
 
 

 اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية
 

(1) 

 

 كلية التربية 

 

لقد انتهجت جامعة أم القرى العمل وفق أسلوب التخطيط االستراتيجي باعتباره أفضل الوسائل لتحقيق 

التالؤم بين أنشطة الجامعة واحتياجات ومتطلبات املجتمع املحيط بها، ملا يتميز به هذا األسلوب من كفاءة 

 يق األهداف املرجوة. وفاعلية ومرونة في استثمار كل الطرق واألساليب واملوارد املتاحة لتحق

وتأتي كلية التربية بجامعة ام القرى باعتبارها مكونا أصيال من مكونات الوصول إلى تلك األهداف التي تسعى 

الجامعة إلى تحقيقها من خالل برامج حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات املجتمع السعودي، وتقوم على خطة 

لية لوضع خطتها االستراتيجية التي تمكنها من تحقيق أهدافها استراتيجية متكاملة األركان، لذا اتجهت الك

 املستقبلية املنطلقة من أهداف الجامعة بكفاءة واقتدار.

 

 اإلعداد للخطة:أوال: 

تم مراجعة الخطة االستراتيجية للكلية في ضوء الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى متضمنة دراسة 

ملتعلقة بالقضايا االستراتيجية )وهي نفس املجاالت والقضايا االستراتيجية الوضع الراهن والتطلعات واألهداف ا

الالزمة ملراجعة  في جمع البيانات ان املشكلةيه سعادة عميد الكلية شرعت اللجلجامعة أم القرى(، وبناء على توج
 عمل خاصة بمراجعة اإلجراءات التنفيذية على مستوى البرامج.  الخطة وعقد ورش

 
جميع منسوبي الكلية في جمع البيانات األساسية لكل محور من محاور الخطة؛ من خالل فريق تم إشراك 

عمل متكامل يضم جميع أعضاء اللجنة وممثلين للمشاركين واملستفيدين ومجموعة من األكاديميين واإلداريين 

حلة كتابة وثيقة الخطة إلى مر املهتمين في وضع الخطة ومناقشة محاورها من خالل اللقاءات املتنوعة وصوال ً

 النهائية. 

 
 : الكلية رؤية

الريادة والتميز في العمل التربوي والبحث العلمي وخدمة املجتمع على املستتتتتتتوى املحلي واإلقليمي والدولي في ضتتتتتتوء 
 .2030رؤية اململكة 

 
 :الكلية رسالة

املعرفتتة العلميتتة لختتدمتتة املجتمع وتحقيق إعتتداد وتتتأهيتتل الكفتتاءات التربويتتة املتميزة، والقتتادرة على إنتتتا  ونشتتتتتتتتتتتتتر 

 طموحاته.
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 القيم:

 : الجودة •

تبنى كليتتتة التربيتتتة ثقتتتافتتتة املنومتتتة املتعلمتتتة وتلتزم بتتتأعلى معتتتايير الجودة في التتتتدر س والتعلم والبحتتتث العلمي ت
 وخدمة املجتمع. 

 :النزاهة  •

 تحافظ كلية التربية على النزاهة واألخالق في قرارتها األكاديمية واإلدارية وسلوكياتها. 

 : االحترام •

 تعزز كلية التربية بيئة تعليمية ومهنّية تتسم بالتعاون والتنوع الثقافي. 

 : االبتكار •

 دارية.  تشجع كلية التربية وتعزز روح اإلبداع والتميز بين طلبتها والهيئتين التدر سية واإل 

 :التعاون والعمل بروح الفريق •
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 محاور الخطة االستراتيجية:ثانيا: 

 .التعلم والتعليم :املحور األول 

 .البحث العلمي :املحور الثاني

 .املسؤولية املجتمعية :املحور الثالث

 .تحسين البنية التحتية :املحور الرابع

 .القيادة والحوكمة :املحور الخامس

 .ضمان الجودة وتحسينها :املحور السادس

 .التعاون الخارجي :املحور السابع

 .اإلعالم والتسويق :املحور الثامن

 .االستثمار واالقتصاد املعرفي :املحور التاسع

 

اتيجية الرئيسية والفرعية لكلية التربية:ثالثا:   األهداف االستر

  التعلم والتعليم: :ملحور األول ا
 للمحور: األهداف االستراتيجية

 تطبيق نموذ  املنومة املتعلمة •

 تطوير أداء الهيئة التدر سية •

 تحديث برامج كلية التربية حسب احتيا  سوق العمل •

 إيجاد التفاعل الفعال بين أعضاء هيئة التدر س والطالب. •

 تطوير أساليب اإلرشاد األكاديمي واملنهي ملساعدة طالب الكلية. •

 واالبتكار لدى الطالب.تنمية مهارات التعلم الذاتي وروح اإلبداع  •

 تنمية مهارات التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد. •

تحديث البرامج الدراسية في إطار الحركة السر عة في مجال التقنيات املعرفية الحديثة والتطور غير املسبوق  •

 في استخدامها في املجال التربوي واالجتماعي واإلنساني.

الحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد الخريجين باملهارات واملعارف توجيه البرامج الدراسية لكي تلبي ا •

 الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية لهم.

 تصميم املقررات الدراسية اإللكترونية. •
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 األهداف االستراتيجية الرئيسية والفرعية لكلية التربية:تابع 

 :البحث العلميالثاني: ملحور ا
 للمحور: األهداف االستراتيجية

 استدامة البحث العلمي وتحسين مخرجاته لتتوافق مع احتيا  املجتمع فيما يخص الجانب التربوي  •

 تطوير البيئة البحثية  •

 تحسين وتسويق مخرجات البحث العلمي من خال النشر العلمي املتميز •

 تشجيع أعضاء هيئة التدر س على تنفيذ مشار ع علمية مشتركة. •

 دعم األبحاث ماديا. •

 عضاء هيئة التدر س بالكلية في املؤتمرات والندوات العلمية.دعم مشاركة أ •

 إيجاد نوام فعال لالتصال بين الكلية والقطاع الخاص لدعم الحركة البحثية. •

 التنمية املستمرة ملهارات التفكير والبحث العلمي. •

 تشجيع أعضاء هيئة التدر س على التأليف والترجمة.  •

املواكبة واالستشراف املستقبلي كل في اختصاصه ومكافأة املبدعين تحفيز أعضاء هيئة التدر س على  •

  واملبتكرين واملجددين ماديا ومعنويا.

 :املسؤولية املجتمعية :ملحور الثالثا
 للمحور: األهداف االستراتيجية

 املشاركة بفاعلية في العمل التطوعي وخدمة املجتمع  •

 التوعية والتثقيف للمجتمع •

 مل التطوعينشر وتبني ثقافة الع •

 تقديم املشورة وتطوير الحلول العلمية فيما يتصل باملشكالت املجتمعية. •

دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات املجتمع، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية  •

 .مشتركة مع القطاع الخاص

 تفعيل وحدة متابعة الخريجين في سوق العمل.  •

 

 

 

 

 



 
 

 اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية
 

(5) 

 

 كلية التربية 

 

 

 :تحسين البنية التحتية :الرابعاملحور 

 للمحور: األهداف االستراتيجية

 اقتراح ومتابعة ما يستجد من متطلبات تحسين البنية التحتية •
 تجهيز القاعات الدراسية واملعامل باالحتياجات الالزمة التي تتطلبها العملية التعليمية. •

 التوسع في إنشاء القاعات الدراسية الذكية. •

 الدراسية ومرافق الكلية بشبكة معلومات سر عة وفعالة.تجهيز القاعات  •
• .

ً
 تفاعليا

ً
 تطوير موقع الكلية على شبكة االنترنت وجعله موقعا

 تهيئة أماكن في الكلية لتشجيع األنشطة الجماعية بين الطالب. •

 العمل مع الجهات املختصة بالجامعة إلنشاء مراكز لخدمة طالب وطالبات الكلية. •
 املستلزمات والبرامج الحاسوبية التي يستخدمها أو يدرسها لطالب وطالبات الكلية في املعامل.تحديث األجهزة و  •

 :القيادة والحوكمة :املحور الخامس

 للمحور: األهداف االستراتيجية

 تفعيل وتطوير القواعد والتشر عات املنومة للعمل في الكلية بمشاركة مجتمعية فاعلة. •

 عنصر من العناصر القيادية والبشرية بالكلية. تحديد املسؤوليات واملهام لكل •
 تحقيق املوازنة بين املسؤوليات االستراتيجية والصالحيات واإلمكانات. •

 تحقيق مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات بإشراك املسؤولين واملستفيدين. •

 االلتزام بمبدأ الشفافية والعدالة واملوضوعية في اختيار القيادات داخل الكلية. •
 معايير واضحة ومتفق عليها للحكم على أداء العناصر القيادية والبشرية بالكلية.وضع  •

 تفعيل نوام مناسب للثواب والعقاب داخل الكلية. •
 :ضمان الجودة وتحسينها :املحور السادس

 للمحور: األهداف االستراتيجية

 تطبيق املنومة املتعلمة •

 الحصول على االعتماد األكاديمي الوطني •
 االعتماد األكاديمي الدولي الحصول على •

 تحليل واقع التنافس املستقبلي مع النوراء. •

 تحليل وتقييم واقع مخرجات التعلم ومستوى الخريج.  •
 قياس رضا الفئات املستهدفة.  •

 قياس نسب اإلنجاز.  •

 دراسة التوجهات العاملية. •
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 :التعاون الخارجي :املحور السابع

 للمحور: األهداف االستراتيجية

 عقد الشراكات مع الجهات الخارجية ذات العالقة ببرامج الكلية ومخرجاتها التربوية  •

إنشاء منتدى للحوار املتواصل على موقع الجامعة بهدف التعاون مع كافة شرائح املجتمع بما يساهم في  •

 االستجابة ملتطلبات واهتمامات تلك الشرائح. 

تقبلية بين الكلية ومؤسسات املجتمع املختلفة في مجال خدمة تنويم ملتقى علمي ملناقشة آفاق الشراكة املس •

 املجتمع ويتم إبرازه وتغطيته من خالل بعض القنوات الفضائية واملالحق الصحفية. 

 :اإلعالم والتسويق :املحور الثامن
 للمحور: األهداف االستراتيجية

 بناء السمعة الجيدة لكلية التربية  •

 لتربوية التي تقدمها برامج الكلية وبين املستفيدين من ذوي العالقةبناء قاعدة ثقة بين الخدمات ا •

 التسويق لنتائج البحوث التربوية. •

 إقناع الجمهور املستهدف بريادة الكلية في املجال األكاديمي. •

 التواصل اإلعالمي مع الكتاب واملتميزين من خريجي الكلية من أعضاء هيئة التدر س. •

 الكلية يتولى مهمة التواصل اإلعالمي مع شرائح املجتمع.تشكيل فريق إعالمي في  •

 إقامة فعاليات خاصة لتكريم الباحثين املتميزين من أعضاء هيئة التدر س بالكلية.  •

 تحقيق الحضور اإلعالمي )السمعي واملرئي واملقروء( املميز للكلية  •

 وتشيد بمنجزاتها. الحرص على تقديم التصريحات اإلعالمية القوية التى تعزز دور الكلية •

 :االستثمار واالقتصاد املعرفي :املحور التاسع
 للمحور: األهداف االستراتيجية

 .االستثمار في االقتصاد املعرفي •
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 :SWOTالتحليل الرباعي ملوقف الكلية رابعا: 
 

:
ً
 البيئة الداخلية. -أوال
 نقاط الضعف نقاط القوة البعد م

 البكالوريوس 1

 التدر س إلى عدد الطالب مثالية.نسبة أعضاء هيئة  -1
 أعضاء هيئة تدر س يجمعون بين الخبرة والحداثة. -2
تعدد املدارس العلمية ألعضتتتتاء هيئة التدر س وتنوع  -3

 مصادرها.
 خبرة محلية وإقليمية متميزة. -4
حصتتتتتتتتتتتتتتول أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدر س على برامج تنميتتة  -5

 معتمدة.
 الطموح في التغيير. -6
بأهمية ودور خريجي هناك إدراك ووعي لدى الطالب  -7

كليتتتتة التربيتتتتة، من أجتتتتل تتتتتأهيلهم بصتتتتتتتتتتتتتتورة أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 للحصول على وظائف مناسبة عند التخر 

نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتة التتتتتتدر س إلى عتتتتتدد  -1
 الطالبات غير مثالية.

عدم وجود فرصتتتتتتتتتتتتتتة للمقررات االختيارية في  -2
 بعض البرامج.

ضعف املعايير التي يستند عليها في تخصص  -3
 الطالب. 

ئتتتتة املعتتتتاونتتتتة ألعمتتتتال البحتتتتث عتتتتدم تفره الهي -4
 العلمي.

عتتدم وجود أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة تتتدر س في بعض  -5
 مجاالت التخصص.

2 
الدراسات 

 العليا

 نسبة أعضاء هيئة التدر س إلى عدد الطالب مثالية. -1
 أعضاء هيئة تدر س يجمعون بين الخبرة والحداثة. -2
تعدد املدارس العلمية ألعضتتتتاء هيئة التدر س وتنوع  -3

 مصادرها.
 محلية وإقليمية متميزة.خبرة  -4
 تخصصات متعددة. -5
حصتتتتتتتتتتتتتتول أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدر س على برامج تنميتتة  -6

 معتمدة.
 الطموح في التغيير. -7
اإلنتا  العلمي البحثي املتميز ألعضتتاء هيئة التدر س  -8

بتتتتالكليتتتتة واملنشتتتتتتتتتتتتتتور في دوريتتتتات علميتتتتة مرموقتتتتة على 
 املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية.

لتتتتتتدر س إلى عتتتتتدد نستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتتة ا -1
 الطالبات غير مثالية.

عتتتتتدم وجود ميزانيتتتتتة محتتتتتددة مخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  -2
 للبحث العلمي.

معوم مقررات الدراستتتتتتتتتتتات العليا نورية وال  -3
 يوجد أى تطبيقات عملية لها.

االفتقتتار إلى العمتتل الجمتتاعي فى املشتتتتتتتتتتتتتترعتتات  -4
 البحثية.

عتتتتتتتدم وجتتتتتتتود بتتتتتتتروتتتتتتتتوكتتتتتتتوالت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراكتتتتتتتة متتتتتتتع  -5
مجتتتتتتتال  الجتتتتتتتامعتتتتتتتات العتربيتتتتتتتة واألجنتبتيتتتتتتتة فى

 البحث العلمي.
عتتتتتتتتدم وجتتتتتتتتود ختتتتتتتتطتتتتتتتتة بتتتتتتتتحتتتتتتتتثتتتتتتتتيتتتتتتتتة ملتتتتتتتتعتتتتتتتتوتتتتتتتتم  -6

 التخصصات.
عتتتتتتتدم وجتتود ختتطتتتتتتتة بتتحتتثتتيتتتتتتتة بتتتتتتتالتتتتتعتتتتتتتاون متتع  -7

 التخصصات العلمية األخرى.

3 
التعلم 
 والتعليم

 وجود قاعات كافية للتدر س. -1
تتتتم تتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتف جتتتمتتتيتتتع املتتتقتتتررات والتتتبتتترامتتتج ملتتترحتتتلتتتتتتتي  -2

البكتتتتالوريوس والتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات العليتتتتا بنتتتتاًء على معتتتتايير 
 الجودة.

العتتتام بتحويتتتل معوم املقررات إلى مقررات  التوجتتته -3
 الكترونية.

وجود الرغبة بين أعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدر س في تحقيق  -4
الجودة في كتتتتتل املحتتتتتاور الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة للتعلم الجتتتتتامعي 

 .التدر س والبحث العلمي وخدمة املجتمع

 بعض قاعات التدر س غير مجهزة. -1
عتتتتتتتدم تتتتوافتتتر وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائتتتتتتتل حتتتتتتتديتتتثتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتدر تتتس  -2

 املقررات.
 عدم وجود نقاط لالنترنت بقاعات الدراسة. -3
نقص عتتتتدد الفنيين في األقستتتتتتتتتتتتتتتتتام املختلفتتتتة  -4

 بالكلية.
عجز اإلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءات الحتتتتتاليتتتتتة وتجهيزاتهتتتتتا عن  -5

 تلبية احتياجات الكلية.
 

 

 



 
 

 اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية
 

(8) 

 

 كلية التربية 

 

 : البيئة الخارجية:         
ً
 البيئة الخارجية الخاصة: -أثانيا

 التهديدات الفرص

تخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات الكلية بمرحلة نمو الطلب على التستتتتتتتتتتتتجيل في  -1
 الدراسات العليا.

 السمعة الطيبة للكلية باملجتمع املحلي. -2
االهتمتتتتتتتام املحلي والتتتتتتتدولي بمجتتتتتتتاالت التخصتتتتتتتتتتتتتتص املتتتتتتتدرجتتتتتتة  -3

 بالكلية.
شتتتتتتتتتتتتهرة بعض أعضتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدر س على املستتتتتتتتتتتتتوى املحلي  -4

 واإلقليمي.
 زيادة فرص العمل وتنوعها أمام خريجي الكلية. -5
يتتة ممتتا يستتتتتتتتتتتتتتتاعتتد على التعرف على زيتتادة عتتدد البعثتتات العلم -6

 كل ما هو جديد في مجال التخصص.

بسبب ضعف املوارد املالية ذات الطابع الخاص توجد  -1
منافسة خارجية في املستقبل القريب تهدد بسحب بعض 
أعضاء هيئة التدر س العاملين ببعض التخصصات 

 الدقيقة بالكلية للعمل بالجامعات واملؤسسات الخاصة.
على االعتماد يفقد تخصصات الكلية امليزة عدم الحصول  -2

 التنافسية.
عدم كفاية الجهاز اإلداري املساعد بالكلية مثل موظفي  -3

 السكرتارية واملستخدمين.

 

 البيئة الخارجية العامة: -ب

 التهديدات الفرص البيئة م

 االجتماعية -1

ارتفتتتتاع الوعي بتتتتأهميتتتتة التتتتدور التتتتذي تلعبتتتته الكليتتتتة  -1
املستتتتتتتتتتتتتتئولتتتتتة بتتتتتالجهتتتتتات الحكوميتتتتتة لتتتتتدى القيتتتتتادات 

واألهلية العاملة في املجاالت املرتبطة بتخصصات 
 الكلية.

تولي خريجي الكلية للعديد من املناصتتتتتتتتتتتب القيادية  -2
 باململكة.

شتتتتتتتتتتتتغل عدد كبير من خريجي الكلية على مستتتتتتتتتتتتتوى  -3
البكالوريوس والدراستتتتتتتتتتتتات العليا للوظائف املميزة 

 .في القطاعين العام والخاص
أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدر س بتتتتالكليتتتتة  عتتتتدد كبير من -4

منتتتتتتدبون للعمتتتتتل بتتتتتالعتتتتتديتتتتتد من الكليتتتتتات املحليتتتتتة 
والدوائر الحكومية والخاصة، مما يسهم في توثيق 

 .صلة الكلية باملجتمع

وجود غير املتخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتين على الستتتتتتتتتتاحة ممن لهم  -1
 أكار من املتخصتتتتتتصتتتتتتين في معوم 

ً
 إعالميا

ً
حضتتتتتتورا
 األحيان.

 االقتصادية -2
بمشتتتتتتتتتروعات تنمية وتطوير وجود فرصتتتتتتتتتة للتقدم  -1

 للعاملين في املؤسسات الحكومية واألهلية.

اإلجتتراءات التتروتتتيتتتنتتتيتتتتتتتة والتتبتتتيتتتروقتتراطتتيتتتتتتتة اإلداريتتتتتتتة  -1
لتتتتتتنتتتتتتوتتتتتتتام املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروعتتتتتتتات ذات التتتتتتطتتتتتتتابتتتتتتع التتتتتتختتتتتتتاص 
 بالجامعات قد تؤخر االستفادة من تلك الخطوة.

 القانونية -3
وجود جهتتتتتتتات محليتتتتتتتة ودوليتتتتتتتة لحمتتتتتتتايتتتتتتتة امللكيتتتتتتتة  -1

 الفكرية وحفظ الحقوق.

غيتتتتاب الرقتتتتابتتتتة على الجهتتتتات التي تعمتتتتل في مجتتتتال  -1
تخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الكليتتتتتتتة ممتتتتتتتا يستتتتتتتتتتتتتتمح بعمتتتتتتتل غير 
املتخصصين دون سند قانوني لغياب التشر عات 

 التي تمنع ذلك.
 


