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 كلمة العميد    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم , والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وبعد:

   فمعلــوم أن النجاحــات المهمــة فــي المؤسســات والمشــاريع  تكــون دائمــا مبنيــة علــى خطــط 
ــا مــن قيــادات  ــا مــن هــذا , وإيمان ــة ورســالة وأهــداف واضحــة ومحــددة , وانطالق إســتراتيجية ذات رؤي
الخــرج بأهميــة التخطيــط اإلســتراتيجي, قــام فريــق قيــادة الكليــة مــن عميــد  التربيــة فــي  كليــة 
لهــذا  وُعّيــن  تحديثهــا,  بغــرض  للكليــة  اإلســتراتيجية  الخطــة  بمراجعــة  أقســام  ورؤســاء  ووكالء 
ي فريــق التخطيــط  الغــرض  فريــق سداســي ثالثــة مــن شــطر الرجــال, وثــالث مــن شــطر النســاء ,ُســمِّ
د األهــداف ذات األولويــة بالمتابعــة  اإلســتراتيجي بالكليــة. قــام الفريــق بمراجعــة الخطــة القديمــة , وحــدَّ
والتنفيذ,واألهــداف التــي بحاجــة إلــى تعديل,وقــد َعِمــل فريــق بنــاء الخطــة فــي ضــوء مــا ورد فــي خطــة 
الجامعــة اإلســتراتيجية, وخطــة آفــاق الخاصــة بالتعليــم, ووفقــا لدليــل التخطيــط اإلســتراتيجي المعــّد 
مــن قبــل وكالــة التطويــر والجــودة , وفــي ضــوء األهــداف اإلســتراتيجية للكليــة , وبنــاء علــى مقترحــات 
ــك كلــه بهــذه الخطــة التــى نضعهــا بيــن  ــة بالكليــة فخــرج مــن ذل رؤســاء األقســام والوحــدات اإلداري
يديكــم. ونحــن نصــوغ فصــول هــذه الخطــة ال يفوتنــا أن نشــكر معالــي مديــر الجامعــة علــى متابعتــه 
ــة التربيــة بخاصــة ,  ــز ممارســات الجــودة فــي الجامعــة بعامــة وكلي الجــادة وحرصــه األكيــد علــى تعزي
ــة الجامعــة للتطويــر والجــودة علــى توجيهاتهــا الســديدة التــي ســاعدت فــي بنــاء  كمــا نشــكر وكال
هــذه الخطــة , والشــكر أيضــً لفريــق التخطيــط اإلســتراتيجي بالكليــة الــذي ســهر الليالــي ذوات العــدد 

إلخــراج هــذه الخطــة فــي الصــورة المبتغــاة.

         وفي الختام نسأل اهلل التوفيق  والعون في تنفيذ ما خططنا له, وهو الموفق في البدء والختام.

                                                                                                                    عميد الكلية
                                                                                                    د. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي
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الفصل األول

o )خلفية عن الكلية ) النشأة , التطور, الهيكل التنظيمي

o )تشخيص الوضع الراهن )تحليل البيئة الداخلية والخارجية

o )المقارنات المرجعية ) الجهات والممارسات المثلى

o .تحليل الفجوة والخيارات اإلستراتيجية
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محرم 1441 هـ

محرم 1441 هـ
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خلفية عن الكلية

نحــن كليــة التربيــة بالخــرج , أنشــئت فــي العــام 1403هـــ وكانــت تمنــح درجــة الدبلــوم , وفــي 29/11/1414هـــ 

ــر الكليــة المتوســطة  ــي الرئيــس العــام لتعليــم البنــات رقــم  1597/1 والقاضــي بتطوي صــدر قــرار معال

ــع , تمنــح الطالبــة  ــى كليــة تربيــة ابتــداء مــن العــام الدراســي 1415/1416هـــ وفــق نظــام الســنوات األرب إل

بموجبــه درجــة البكالوريــوس . وفــي العــام 1429/1430هـــ انضمــت الكليــة لجامعــة الملــك ســعود ,وفــي 

العــام 1431هـــ انضمــت الكليــة لجامعــة الخــرج التــي تغيــر مســماها لجامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز, ثــم 

بأمــر ملكــي تغيــر االســم لجامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز , وتضــم الكليــة األقســام الــواردة فــي 

ــاه. إضافــة إلــى الدراســات العليــا )ماجســتير(,ودبلومات إعــداد المعلــم . الشــكل أدن

شكل )1( خلفية عن الكلية. إضافة لبرامج الدراسات العليا , ودبلومات إعداد المعلم.
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الهيكل التنظيمي للكلية

شكل رقم)2( الهيكل التنظيمي للكلية
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شكل رقم )3( التوجهات اإلستراتيجية والطموحات
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شكل رقم )4( يبين مراحل تحديث الخطة اإلستراتيجية



الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية بالخرج2030

16

المشاركون في التحديث

شكل رقم )5( يحدد المشاركين في التحديث
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مرجعيات تحديث الخطة اإلستراتيجية

شكل رقم )6( يبين مرجعيات تحديث الخطة
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وسائل التحديث
• مرحلة البحث والتحضير:	

1- تم عقد خمس جلسات عصف ذهني شارك فيها فريق التخطيط اإلستراتيجي مع عدد من 
أعضاء هيئة التدريس. و جلسة مع فريق الدعم من وكالة التطوير والجودة

2- تم عقد ثالثة لقاءات مع عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

• مرحلة تحديد الرؤية والرسالة:	

  1- تم عقد جلسات عصف ذهني لفريق التخطيط اإلستراتيجي بالكلية.

 2- تــم تصميــم اســتبانة عــن توافــر العناصــر األساســية فــي رؤيــة الكليــة مقارنــة برؤيــة الجامعــة. و تــم 
تصميــم اســتبانة عــن توافــر العناصــر األساســية فــي رســالة الكليــة مقارنــة برســالة الجامعــة شــارك فــي 

اإلجابــة عــن االســتبانتين قــادة الكليــة, وأعضــاء هيئــة التدريــس, واإلداريــون والطــالب.

شكل رقم )7( وسائل التحديث
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شكل رقم )8( نتائج استبانات الرؤية والرسالة
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SWOT

في هذه المرحلة تم تقسيم الفريق لقسمين , وتنظيم جلسات عصف ذهني لتحديد نقاط القوة 

ونقاط الضعف , كذا الفرص والمهددات, وقد شارك في ذلك الطالب وأعضاء هيئة التدريس وإدارة 

الكلية , وخلصت الجلسات إلى ما يلي:

تحليل البيئة الداخلية

جدول رقم)1( يبن نقاط القوة ونقاط الضعف

نقاط الضعفنقاط القوة

الحاجة لزيادة الشراكات المجتمعيةتوفر أعضاء هيئة تدريس متخصصون 

تنوع الكفاءات التدريسية والدرجات 
العلمية.

زيادة تعزيز الصورة الذهنية للكلية

الكثافة الطالبية في القاعاتاهتمام الكلية بمتطلبات الجودة

تطبيق الخدمات اإللكترونية في العمل 
اإلداري.

رفع معدل التدريب في المهارات اإلدارية

زيادة  االهتمام بتفعيل دور الكلية في البحوث التربويةوجود برامج دراسات عليا

الحاجة إلى تعزيز  ممارسات الجودة في األقساموجود دبلومات إعداد معلم

تقليدية إستراتيجيات التعليم , والحاجة لتطوير اإلرشاد قدرة على اإلبداع في األنشطة الطالبية
األكاديمي في توجيه الخريج.

محددوية التخصصات الجاذبة للطالب
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تحليل البيئة الخارجية

جدول رقم )2( يبين الفرص والمهددات

المهدداتالفرص

إعادة هيكلة كليات التربية في المملكةدمج التعليم العالي في التعليم العام.

عدم التناسب بين حاجة سوق  العمل وأعداد الخريجينالنمو المتزايد لسكان المحافظة

الحاجة المجتمعية المتزايدة لتخصصات 
الكلية.

وجود منافسة من كليات في جامعات عريقة.

ضعف المستوى العلمي للراغبين في تخصصات الكلية.وجود ميزانية كبيرة لدعم التعليم
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تحليل البيئة الخارجية
  القضايا األساسية

ومن خالل تحليل البيئتين الداخلية والخارجية خرجنا بالقضايا التي يمثلها الشكل أدناه:

شكل رقم)9( يبين القضايا األساسية للتحليل البيئي
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المقارنات المرجعية والممارسات المثلى فيها

جدول رقم )3( يبين المقرنات المرجعية والممارسات المثلى .

الملــك  جامعــة  :التربيــة  الكليــة  اســم 
د ســعو

ــي  ــا:1176 وه ــدد طالبه ــام :  1376هـــ وع ــي الع ــت ف  أسس
ــا,  ــات العلي ــوس والدراس ــي البكالوري ــج ف ــة البرام متنوع

ــة. ــة المع ــورة ذهني وذات ص

وصف الممارسةالقضية األساسية

الصورة الذهنية

منافسة الخريج

تلميع صورة الكلية بالشراكات المجتمعية
اإلبداعية.وإستراتيجيات التعليم.

تميز في ممارسات الجودة

اســم الكليــة :التربيــة جامعــة الملــك عبــد 
العزيز

 أسســت فــي العــام :  1408هـــ أقســامها العلميــة متنوعــة 
, لهــا إســهامات كبيــرة فــي البحــث التربــوي

وصف الممارسةالقضية األساسية

برامج دراسات عليا متطورة , وبحوث تربوية إبداعية.البحث التربوي والدراسات العليا

 أسســت فــي العــام : 1372هـــ كانــت تتبــع لجامعــة الملــك اسم الكلية :التربية جامعة أم القرى
ــز , وتبعــت ألم القــرى فــي العــام 1401هـــ , لهــا  ــد العزي عب
جهــود فــي التدريــب بعامــة وتدريــب المــوارد البشــرية 

ــة. بخاص

وصف الممارسةالقضية األساسية

تنمية الموارد البشرية ببرامج فعالةالموارد البشرية
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 أسست في العام :     1977م لها تميز في األنشطة وفي اسم الكلية :التربية جامعة اإلمارات
ممارسات الجودة , واالعتمادات األكاديمية.

وصف الممارسةالقضية األساسية

الحصول على اعتمادات دوليةممارسات الجودة

 أسست في العام :   1988م فيها برامج تعليمية اسم الكلية :التربية القاهرة
متنوعة , ومراكز تنمية متقدمة في الشراكات 

المجتمعية

وصف الممارسةالقضية األساسية

شراكات مجتمعية فاعلةالشراكة والمسؤولية المجتمعية

برامج داعمة للمسؤولية المجتمعية

 أسست في العام :  1972م بها برامج أكاديمية متنوعة , اسم الكلية :التربية الجامعة األردنية
ولها تميز في مجال البحث العلمي والتدريب.

وصف الممارسةالقضية األساسية

تطور مستمر في إستراتيجيات التعليم والتعلمإستراتيجيات التعليم والتعلم
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تحليل الفجوة 

شكل رقم)10( يبين تحليل الفجوة.
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الفصل الثاني

o الرؤية

o الرسالة

o القيم الجوهرية

o األهداف اإلستراتيجية

o مؤشرات األداء الرئيسة

o األهداف التنفيذية ومؤشراتها
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الرؤية والرسالة

شكل رقم )11( يبين رؤية الكلية ورسالتها
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القيم الجوهرية

شكل رقم )12( يبن القيم الجوهرية
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• تعزيز الصورة الذهنية  للكلية محليا وإقليميا.	

• تمكين الخريج من المنافسة في سوق العمل.	

• تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم في الكلية.	

• تنمية الموارد البشرية في الكلية وتطوير مهاراتها.	

• تطوير برامج الدراسات العليا..	

• تحسين ممارسات الجودة وتطبيقاتها في الكلية.	

• تطوير برامج المسؤولية المجتمعية, وبناء شراكات مجتمعية فاعلة.	
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مؤشرات األداء الرئيسة

شكل رقم )13( يبين مؤشرات األداء
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جدول رقم)4( يبين األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء

األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء

نوع المؤشرمؤشرات األداءالهدف اإلستراتيجي

تعزيز الصورة الذهنية 
للكلية محليا وإقليميا

1-1 عدد البحوث التربوية المنفذة

2-1 عدد الفصول االفتراضية العاملة

3-1 عدد الندوات المقامة
4-1 عــدد البرامــج المرشــحة أو الحاصلــة علــى 

االعتمــاد األكاديمــي.
5-1 عدد الفعاليات المنفذة .

كمي

كمي

كمي

كمي

كمي

تمكين الخريج من المنافسة 
في سوق العمل

1-2 عدد برامج تحسين مهارات الخريج

2-2 رضا سوق العمل عن الخريج.

3-2 معدل اإلتمام في األقسام العلمية.

كمي

وصفي

كمي

تنمية موارد الكلية البشرية 
وتطوير مهاراتها

1-3عدد برامج تهيئة األعضاء الجدد 

2-3 عدد برامج تنمية المهارات والقدرات 
للموارد البشرية.

3-3 رضا أعضاء هيئة التدريس عن برامج 
التدريب.

4-3 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس.

كمي

كمي

وصفي

وصفي

وصفي
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تطوير إستراتيجيات التعليم 
والتعلم

1-4 رضا الطالب عن عمليات التعليم والتعلم

2-4 رضا الطالب عن فعاليات اإلرشاد األكاديمي.

3-4 معدل اإلتمام في األقسام العلمية

4-4 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب

5-4 عدد من يستخدمون إستراتيجيات 
التدريس الحديثة

وصفي

وصفي

كمي

كمي

كمي

تطوير برامج الدراسات العليا 
في الكلية

1-5 عدد برامج الدراسات العليا القائمة .

2-5 عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة.

3-5عدد البرامج الحاصلة على االعتماد 
األكاديمي.

كمي

كمي

كمي

تحسين ممارسات الجودة 
وتطبيقاتها في الكلية.

1-6 عدد البرامج المرشحة أو التي حصلت 
على االعتماد األكاديمي.

كمي

تطوير برامج داعمة 
للمسؤولية المجتمعية 

وبناء شراكات مجتمعية 
فاعلة

1-7  عدد الشراكات مع كليات أخرى.

2-7 رضا المجلس االستشاري عما تقدمه الكلية.

3-7 عدد وحدات الشراكة المجتمعية في الكلية.

4-7 عدد الشراكات مع الجمعيات والهيئات 
في المحافظة

كمي

وصفي

كمي

كمي
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األهداف اإلستراتيجية والتنفيذية

جدول رقم )5( األهداف اإلستراتيجية والتنفيذية

األهداف التنفيذيةالهدف اإلستراتيجي

تعزيز الصورة الذهنية للكلية محليا و 
إقليميا

1-1 تعزيز البحوث التربوية في المجاالت اآلتية:

أ- التعلم اإللكتروني.

ب- تطوير قدرات المعلم.

ج- الفصول االفتراضية.

األيــام  ونــدوات ومؤتمــرات وتفعيــل  إقامــة دورات   1-2
العالميــة.

3-1 السعي للحصول على االعتماد األكاديمي

تمكين الخريج من المنافسة في سوق 
العمل

مهــارات  لتحســين  وآليــات  برامــج  اســتحداث   2-1
. يجيــن لخر ا

2-2  قياس رضا سوق العمل.

3-2تعزيز دور اإلرشاد األكاديمي.

4-2 حصــر متطلبــات ســوق العمــل وتعزيــر مهــارات 
الخريــج فيهــا.

5-2 بناء جسور مع سوق العمل.
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تنمية الموارد البشرية بالكلية  وتطوير 
مهاراتها 

1-3إعداد برامج لتهيئة األعضاء الجدد 

2-3 وضع حوافز لتطوير الموارد البشرية.

3-3 وضــع برامــج لتنميــة مهــارات  المــوارد البشــرية 
وقدراتهــا.

4-3 تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس لحضــور البرامــج 
الدوليــة.

تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم في 
الكلية

1-4 وضع خطة لتطوير إستراتيجيات التعليم .

2-4التواصل مع مركز تطوير التعليم الجامعي

3-4تطويــر تقنيــات التعليــم فــي الكليــة) بــالك بــورد, 
ســبورات ذكيــة(

4-4 عقد دورات منتظمة ألعضاء هيئة التدريس.

5-4 بناء فصول افتراضية.

1-5 تشجيع البرامج القائمة واستحداث أخرىتطوير برامج الدراسات العليا في الكلية

2-5تطوير البحث العلمي التربوي في الكلية

آليــات  مــن  واالســتفادة  الكليــة  مكتبــة  3-5تطويــر 
الرقميــة. المكتبــة 

4-5 تفعيل الفصول االفتراضية والسبورات الذكية.

5-5تطوير مصادر التعلم في الكلية وتنويعها .

6-5 الحصول على االعتماد األكاديمي.
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تحسين ممارسات الجودة وتطبيقاتها في 
الكلية

1-6 التطوير المستمر لنظام الجودة في الكلية .

2-6تعزيز االعتماد المؤسسي والبرامجي للكلية.

الجــودة  لممارســات  3-6اســتحداث جوائــز تشــجيعية 
فــي األقســام.

4-6 تشــجيع منســقي الجــودة فــي األقســام لحضــور 
الــدورات التــي تعقــد داخــل الجامعــة وخارجهــا حــول 

متطلبــات الجــودة.

تطوير برامج المسؤولية المجتمعية وبناء 
شراكات اجتماعية فاعلة.

1-7 بناء شراكات بحثية مع كليات تربوية أخرى.

2-7تعزيز الشراكات مع هيئات وجمعيات المحافظة.

3-7تعزيز عمل المجلس االستشاري للكلية.

4-7 اســتحداث وحــدات فاعلــة للمســؤولية المجتمعيــة 
فــي الكليــة.

لــدي  المجتمعيــة  المســؤولية  ثقافــة  ترســيخ   7-5
الكليــة. منســوبي 

6-7 تطوير برامج العمل التطوعي في الكلية.
ــة  ــات الخاص ــذوي االحتياج ــول ل ــة للوص ــع خط 7-7 وض

فــي المجتمــع.

8-7 بنــاء جســور للتواصل مع المؤسســات والجمعيات 
الخيرية فــي المحافظة.

9-7 إقامــة دورات تدريبيــة وتوعويــة تســتهدف فئــات 
المجتمــع.
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الفصل الثالث

الخطة التنفيذية
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الخطة التنفيذية
جدول )6( الهدف رقم )1(

الهدف اإلستراتيجي )1(
تعزيز الصورة الذهنية للكلية محليا وإقليميا

وصف الهدف

يسعى هذا الهدف إلى 
تعزيز مكانة الكلية 
محليا وإقليميا بما 

يقدم من برامج وبحوث , 
وإستراتيجيات , وأنشطة.

األهداف التنفيذية
1-1تعزيز البحوث التربوية في المجاالت اآلتية:

أ-التعلم اإللكتروني.
ب- تطوير قدرات المعلم.

ج - الفصول االفتراضية.
2-1 إقامة دورات وندوات ومؤتمرات وتفعيل األيام العالمية.

3-1 السعي للحصول على االعتماد األكاديمي.
4-1 تفعيل النشاط الطالبي وتطوير آلياته.

    فترة التنفيذ

  الموازنة التقديرية

مؤشرات األداء:
1-1 عدد البحوث التربوية المنفذة
2-1 الفصول االفتراضية العاملة

3-1 عدد الندوات والمؤتمرات المقامة.
4-1 عدد البرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي.

5-1 عدد الفعاليات المنفذة.
من يتم استشارتهم:من يتم إعالمهم:       اإلرشاد األكاديمى + األقسام العلمية 

وكالة الجامعة الجهة المسؤولة: وكالة الكلية لشؤون التعليمية + وكالة الكلية للجودة
للتطوير والجودة 

+تقنية المعلومات + 
عمادة البحث العلمي

المسؤول: وكيل الشؤون التعليمية + وكيل الجودة + وحدة الخريجين بالكلية
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جدول )7( الهدف رقم )2(

الهدف اإلستراتيجي )2(
تمكين الخريج من المنافسة في سوق العمل

وصف الهدف

يسعى هذا الهدف إلى 
تحسين مهارات الخريج 

بالتدريب , والتأهيل 
لينافس في سوق العمل 

ويحصل على رضاه.

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-1 استحداث برامج وآليات 

لتحسين مهارات الخريجين.

2-2  قياس رضا سوق العمل.

3-2تعزيز دور اإلرشاد األكاديمي.

4-2حصر متطلبات سوق العمل 
وتعزير مهارات الخريج فيها.

5-2 بناء جسور مع سوق العمل

  الموازنة التقديرية

مؤشرات األداء
1- 1-عدد برامج تحسين مهارات الخريج

2-1-رضا سوق العمل عن الخريج.
3-1-معدل اإلتمام في األقسام العلمية.

من يتم إعالمهم:
اإلرشاد األكاديمي + األقسام العلمية

من يتم استشارتهم:

الجهة المسؤولة: وكالة الكلية للشؤون التعليمية + وكالة 
الكلية للتطوير والجودة.

وكالة الشؤون التعليمية واألكاديمية 
+ وحدة الخريجين بالجامعة

المسؤول: وكيل الشؤون التعليمية + وكيل الجودة + وحدة 
الخريجين بالكلية.
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جدول )8( الهدف رقم )3(

الهدف اإلستراتيجي )3(
تنمية الموارد البشرية بالكلية  وتطوير مهاراتها

  وصف الهدف

يسعى هذا الهدف إلى 
تنمية موارد الكلية 

البشرية وتطوير مهاراتها 
بالتدريب الداخلي 

والخارجي , وبالتحفيز

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-3إعداد برامج لتهيئة األعضاء الجدد .

2-3 وضع حوافز لتطوير الموارد البشرية.

3-3 وضع برامج لتنمية مهارات  الموارد 
البشرية وقدراتها.

4-3 تشجيع أعضاء هيئة التدريس لحضور 
البرامج الدولية.

  الموازنة التقديرية

 مؤشرات األداء:
1-3عدد برامج تهيئة األعضاء الجدد 

2-3 عدد برامج تنمية المهارات والقدرات للموارد البشرية.
3-3 رضا أعضاء هيئة التدريس عن برامج التدريب.

4-3 عدد المشاركات في الفعاليات الدولية.
5-3 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس.

من يتم إعالمهم:
األقسام العلمية + موظفو الكلية

من يتم استشارتهم:

عمادة شؤون أعضاء الجهة المسؤولة: وكالة الكلية للشؤون اإلدارية
التدريس والموظفين

المسؤول: وكيل الكلية للشؤون اإلدارية
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جدول )9( الهدف رقم )4(

الهدف اإلستراتيجي )4(
تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم في الكلية

  وصف الهدف

نعني به وضح خطط 
لتطوير إستراتيجيات 

التعليم والتعلم 
باستخدام التدريب العملي 

والتقنية الحديثة

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-4 وضع خطة لتطوير إستراتيجيات التعليم 

2-4التواصل مع مركز تطوير التعليم 
الجامعي

فــي  التعليــم  تقنيــات  3-4تطويــر 
والفصــول   , بــورد  كالبــالك   ( الكليــة 

الذكيــة( والســبورات  االفتراضيــة 

  الموازنة التقديرية

 مؤشرات األداء:
-1 رضا الطالب عن عمليات التعليم والتعلم

2-4 رضا الطالب عن فعاليات اإلرشاد األكاديمي.
3-4 معدل اإلتمام في األقسام العلمية.

5-4 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب.
من يتم استشارتهم:من يتم إعالمهم: أعضاء هيئة التدريس

وكالة الجامعة الجهة المسؤولة: وكالة الكلية للشؤون التعليمية
للشؤون التعليمية 

واألكاديمية+مركز تطوير 
التعليم + عمادة تقنية 

المعلومات
المسؤول: وكيل الشؤون التعليمية + رؤساء األقسام
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جدول )10( الهدف رقم )5(

الهدف اإلستراتيجي )5(
تطوير برامج الدراسات العليا في الكلية

  وصف الهدف

 يسعى هذا الهدف إلى 
وضع خطط لتطوير برامج 

الدراسات العليا القائمة 
وعلى استحداث برامج 

جديدة.

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-5 تشجيع البرامج القائمة واستحداث أخرى.

2-5تطوير البحث العلمي التربوي في الكلية.

3-5تطوير مكتبة الكلية واالستفادة من 
آليات المكتبة الرقمية.

4-5 تفعيل الفصول االفتراضية والسبورات 
الذكية.

5-5تطوير مصادر التعلم في الكلية وتنويعها .
6-5 الحصول على االعتماد األكاديمي.

  الموازنة التقديرية

 مؤشرات األداء:
1-5 عدد برامج الدراسات العليا القائمة .

2-5 عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة.
3-5 عدد البرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي.

من يتم استشارتهم:األقسام العلميةمن يتم إعالمهم:

عمادة الدراسات العليا الجهة المسؤولة: وكالة الكلية للدراسات العليا
بالجامعة+ عمادة البحث 

العلمي + عمادة المكتبات

المسؤول: وكيل الكلية للدراسات العليا
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جدول )11( الهدف رقم )6(

الهدف اإلستراتيجي )6(
تحسين ممارسات الجودة وتطبيقاتها في الكلية

  وصف الهدف

ونعني به التطوير 
المستمرلممارسات الجودة 

وتطبيقاتها في الكلية, 
وتعزيز االعتماد المؤسسي 

والبرامج للكلية

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-6 التطوير المستمر لنظام الجودة في 

الكلية .

2-6تعزيز االعتماد المؤسسي والبرامجي 
للكلية.

3-6استحداث جوائز تشجيعية لممارسات 
الجودة في األقسام.

4-9 تشجيع منسقي الجودة في األقسام 
لحضور الدورات التي تعقد داخل الجامعة 

وخارجها حول متطلبات الجودة.

  الموازنة التقديرية

مؤشرات األداء:
1-1 عدد البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي.

2-1تقديرات زيارات تقويم الجودة.

من يتم استشارتهم:من يتم إعالمهم:

وكالة الجامعة للتطوير الجهة المسؤولة: وكالة الكلية للتطوير والجودة
والجودة+عمادة تقنية 

المعلومات

المسؤول: وكيل الكلية + منسقو الجودة في األقسام
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جدول )12( الهدف رقم )7(

الهدف اإلستراتيجي )7(
تطوير برامج المسؤولية المجتمعية ,وبناء شراكات اجتماعية فاعلة

  وصف الهدف

 ويقصد بهذا الهدف 
تصميم برامج تعنى 

بالمسؤولية المجتمعية 
, وتعزيز الشراكات مع 
الهيئات والجمعيات , 
فضال عن تفعيل دور 
المجلس االستشاري 

للكلية

    فترة التنفيذاألهداف التنفيذية
1-7 بناء شراكات بحثية مع 

كليات تربوية أخرى.

2-7تعزيز الشراكات مع هيئات 
وجمعيات في المحافظة.

3-7تعزيز عمل المجلس 
االستشاري للكلية.

4-7 استحداث وحدات فاعلة 
للمسؤولية المجتمعية في 

الكلية.

  الموازنة التقديرية

مؤشرات األداء:
-1  عدد الشراكات الفاعلة مع الكليات األخرى.

2-7 رضا المجلس االستشاري عما تقدمه الكلية.
3-7 عدد وحدات  الشراكة المجتمعية في الكلية.

4-7 عدد الشراكات مع الجمعيات والهيئات في المحافظة

من يتم استشارتهم:من يتم إعالمهم:

وكالة الجامعة للتطوير الجهة المسؤولة:   وكالة الكلية للتطوير والجودة
والجودة

المسؤول: وكيل الكلية + منسقو الجودة في األقسام
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الفصل الرابع

   ) المخاطر المتوقعة – إدارة التغيير – خطة االتصال(
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المخاطر المتوقعة

جدول رقم )13( يبين المخاطر المتوقعة

آلية درجة توقع الحدوثدرجة التأثيرالمخاطر المتوقعة
التعامل مع 

الخطر  منخفضمتوسطعاٍلمنخفضمتوسطعاٍل

عدم توفر الموازنة 
المطلوبة

االعتماد √√
على ريع 
الدراسات 

العليا

إيقاف القبول في 
بعض األقسام

التحول √√
إلى برامج 
الدراسات 

العليا
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خطة إدارة التغيير

ــة فــي الخطــة اإلســتراتيجية وهــي التــي تحــدد  ــر األداة العمليــة لتحقيــق المرون تعــّد إدارة التغيي

آليــات إجــراء أي تغييــرات تحــدث علــى الخطــة اإلســتراتيجية، بحيــث يصبــح أي تغييــر يطــرأ علــى 

بــه  المعنيــة  األطــراف  وإعــالم  عليــه،  والموافقــة  تقويمــه  وتــم  معروفــا،  اإلســتراتيجية  الخطــة 

التغيــر وخطواتــه. إجــراءات  التالــي يوضــح  وتوثيقــه، والشــكل 

شكل رقم ) 14 ( يوضح خطوات عملية إدارة التغيير
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خطة االتصال

تمثــل خطــة االتصــال العمــود الفقــري فــي نشــر الخطــة اإلســتراتيجية. واألداة الفعالــة فــي تنفيــذ 

المرتــدة،  التغذيــة  فــي  مهمــً  دورًا  وتــؤدي  اإلســتراتيجية.  األهــداف  لتنفيــذ  التنســيق  عمليــة 

ولتســهيل عمليــة االتصــال المتعلقــة بتنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية لكليــة التربيــة, وتمكيــن 

تــم تصميــم نموذجيــن أحدهمــا يوضــح  الفعــال فقــد  التواصــل  مــن  التنفيــذ  القائميــن علــى 

اآلليــة التنظيميــة لعمليــة االتصــال, واآلخــر يوضــح األطــراف المعنيــة بالتنفيــذ ووســائل التواصــل 

يلــي:  مــا  تحقيــق  إلــى  االتصــال  خطــة  وتهــدف  المســتخدمة. 

متابعة عملية التنفيذ.. 1

تفعيل وسائل االتصال لتنفيذ الخطة داخليا.. 2

تفعيل وسائل االتصال لتنفيذ الخطة مع الجهات الخارجية. . 3

سرعة التواصل لرصد القضايا ومخاطر تنفيذ الخطة.. 4

ضمان نشر البيانات واستمرارية تحديثها.. 5

التواصل مع المستفيدين واألطراف ذات العالقة.. 6



الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية بالخرج2030

48

شكل رقم ) 15 (  يوضح اآلية التنظيمية لعملية االتصال
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جدول رقم )15( نموذج قنوات االتصال الداخلية والخارجية  والخطة التنفيذية لالتصال

قنوات االتصال 
الخارجيةالداخلية

الخطة التنفيذية لالتصال

وسيلة 
االتصال

الغرض من 
المؤشروسيلة االتصالالتوقيتالمسؤولوناالتصال
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والحمد هلل رب العالمين
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