد ال ح  وض 
  الوحدة وتشكي 
 مي الك خريجي لجمي  ليقنقت ققعدة إنشقء

 ليم المتقح  والوظق  
  لمخريجي  رالط  إنشقء
 لقلكمي  االستشقري  المجن  دور تفعي 
 مستوى ع  التوظي  جيقت رضق مدى قيقس

 خلراتيم ع  الخريجي  رضق مدى قيقس الخريجي 
  الكمي  في تعمموىق التي

  دور تفعي  6-0
 الخريجي  متقلع  وحدة
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 رأي استطالع نتق ج
 الخريجي  رضق ع 
عالنقتو   منشورات   ا 

 الوحدة ع 
 

 لمخريجي  ليقنقت  ققعدة 
 عم  تبييمو  متقلع  آليقت
 الوحدة
 رضق لبيقس آليقت

 الخريجي 
 
 

 خريجي ميقرات لصب  الكمي  م  معتمدة خط 
  الوظيفي أدا يم وتطوير الكمي 
  الكمي  لخريجي توجو دوري  نشرة قءإنش
 ودراس  للحث الكمي  لخريجي سنوي ممتب  عبد

 (الخريجي  يوم) مشقكميم
 التوظي  لجيقت لقلكمي  سنوي توظي  يوم عبد
 (التوظي  يوم)

 
 

  الشرعية العموم مجاالت في اعالميً و  ااقميميً و  امحميً  الشراكةو  التعاون( 7) االستراتيجي الهدف

 درجة
 األولوية

 الفترة بالتنفيذ القائم اإلنجاز مؤشرات الميزانية
 الزمنية

 التطويري  المشروع التنفيذية األنشطة المشروع  مخرجات

 

 التي لقلزيقرات ورق   810111 رابعة
 ىي   أعضقء ليق يبوم

 التي لمكميقت التدريس
 معيق اتفق  توقي  تم

 التي قراتلمزي سج 
 ىي   أعضقء ليق يبوم

 تم كميقت م  تدريس
 معيق شراك  عبد
 الطالب مشقرك  نسل 
 الزيقرات تلقد  في
 

 الكمي  عميد
 الكمي  وكالء
 األقسقم رؤسقء
 الخط  وض  لجن 

 

 تتم التي لقلجيقت قق م  مستمرة
 معيق التعقو و  الشراك 
 م  التعقو  لوجوه قق م 
 جي  ك 

 لمتعقو  معتمدة خط 
 الجيقت م  الشراك و 

 المعني 

 أ  لمكمي  يمك  التي الجيقت لتحديد لجن  تشكي 
 التعميمي  العممي  غمي لقلنف  يعود لمق معيق تتعقو 

 لقلكمي  اللحري و 
-محقضرات) الشراك و  التعقو  أوجو تحديد
 تلقد  – طالب تلقد  -عممي  زيقرات-ألحقث
 (غيرىقو  أسقتذة
 الكمي  مجمس م  اعتمقدىقو  التعقو  خط  عم 

 الجقمع  مجمسو 
 الخط  لتنفيذ زمني  خط  وض 

 خط  وض  7-0
 لي  الشراك و   لمتعقو 
 نظيراتيقو  الكمي 
 خقرجي قو  داخمي ق
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 المرفقات
 

 لمكمية االستراتيجية الخطة إعداد في المشاركة العمل فرق تشكيل( 1) رقم مرفق 

  لمكمية المقترحة الرؤية عن استبيان( : 2) رقم مرفق 

 لمكمية المقترحة الرسالة عن استبيان( : 3) رقم مرفق 

 هيئة أعضاء) والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى استطالع( : 4) رقم مرفق 
 (.التدريس

 (الطالب) والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى استطالع( : 5) رقم مرفق 

 المجتمع قطاعات) والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى ستطالعا( : 6) رقم مرفق 
 (المدني
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 (1 رقم مرفق) 

  الكمية عميد من إدارية  قرارات

 االستراتيجية الخطة إلعداد العمل فرق بتشكيل

 الدين أصولو  الشريعة بكمية 
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 (2) رقم مرفق
 السعودية العربية المممكة

 

 
 الدين أصولو  الشريعة كمية
   الجودةو  التطوير وحدة

 

 العالي التعميم وزارة
 نجران جامعة

 

  لمكمية المقترحة الرؤية عن استبيان
 :                        الوظيفة:                                                 االسم
 : التاريخ

 
 : مكميةل مقترحة أولية رؤية يمى فيما-1

قميميًّاو  محميًّا الشرعية العموم مجال في الريادة  عالميًّاو  ا 
 الرؤية مع المحدد تطابق مدى يبين الذى المربع فى صح عالمة ضع فضاًل :  الجيدة الرؤية محددات به التالي الجدول -2

 . المقترحة

 : التالى المربع فى اكتبها اإلضافات أو التعديالت بعض لديك كان إذا:  فضاًل  -3

  تعاونكم نحس شاكرين

 المقترحة الرؤية مع المحددات تطابق مدى الرؤية محددات م
 حد إلى تتطابق

 ما
 تتطابق ال

    . بمقتضاها العمل بإمكانية والشعور تخيمها ُيمكن 1
 واتسن( 12-5) من مداها زمنية فترة في تحقيقها ُيمكن 2

 . قادمة
   

    . موزونة ودالالتها دقيقة كمماتها 3
    ( . محفزة)  العمل إلى وتدفعه يقرأها من لدى الطموح تثير 4
    . استيعابها ويمكن مفهومة 5
    . حفظها يسهل ُمختصرة 6
 في إليه الوصول الكمية ترغب الذى الوضع بوضوح ُتظهر 7

 المنظور المستقبل
   

    . الحالية الموارد ظل في تحقيقها يصعب طموحات نع ُتعبر 8
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 (3) رقم مرفق

 السعودية العربية المممكة

 

  الدين أصولو  الشريعة كمية
   الجودةو  التطوير وحدة

 

 العالي التعميم وزارة
 نجران جامعة

 
 

 لمكمية المقترحة الرسالة عن استبيان

                                         :                 الوظيفة:                                              االسم
 :التاريخ

 :  لمكمية مقترحة أولية رسالة يمى فيما-1
 الشرعية العموم مجال في عالية كفاءات ذوي بخريجين المتنوعة العمل ميادين إمداد
 .االعتدالو  الوسطية إطار في المجتمع وخدمة,  العممي البحث في واإلسهام, 

 الرسوالة موع المحودد تطوابق مودى يبين الذى المربع فى صح عالمة ضع فضاًل :  الجيدة الرسالة محددات به التالي الجدول -2
 . المقترحة

 
 : التالى المربع فى اكتبها اإلضافات أو التعديالت بعض لديك كان إذا:  فضاًل  -3

 المقترحة الرسالة مع المحددات تطابق مدى الرسالة محددات م
 تتطابق ال ما حد إلى تتطابق

    . المستقبل في وال  الماضي في وليست الحاضر تصف 1
    . معان عدة عمى تشتمل لكنها ُمختصرة 2
    . الكمية خصوصية فيها تتضح 3
    . الحالية الموارد ظل في تحقيقها ُيمكن 4
    ( العمل وسوق والمخرجات والخدمات والمستفيدون القيم)  العناصر ُمكتممة 5
    . أنشئت أجمها من والتي الكمية بها تقوم التي الحالية األنشطة ُتوضح 6
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  تعاونكم حسن شاكرين
 
 

 

 

 
 (4) رقم مرف 

 والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى استطالع
 ( التدريس هيئة أعضاء)

 والطمل  واإلداريي  التدريس ىي   لأعضقء المتمرمي  ي الكم منسولي رأى استطالع إل  لقلكمي  اللي ي التحمي  لجن  تسع          
 الخقص  االستراتيجي  الخط  وض  خطوات م  كخطوة لمكمي , والتيديدات والفرص والضع  البوة نبقط عم  التعر  ليد  وذل 

 والتيديدات والفرص  والضع البوة نبقط لمصفوف  الخروج في األرر لقلغ لو سيكو  الذي الكريم تعقونكم يسعدنق لذا لقلكمي ,
 .  لقلكمي  الخقص 
 : تعريفات

 لو يتمت  لمق مبقرن ( الكمي ) التعميمي  المؤسس  ليق تتمت  التي األنشط و  واإلمكقنقت المزايق ىي :القوة نقاط                 
  “التنقفسي  الميزة” أو “المميزة البدرة” المنقفسو 

 المشقك  ىي أو. ضعيف  لطريب  تدار أو تنقفسي  لميزة المؤسس  فييق تتمت  ال التي شط األن ىي :الضعف نقاط                 
  .العمالء رضق م  تبم و  المؤسس  أداء تعو  التي اإلمكقنيقت قصورو 

 عم  قيً ايجقل تؤرر)  منيق تستفيد أ  الكمي  تستطي و  الخقرجي  اللي   مكونقت في إيجقلي  مميزات وجود :الفرص                 
 .الكمي  عمي الطمب معدالت زيقدة أو ممقرم  كمي  وجود عدم أو السو  م  منقفس خروج مر ( المؤسس 

 مر  تجنليق يجبو  (المؤسس  عم  قسمليً  تؤرر)  الخقرجي  اللي   مكونقت في سملي  متغيرات وجود :التهديدات                
 . لألنشط  مبيدة تشريعقت ظيور أو لقلكمي  البلو  معدالت وانخفقض مشقلي  كميقت فت  أو لمسو  جدد منقفسي  دخو 

  التعاون لحسن شكرا                                                                                   
 رأي  م  تتف  التي االستجقل  عم ( √) الصواب عالم  وض  الرجقء
 .  بحرية عميها االجابة الرجاء مفتوحة مةاسئ الرأي استطالع نهاية في يوجد

 : االولية البيانات
 -----------:والتخصص العممي  الدرج   -------------------------:( اختيقري) االسم

 
 االستجابة العبارات

 غير متوافر
 متوافر

 محايد

    واألهداف والرسالة بالرؤية يتعمق فيما:  أوال
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     لمكمي  واضح  رؤي  وجود 

     لمكمي  واضح  رسقل  وجود 

 واإلداريي   والطمل  التدريس ىي   ألعضقء واضح  الكمي  أىدا  
 المدني والمجتم 

   

    الكمي  لأىدا  والرسقل  الرؤي  ارتلقط مدى

    واإلدارة السمطات:  ثانيا

    اإلداري  واإلجراءات والنظم السيقسقت كفقءة

     العقجم  واالحتيقجقت األولويقت يرلتغ اإلدارة استجقل  

 االستراتيجي التخطيط في واإلداريي  التدريس ىي   أعضقء اشترا 
 التطوير وخطط

   

     وتطليبيق والموا   السيقسقت وضوح

    الكمي  أقسقم لي  رلط وجود

    واإللداع االلتكقر يشج  اإلدارة نمط

    البرارات ذاتخق في المعمومقت تكنولوجيق استخدام

     األزمقت مواجي  في العممي األسموب استخدام

          لقلكمي  واإلداريي  التدريس ىي   أعضقء لي  التعقو  روح تشج 

    والجودة التطوير إدارة:  ثالثا

     اللرامج جودة لتحسي  والجودة التطوير إدارة التزام

 واإلداريي   التدريس ىي   ءأعضق توقعقت والجودة التطوير إدارة تحب 
  ربتيم عم  وتحوز والطمل 

   

    الجودة لتوكيد الداخمي  المراجع  كفقءة

    لتوصيقتيم واألخذ الخقرجيي  لقلمراجعي  االستعقن 

     ومنتظم دوري لشك  لممبررات تبويم إجراء

                  الجودةو  التطوير أهداف عمى لمتأكيد مستمرة وندوات ورش إجراء

 لتطلي  والطالب التدريس ىي   أعضقء لتوعي  وندوات ورش إجراء
 الجودة آليقت

   

    والتعمم التعميم:  رابعا

                  والطالب التدريس ىي   ألعضقء لقلنسل  التعميمي  األىدا  وضوح

     مستمر لشك  اللرامج تطوير
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    مستمر لشك  اللرامج وتبييم مراجع 

     لمطالب التعميمي  المسقعدات تبديم

     التخصصقت كقف  في التدريس ىي   أعضقء م  كفقي  وجود

    التدريس ىي   أعضقء وميقرات قدرات لتنمي  لرامج وجود

                     التدريس ىي   أعضقء قل  م  التدريس استراتيجيقت استخدام في التنوع

    الخقص  االحتيقجقت ذوى لمطالب متخصص  وسق   إتقح 

    ذاتيم وتحبي  قدراتيم تنمي  عم  المتميزي  الطالب مسقعدة

     التعميمي  لميقميم التدريس ىي   أعضقء التزام

    لمطالب العم  عم  والتدريب الميداني التدريب فرص إتقح 

    قونيالتع والتعمم الذاتي كقلتعمم الحدير  التدريس لطر  االستعقن 

        والخدمقت التطوير ومبترحقت المبررات في الطالب رأى اخذ
  ليم المبدم  الجقمعي 

   

    ووجدانيق وميقريق معرفيق لمطالب الشقم  التبويم

دارة دعم خدمات: خامسا     الطالب شؤون وا 

    الطالب لبلو  واضح  سيقسقت وجود

    الكمي  تبدميق التي لمخدمقت المبلولي  الطالب عدد منقسل 

    لقلطالب خقص  الليقنقت كقمم  سجالت وجود

     الطالب لش و  إدارة وجود

    التعقو  م  عقلي  درج  عم  اكقديمي إرشقد وجود

    لمطالب صحي  وتوعي  طلي  خدمقت تبديم

     الطاللي  الخدمقت خط  وتبويم مراجع 

    يقل واالىتمقم الالصفي  األنشط  دعم

    التعمم مصادر:  سادسا

     لقلكمي  التعمم مصقدر وتطوير لتحديث خط  وجود

  احدث ليق الدراسي  المبررات تخدم الكمي  لملن  مكتل  توفر
  والمراج  الكتب

   

     الرقمي  لقلمكتل  لقلكمي  الحقسلقت ورلط االنترنت خدم  وجود

  عم  لالطالع العقلمي  تالليقنق قواعد عم  الدخو  خدم  إتقح 
 العمم جديد
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    لمطالب الدراسي  المبررات تخدم تعميمي  لرمجيقت وجود

    ووفرتيق الطالب لك  الحقسلقت استخدام إتقح 

    والتجهيزات المرافق: سابعا

     لقلكمي  الطالب لعدد لقلنسل  البقعقت كفقي 

  وأجيزة الحدير  توالمعدا لقألجيزة المعقم و  البقعقت تجييز
 الضو ي  العروض

   

    والبقعقت التعميمي  لقلملقني واألمق  السالم  عنقصر توافر

     المغترلي  لمطالب مجيز طاللي سك  وجود

     المالي والتخطيط اإلدارة:  ثامنا

     لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت المقلي  الميزاني  كفقي 

 المقلي  الميزاني  إعداد ف  التدريس ىي   ءوأعضق اللرامج منسبي إشرا 
 لمكمي 

   

                المقلي  المتعمبقت إنيقء لسرع  لقلكمي  خقص  مقلي  إدارة وجود
 المطمول 

   

    التوظيف عمميات:  تاسعا

    لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت طلبق لمتوظي  سيقس  وجود

    ضوعي ومو  لحيقدي  الوظق   ع  اإلعال  يتم

    عمميم طليع  م  لتتنقسب قدراتيم وتنمي  الجدد الموظفي  تأىي 

    المؤسس  لبواعد وااللتزام  الوظيفي  األعمق  تأدي  في االنضلقط

     الوظيفي  الكفقءة عم  ملني  الترقي سيقس 

    العممي البحث:  عاشرا

    ليق والعم  لحري  خطط تواجد

    العممي اللحث في التدريس ىي   أعضقء اشترا 

    العممي لملحث ميزاني  وجود

    منيق الفعمي  واالستفقدة اللحوث نشر امكقني 

  والندوات النبقش حمبقت في التدريس ىي   اعضقء مشقرك 
 والمؤتمرات

   

    العممي اللحث تخدم لقلكمي  عميق دراسقت وجود 

    تمعالمج مع المؤسسية العالقة:  عشر حادي
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    الخقرجي المجتم  م  لمتفقع  واضح  سيقس  وجود 

    الخقرجي المجتم  لمؤسسقت االستشقري  الخدمقت تبديم

    الخقرجي والمجتم  العم  لسو  الكمي  لرامج مال م  مدى

شراكيم العم  وأصحقب الخريجي  متقلع    وتطوير تبييم في وا 
 الدراسي  للرامج

   

  الدراسي  اللرامج واىدا  الكمي  لأىدا  لخقرجيا المجتم  معرف 
 ليق حقجتو ومدى

   

 
 :اقتراحيق أو إضقفتيق تري أخري نبقط
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 (5) رقم مرفق

 (لمطالب)  والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى استطالع

 البوة نبقط عم  التعر  ليد  الدي  أصو و  الشريع  كمي  طالب رأي استطالع إل  لقلكمي  اللي ي التحمي  لجن  تسع          
 الكريم تعقونكم يسعدنق لذا لقلكمي , الخقص  االستراتيجي  الخط  وض  خطوات م  كخطوة لمكمي , والتيديدات والفرص والضع 

 .  مي لقلك الخقص  والتيديدات والفرص والضع  البوة نبقط لمصفوف  الخروج في األرر لقلغ لو سيكو  الذي
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 : تعريفات
 لو يتمت  لمق مبقرن ( الكمي ) التعميمي  المؤسس  ليق تتمت  التي األنشط و  واإلمكقنقت المزايق ىي :القوة نقاط                 

  “التنقفسي  الميزة” أو “المميزة البدرة” المنقفسو 
 المشقك  ىي أو. ضعيف  لطريب  تدار أو تنقفسي  لميزة المؤسس  فييق تتمت  ال التي األنشط  ىي :الضعف نقاط                 

  .العمالء رضق م  تبم و  المؤسس  أداء تعو  التي اإلمكقنيقت قصورو 
 عم  قايجقليً  تؤرر)  منيق تستفيد أ  الكمي  تستطي و  الخقرجي  اللي   مكونقت في إيجقلي  مميزات وجود :الفرص                 

 .الكمي  عمي الطمب معدالت زيقدة أو ممقرم  كمي  وجود عدم أو السو  م  منقفس خروج مر ( المؤسس 
 مر  تجنليق يجبو  (المؤسس  عم  قسمليً  تؤرر)  الخقرجي  اللي   مكونقت في سملي  متغيرات وجود :التهديدات                

 . لألنشط  مبيدة تشريعقت ظيور أو لقلكمي  البلو  معدالت وانخفقض مشقلي  كميقت فت  أو لمسو  جدد منقفسي  دخو 
  التعاون لحسن شكرا                                                                                   

 رأي  م  تتف  التي االستجقل  عم ( √) الصواب عالم  وض  الرجقء
 .  بحرية عميها االجابة الرجاء مفتوحة اسئمة الرأي استطالع نهاية في يوجد

 : االولية البيانات
 -----------:المستوي  -------------------------:( اختيقري) االسم

 االستجابة العبارات

 غير متوافر
 متوافر

 محايد

    واألهداف والرسالة بالرؤية يتعمق فيما:  أوال

     لمكمي  واضح  رؤي  وجود 

     لمكمي  واضح  رسقل  وجود 

 واإلداريي   والطمل  التدريس ىي   ألعضقء واضح  ي الكم أىدا  
 المدني والمجتم 

   

    الكمي  لأىدا  والرسقل  الرؤي  ارتلقط مدى

    واإلدارة السمطات:  ثانيا

    اإلداري  واإلجراءات والنظم السيقسقت كفقءة

     العقجم  واالحتيقجقت األولويقت لتغير اإلدارة استجقل  

 االستراتيجي التخطيط في واإلداريي  التدريس ىي   ضقءأع اشترا 
 التطوير وخطط

   

     وتطليبيق والموا   السيقسقت وضوح

    الكمي  أقسقم لي  رلط وجود

    واإللداع االلتكقر يشج  اإلدارة نمط
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    البرارات اتخقذ في المعمومقت تكنولوجيق استخدام

     األزمقت مواجي  في العممي األسموب استخدام

          لقلكمي  واإلداريي  التدريس ىي   أعضقء لي  التعقو  روح تشج 

    والجودة التطوير إدارة:  ثالثا

     اللرامج جودة لتحسي  والجودة التطوير إدارة التزام

 واإلداريي   التدريس ىي   أعضقء توقعقت والجودة التطوير إدارة تحب 
  تيمرب عم  وتحوز والطمل 

   

    الجودة لتوكيد الداخمي  المراجع  كفقءة

    لتوصيقتيم واألخذ الخقرجيي  لقلمراجعي  االستعقن 

     ومنتظم دوري لشك  لممبررات تبويم إجراء

                  الجودةو  التطوير أهداف عمى لمتأكيد مستمرة وندوات ورش إجراء

 لتطلي  والطالب التدريس ىي   أعضقء لتوعي  وندوات ورش إجراء
 الجودة آليقت

   

    والتعمم التعميم:  رابعا

                  والطالب التدريس ىي   ألعضقء لقلنسل  التعميمي  األىدا  وضوح

     مستمر لشك  اللرامج تطوير

    مستمر لشك  اللرامج وتبييم مراجع 

     لمطالب التعميمي  المسقعدات تبديم

     التخصصقت كقف  في التدريس ىي   أعضقء م  كفقي  وجود

    التدريس ىي   أعضقء وميقرات قدرات لتنمي  لرامج وجود

                     التدريس ىي   أعضقء قل  م  التدريس استراتيجيقت استخدام في التنوع

    الخقص  االحتيقجقت ذوى لمطالب متخصص  وسق   إتقح 

    ذاتيم وتحبي  قدراتيم تنمي  عم  المتميزي  الطالب مسقعدة

     التعميمي  لميقميم التدريس ىي   أعضقء التزام

    لمطالب العم  عم  والتدريب الميداني التدريب فرص إتقح 

    التعقوني والتعمم الذاتي كقلتعمم الحدير  التدريس لطر  االستعقن 

        والخدمقت تطويرال ومبترحقت المبررات في الطالب رأى اخذ
  ليم المبدم  الجقمعي 

   

    ووجدانيق وميقريق معرفيق لمطالب الشقم  التبويم
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دارة دعم خدمات: خامسا     الطالب شؤون وا 

    الطالب لبلو  واضح  سيقسقت وجود

    الكمي  تبدميق التي لمخدمقت المبلولي  الطالب عدد منقسل 

    لقلطالب خقص  تالليقنق كقمم  سجالت وجود

     الطالب لش و  إدارة وجود

    التعقو  م  عقلي  درج  عم  اكقديمي إرشقد وجود

    لمطالب صحي  وتوعي  طلي  خدمقت تبديم

     الطاللي  الخدمقت خط  وتبويم مراجع 

    ليق واالىتمقم الالصفي  األنشط  دعم

    التعمم مصادر:  سادسا

     لقلكمي  التعمم مصقدر وتطوير لتحديث خط  وجود

  احدث ليق الدراسي  المبررات تخدم الكمي  لملن  مكتل  توفر
  والمراج  الكتب

   

     الرقمي  لقلمكتل  لقلكمي  الحقسلقت ورلط االنترنت خدم  وجود

  عم  لالطالع العقلمي  الليقنقت قواعد عم  الدخو  خدم  إتقح 
 العمم جديد

   

    لمطالب الدراسي  المبررات تخدم تعميمي  جيقتلرم وجود

    ووفرتيق الطالب لك  الحقسلقت استخدام إتقح 

    والتجهيزات المرافق: سابعا

     لقلكمي  الطالب لعدد لقلنسل  البقعقت كفقي 

  وأجيزة الحدير  والمعدات لقألجيزة المعقم و  البقعقت تجييز
 الضو ي  العروض

   

    والبقعقت التعميمي  لقلملقني واألمق  السالم  رعنقص توافر

     المغترلي  لمطالب مجيز طاللي سك  وجود

     المالي والتخطيط اإلدارة:  ثامنا

     لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت المقلي  الميزاني  كفقي 

 المقلي  الميزاني  إعداد ف  التدريس ىي   وأعضقء اللرامج منسبي إشرا 
  لمكمي

   

                   المقلي  المتعمبقت إنيقء لسرع  لقلكمي  خقص  مقلي  إدارة وجود
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 المطمول 

    التوظيف عمميات:  تاسعا

    لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت طلبق لمتوظي  سيقس  وجود

    وموضوعي  لحيقدي  الوظق   ع  اإلعال  يتم

    عمميم طليع  م  تتنقسبل قدراتيم وتنمي  الجدد الموظفي  تأىي 

    المؤسس  لبواعد وااللتزام  الوظيفي  األعمق  تأدي  في االنضلقط

     الوظيفي  الكفقءة عم  ملني  الترقي سيقس 

    العممي البحث:  عاشرا

    ليق والعم  لحري  خطط تواجد

    العممي اللحث في التدريس ىي   أعضقء اشترا 

    العممي لملحث ميزاني  وجود

    منيق الفعمي  واالستفقدة اللحوث نشر امكقني 

  والندوات النبقش حمبقت في التدريس ىي   اعضقء مشقرك 
 والمؤتمرات

   

    العممي اللحث تخدم لقلكمي  عميق دراسقت وجود 

    المجتمع مع المؤسسية العالقة:  عشر حادي

    خقرجيال المجتم  م  لمتفقع  واضح  سيقس  وجود 

    الخقرجي المجتم  لمؤسسقت االستشقري  الخدمقت تبديم

    الخقرجي والمجتم  العم  لسو  الكمي  لرامج مال م  مدى

شراكيم العم  وأصحقب الخريجي  متقلع    وتطوير تبييم في وا 
 الدراسي  للرامج

   

  الدراسي  اللرامج واىدا  الكمي  لأىدا  الخقرجي المجتم  معرف 
 ليق حقجتو مدىو 

   

 
  

 :إضقفتيق تري أخري نبقط

0- 
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 (6) رقم مرفق
 والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط لتحديد  رأى استطالع

 ( المدني المجتمع قطاعات)
 الشريع  لكمي   الصم ذات المدني المجتم  مؤسسقتو  قطقعقت رأى استطالع إل  لقلكمي  اللي ي التحمي  لجن  تسع          

 لخريجي ممك  مستوي افض  إلي الوصو و  لقلكمي  التعميمي  العممي  تطوير في قاستراتيجيً  قشريكً  قأيضً  تعتلر التيو  الدي  أصو و 
 االستراتيجي  الخط  وض  خطوات م  كخطوة لمكمي , والتيديدات والفرص والضع  البوة نبقط عم  التعر  ليد  وذل , الكمي 

 والفرص والضع  البوة نبقط لمصفوف  الخروج في األرر لقلغ لو سيكو  الذي الكريم تعقونكم يسعدنق لذا كمي ,لقل الخقص 
 .  لقلكمي  الخقص  والتيديدات
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 : تعريفات
 لو  يتمت لمق مبقرن ( الكمي ) التعميمي  المؤسس  ليق تتمت  التي األنشط و  واإلمكقنقت المزايق ىي :القوة نقاط                 

  “التنقفسي  الميزة” أو “المميزة البدرة” المنقفسو 
 المشقك  ىي أو. ضعيف  لطريب  تدار أو تنقفسي  لميزة المؤسس  فييق تتمت  ال التي األنشط  ىي :الضعف نقاط                 

  .العمالء رضق م  تبم و  المؤسس  أداء تعو  التي اإلمكقنيقت قصورو 
 عم  قايجقليً  تؤرر)  منيق تستفيد أ  الكمي  تستطي و  الخقرجي  اللي   مكونقت في إيجقلي  مميزات وجود :صالفر                  

 .الكمي  عمي الطمب معدالت زيقدة أو ممقرم  كمي  وجود عدم أو السو  م  منقفس خروج مر ( المؤسس 
 مر  تجنليق يجبو  (المؤسس  عم  قسمليً  تؤرر)  قرجي الخ اللي   مكونقت في سملي  متغيرات وجود :التهديدات                

 . لألنشط  مبيدة تشريعقت ظيور أو لقلكمي  البلو  معدالت وانخفقض مشقلي  كميقت فت  أو لمسو  جدد منقفسي  دخو 
  التعاون لحسن شكرا                                                                                   

 رأي  م  تتف  التي االستجقل  عم ( √) الصواب عالم  وض  الرجقء
 .  بحرية عميها االجابة الرجاء مفتوحة اسئمة الرأي استطالع نهاية في يوجد

 : االولية البيانات
 -----------:العم  جي   -------------------------:( اختيقري) االسم

 االستجابة العبارات

 غير متوافر
 متوافر

 حايدم

    واألهداف والرسالة بالرؤية يتعمق فيما:  أوال

     لمكمي  واضح  رؤي  وجود 

     لمكمي  واضح  رسقل  وجود 

 واإلداريي   والطمل  التدريس ىي   ألعضقء واضح  الكمي  أىدا  
 المدني والمجتم 

   

    الكمي  لأىدا  والرسقل  الرؤي  ارتلقط مدى

    إلدارةوا السمطات:  ثانيا

    اإلداري  واإلجراءات والنظم السيقسقت كفقءة

     العقجم  واالحتيقجقت األولويقت لتغير اإلدارة استجقل  

 االستراتيجي التخطيط في واإلداريي  التدريس ىي   أعضقء اشترا 
 التطوير وخطط

   

     وتطليبيق والموا   السيقسقت وضوح

    الكمي  أقسقم لي  رلط وجود

    واإللداع االلتكقر يشج  اإلدارة نمط
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    البرارات اتخقذ في المعمومقت تكنولوجيق استخدام

     األزمقت مواجي  في العممي األسموب استخدام

          لقلكمي  واإلداريي  التدريس ىي   أعضقء لي  التعقو  روح تشج 

    والجودة التطوير إدارة:  ثالثا

     اللرامج جودة لتحسي  والجودة تطويرال إدارة التزام

 واإلداريي   التدريس ىي   أعضقء توقعقت والجودة التطوير إدارة تحب 
  ربتيم عم  وتحوز والطمل 

   

    الجودة لتوكيد الداخمي  المراجع  كفقءة

    لتوصيقتيم واألخذ الخقرجيي  لقلمراجعي  االستعقن 

     ومنتظم يدور  لشك  لممبررات تبويم إجراء

                  الجودةو  التطوير أهداف عمى لمتأكيد مستمرة وندوات ورش إجراء

 لتطلي  والطالب التدريس ىي   أعضقء لتوعي  وندوات ورش إجراء
 الجودة آليقت

   

    والتعمم التعميم:  رابعا

                  والطالب التدريس ىي   ألعضقء لقلنسل  التعميمي  األىدا  وضوح

     مستمر لشك  اللرامج تطوير

    مستمر لشك  اللرامج وتبييم مراجع 

     لمطالب التعميمي  المسقعدات تبديم

     التخصصقت كقف  في التدريس ىي   أعضقء م  كفقي  وجود

    التدريس ىي   أعضقء وميقرات قدرات لتنمي  لرامج وجود

                     التدريس ىي   أعضقء قل  م  التدريس قتاستراتيجي استخدام في التنوع

    الخقص  االحتيقجقت ذوى لمطالب متخصص  وسق   إتقح 

    ذاتيم وتحبي  قدراتيم تنمي  عم  المتميزي  الطالب مسقعدة

     التعميمي  لميقميم التدريس ىي   أعضقء التزام

    لمطالب العم   عم والتدريب الميداني التدريب فرص إتقح 

    التعقوني والتعمم الذاتي كقلتعمم الحدير  التدريس لطر  االستعقن 

        والخدمقت التطوير ومبترحقت المبررات في الطالب رأى اخذ
  ليم المبدم  الجقمعي 

   

    ووجدانيق وميقريق معرفيق لمطالب الشقم  التبويم
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دارة دعم خدمات: خامسا     بالطال شؤون وا 

    الطالب لبلو  واضح  سيقسقت وجود

    الكمي  تبدميق التي لمخدمقت المبلولي  الطالب عدد منقسل 

    لقلطالب خقص  الليقنقت كقمم  سجالت وجود

     الطالب لش و  إدارة وجود

    التعقو  م  عقلي  درج  عم  اكقديمي إرشقد وجود

    لمطالب صحي  وتوعي  طلي  خدمقت تبديم

     الطاللي  الخدمقت خط  وتبويم مراجع 

    ليق واالىتمقم الالصفي  األنشط  دعم

    التعمم مصادر:  سادسا

     لقلكمي  التعمم مصقدر وتطوير لتحديث خط  وجود

  احدث ليق الدراسي  المبررات تخدم الكمي  لملن  مكتل  توفر
  والمراج  الكتب

   

     الرقمي  لقلمكتل  لقلكمي  الحقسلقت لطور  االنترنت خدم  وجود

  عم  لالطالع العقلمي  الليقنقت قواعد عم  الدخو  خدم  إتقح 
 العمم جديد

   

    لمطالب الدراسي  المبررات تخدم تعميمي  لرمجيقت وجود

    ووفرتيق الطالب لك  الحقسلقت استخدام إتقح 

    والتجهيزات المرافق: سابعا

     لقلكمي  الطالب لعدد لقلنسل  قعقتالب كفقي 

  وأجيزة الحدير  والمعدات لقألجيزة المعقم و  البقعقت تجييز
 الضو ي  العروض

   

    والبقعقت التعميمي  لقلملقني واألمق  السالم  عنقصر توافر

     المغترلي  لمطالب مجيز طاللي سك  وجود

     المالي والتخطيط اإلدارة:  ثامنا

     لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت المقلي  الميزاني  ي كفق

 المقلي  الميزاني  إعداد ف  التدريس ىي   وأعضقء اللرامج منسبي إشرا 
 لمكمي 

   

                   المقلي  المتعمبقت إنيقء لسرع  لقلكمي  خقص  مقلي  إدارة وجود
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    التوظيف عمميات:  تاسعا

    لمكمي  الفعمي  لالحتيقجقت طلبق لمتوظي  سيقس  وجود

    وموضوعي  لحيقدي  الوظق   ع  اإلعال  يتم

    عمميم طليع  م  لتتنقسب قدراتيم وتنمي  الجدد الموظفي  تأىي 

    المؤسس  لبواعد وااللتزام  الوظيفي  األعمق  تأدي  في االنضلقط

     الوظيفي  الكفقءة عم  ملني  الترقي سيقس 

    العممي البحث:  عاشرا

    ليق والعم  لحري  خطط تواجد

    العممي اللحث في التدريس ىي   أعضقء اشترا 

    العممي لملحث ميزاني  وجود

    منيق الفعمي  واالستفقدة اللحوث نشر امكقني 

  والندوات النبقش حمبقت في التدريس ىي   اعضقء مشقرك 
 والمؤتمرات

   

    العممي اللحث تخدم لقلكمي  عميق دراسقت وجود 

    المجتمع مع المؤسسية العالقة:  عشر حادي

    الخقرجي المجتم  م  لمتفقع  واضح  سيقس  وجود 

    الخقرجي المجتم  لمؤسسقت االستشقري  الخدمقت تبديم

    الخقرجي والمجتم  العم  لسو  الكمي  لرامج مال م  مدى

شراكيم العم  وأصحقب ي الخريج متقلع    وتطوير تبييم في وا 
 الدراسي  للرامج

   

  الدراسي  اللرامج واىدا  الكمي  لأىدا  الخقرجي المجتم  معرف 
 ليق حقجتو ومدى
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