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 مي  ل صاحب السمو الملكي ا

 بن عبدالعزيز آل سعود محمد بن سلمان

 وىل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
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 الطس محمد حاتم بن د.

 

 

 

 

 

 

 

 

االقتصاد المعرفي، وبما أن إلى مجتمع مبني على  2030تتطلع المملكة العربية السعودية في رؤية 

اإلنسان والمكان؛ كان لزاماً أن تنال  لالقتصاد وخدمة العلوم التطبيقية هي ركائز بناء أي معرفة منتجة

هذه العلوم األهمية التي تسعى لرفع هذه العلوم إلى المكانة التي تؤهلها لتحقيق بناء مجتمع قائم على 

 االقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية الوطن.

؛ فإضفاء األهمية 2030يُعد البحث العلمي من مرتكزات العلوم التطبيقية التي تحقق رؤية المملكة و

على المشاريع البحثية بكلية العلوم التطبيقية ال بد أن يجنى منها مبتكرات علمية وإسهامات فاعلة في 

 المعرفية. العلوم تقود إلى التنمية العلمية، والتي بدورها تصب في التنمية االقتصادية

التخصصات،  أما في خدمه اإلنسان وبناء األجيال الواعدة لتحقيق الرؤية فتقوم الكلية بإعداد ومراجعة

بالخطط  واستحداث ما يواكب مسيرة التنمية وحاجه المجتمع من التخصصات العلمية، كما تُعنى

 الدراسية التي تهدف إلى تحقيق الرؤية لوطننا.

تويات الجودة في األداء من خالل تحقيق برامج االعتماد األكاديمي، ورفع كما تسعى الكلية لرفع مس

كفاءة مخرجاتها األكاديمية، والسعي نحو اإلبداع الذي يصب في تحقيق االقتصاد المعرفي الذي تبنى 

 عليه المجتمعات ذات التنمية المستدامة.

  

 

 

 
 د. حاتم بن محمد الطس

 عميد كلية العلوم التطبيقية
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 :مقدمة

كأحد أوائل هـ 1402 محرم 1 بتاريخ 93بمرسوم ملكي رقم التطبيقية والهندسية  أنشئت كلية العلومنبذة تاريخية: 

الكليات التي أنشئت بعد صدور قرار إنشاء جامعة أم القرى. وضمت كلية العلوم التطبيقية والهندسية عند إنشائها 

  :األقسام التالية

 الكيمياء. -1

 الفيزياء. -2

 االحياء. -3

 .العلوم الرياضية -4

 قسم الهندسة المدنية. -5

 قسم الهندسة الميكانيكية. -6

 .قسم الهندسة الكهربائية -7

 (.ثم الحقاً انفصلت أقسام الهندسة في كلية مستقلة بها )كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

درجة البكالوريوس  وتمنح هذه األقسام البكالوريوسعلى المستوى ة دراسيً  برامج سبعةأقسام الكلية  تقدم 

 . والماجستير في التخصص، كما يمنح قسما الكيمياء واألحياء درجة الدكتوراه

يقدم مركز البحوث بالكلية خدماته ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا من خالل الدعم المالي 

عدات العلمية المطلوبة. إن نشاط البحث العلمي في الكلية ، والذي يمثله إسهامات لمشروعاتهم البحثية وتوفير الم

و في النشر العلمي  الثانيةقد قاد الكلية إلى المرتبة  وأعضاء هيئة التدريس والمجموعات البحثية في أقسام الكلية 

 . على مستوى الجامعةحصول قسم الكيمياء على المركز االول 
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 :جامعة أم القرىقيم و رؤية واهداف  -1

 قيم جامعة أم القرى 1-1

 المسؤولية .1

 األخالق الحسنة .2

 التميز .3

 العمل الجماعي والتعاون .4

 التخطيط والرؤية المستقبلية .5

 الكفاءة والفعالية .6

 تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في العمل .7

 االلتزام بالمنهج اإلسالمي .8

 التطوير والتحسين الدائم .9

 رؤية جامعة أم القرى 1-2

 التميز محلياً وإقليمياً في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وريادة األعمال

 رسالة جامعة أم القرى 1-3

 2030تقديم تعليم وأبحاث علمية متميزة تخدم المجتمع والحج والعمرة، وتسهم في تنمية االقتصاد المعرفي وفق رؤية 

 االستراتيجية لجامعة أم القرىغايات الخطة  1-4

 9بناًء على ما تم من تحاليل استراتيجية وما تبعها من استخالص مجموعة من القرارات االستراتيجية، تم صياغة 

 غايات استراتيجية تخطط لها الجامعة خالل السنوات الثالث القادمة

 أهداف الخطة االستراتيجية الرئيسية والفرعية لجامعة أم القرى 1-5

 هدفاً فرعياً يوضحها الجدول التالي: 22انبثقت من الغايات التسع لالستراتيجية تسعة أهداف استراتيجية رئيسية و 
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 ملخص تنفيذي 1-6

ورسالتها وأهدافها، شرعت كلية  تمشيا مع توجه الجامعة في وضع واعتماد خطتها اإلستراتيجية التي توضح رؤيتها

و  للتعامل مع أهداف الجامعة في تحول الجودة لتحقيق أهداف الكلية   اإلستراتيجية خطتها  في تشكيل   العلوم

 الجامعة لتحتل مناصبها الموقرة بين جامعات العالم.

  درست الخطة اإلستراتيجية و جمعت البيانات الالزمة  حيث شكلت كلية العلوم لجنة إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية

شرعت في وضع  ولكليات العلوم الرائدة في جميع القارات الخمس. بعد ذلك   وعدد من الخطط اإلستراتيجية  للجامعة

تتطلب التي  فرصها وتحديد النقاط  القوة و و الضعف  لتحديد نقاط رتبت العديد من ورش العمل  األولية و المفاهيم 

 الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي الغاية م

 التعلم والتعليم   .1

 تطبيق نموذج المنظمة المتعلمة

  

 الهدف الفرعي األول: تطوير أداء الهيئة التدريسية

 الفرعي الثاني: تحسين تجربة الطالبالهدف 

الهدف الفرعي الثالث: تحديث برامج الكليات الدراسية 

 لمواكبة سوق العمل

2.   
 البحث العلمي

استدامة البحث العلمي وتحسين 

 مخرجاته لتتوافق مع احتياجات المجتمع

 الهدف الفرعي األول: زيادة النشر العلمي المتميز

الثاني: تطوير البيئة البحثية وتحسين الهدف الفرعي 

 مخرجات البحث العلمي

3.   
 المسؤولية المجتمعية

المشاركة بفعالية في العمل التطوعي 

 وخدمة المجتمع والحجاج والمعتمرين

 الهدف الفرعي األول: التوعية والتثقيف للمجتمع

 الهدف الفرعي الثاني: نشر وتبني ثقافة العمل التطوعي

4.   
 تحسين البنية التحتية التحتيةالبنية 

 الهدف الفرعي األول: إكمال المشاريع المتعثرة

 الهدف الفرعي الثاني: إنشاء مشاريع جديدة

الشؤون القيادية واإلدارية    .5

 والفنية

تطوير أداء القياديين واإلداريين والفنيين 

وتنمية قدراتهم العلمية واإلبداعية 

 والفكرية

 األول: التطوير القياديالهدف الفرعي 

 الهدف الفرعي الثاني: التطوير اإلداري

 الهدف الفرعي الثالث: التطوير الفني

6.   
 ضمان الجودة وتحسينها

تأسيس منظومة متكاملة إلدارة الجودة 

 الشاملة

الهدف الفرعي األول: الحصول على االعتماد 

 األكاديمي الوطني

الحصول على االعتماد الهدف الفرعي الثاني: 

 األكاديمي الدولي لبعض برامج الكليات

7.   
 التعاون الخارجي

عقد االتفاقيات والشراكات المحلية 

واإلقليمية والدولية مع المنظمات 

 المختلفة

 الهدف الفرعي األول: عقد االتفاقيات المحلية

 الهدف الفرعي الثاني: عقد االتفاقيات اإلقليمية

 الفرعي الثالث: عقد االتفاقيات الدوليةالهدف 

8.   
 اإلعالم والتسويق

التسويق للجامعة وبرامجها وأنشطتها 

 لتكون عالمة تجارية أكاديمية موثوقة

الهدف الفرعي األول: تحسين الصورة الذهنية للجامعة 

 لدى ذوي العالقة

 الهدف الفرعي الثاني: التسويق لبرامج وأنشطة الجامعة

 

  

 تنمية الموارد الذاتية للجامعة االستثمار واالقتصاد المعرفي

الهدف الفرعي األول: االستفادة من مرافق الجامعة 

 ً  ماديا

 الهدف الفرعي الثاني: االستثمار في االقتصاد المعرفي
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)تسعة( محاور استراتيجية و  حوالىرسالتها وأهدافها اإلستراتيجية. لقد وضعت  حلواًل. حددت الكلية أخيًرا رؤيتها و

 لتحقيق أهدافها االستراتيجية. تمشروًعاال العديد من( مبادرة و ثمانون)لتحقيقها تم وضع حوالى 

 : كلية العلوم التطبيقيةرؤية و رسالة و اهداف  -2

 رؤية كلية العلوم التطبيقية 2-1

 .رفع المستوي التعليمي لطلبة الكلية بما يحقق جودةً نوعية عالية  

 .)تنمية القدرات البحثية لدي الطلبة، واالستفادة من التطورات التقنية الحديثة )تقنية المعلومات 

 ات والندوات العلمية.نشر روح التعاون المشترك بين أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية، وإقامة المحاضر 

 الرسالة  2-2

تحقيق المقاصد وأهداف التعليم العالي، وتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا لطلبة الكلية، مع تنمية مهاراتهم 

العلمية والعملية، ومهارات التعامل داخل وخارج الكلية، مع تشجيع أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي، والمشاركة 

 المجتمع، والتوسع في مجالي الترجمة والتأليف للكتب العلمية.في خدمة 

 األهداف 2-3

   دعم مخرجات التعليم الجامعي لقطاع التعليم والقطاع الصحي والصناعي والتجاري بكفاءات علمية من طلبة

 الكلية تتواءم مع خطط التنمية.

 ترك بين أقسام الكلية والقطاع الخاص ربط تخصصات أقسام الكلية بحاجة سوق العمل من خالل التعاون المش

 والحكومي من خالل ورش عمل مشتركة لتطوير آلية التعاون.

  تنمية الموارد البشرية المؤهلة لمهنة التعليم بكلية العلوم التطبيقية، وتزويد المجتمع بالمتخصصين في العلوم

 المختلفة سواًء على مستوى الدبلوم أو البكالوريوس.

 ت العلوم التطبيقية في الجامعات المحلية والعالمية.التعاون مع كليا 

 .تنمية االتجاهات السلوكية )مهارات التعامل مع اآلخرين( لدي طلبة الكلية 

  التقويم الشامل للبرامج التدريبية في ضوء نتائج الخبرات العالمية والمستجدات في مجال المعرفة العلمية

 والتقنية ومتطلبات سوق العمل.
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 الهيكل التنظيمي للكلية 2-4
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 بعض احصائيات كلية العلوم التطبيقية 2-5
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 األحياء

 الرياضيات

0

200

400
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 عابدية الزاهر عابدية الزاهر عابدية الزاهر
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496 
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813 

432 

775 
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827 

318 

 عداد الطالب ببرامج األقسام المختلفة خالل ثالث سنوات أ

 الكيمياء الرياضيات الفيزياء األحياء
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 فريق الخطة االستراتيجية 2-6

بدأت الكلية في إعداد خطتها اإلستراتيجية التي تزامنت مع إعداد الخطة اإلستراتيجية للجامعة. تم تشكيل لجنة الخطة 

 .حرصت الكلية على تمثيل جميع األقسام وفرع اإلناث في هذه اللجنةواإلستراتيجية. 

 منهجية عمل الخطة االستراتيجة 2-7
 فى الشاملة الجودة وتحقيق المستمر التطوير إلي تهدف والتي للكلية  االستراتيجة الخطة تستند

 :التالية تاالفتراضا علي المجتمعية والخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم مجاالت
 التهديدات و والفرص ( الداخلية البيئة ) الضعف و القوة نقاط لتحديد البيئي التحليل استخدام خالل من الذاتية الدراسة

 .(SWOT) –( الخارجية البيئة(

 
 
 .بديلة  االستراتيجة مقترحات خالل من المأمول و الواقع بين الفجوة سد - 
 .  االستراتيجة األهداف لتحقيق  االستراتيجةبرامج  و  خطط وضع - 
 .والغايات األهداف تحقق تنفيذية خطة وضع - 
 .العمل سوق  في للمنافسة الخريجاتالخريجين و  مواصفات في التميز تحقيق - 
 .المجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليمية العملية لخدمة مستقبلية رؤى  ذات متوازنة خطط و برامج وضع - 
 .المستمر للتطوير  االستراتيجة للخطة التنفيذية الخطط تنفيذ متابعة- 
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 الخطة إعداد فى عليها االعتماد تم التى واألدوات األساليب 2-8

 :التالية بالمراحل التنفيذ مرت اجرارات فقد المستهدفة الخطة ومنهجية الكلية رؤية مع اتساقا

و طالب  من اعضاء هيئة التدريس الكلية أقسام كافة فيه يمثل االستراتيجية بشكل الخطة لجنة فريق تشكيل (1
 و ممثليين عن االداريين و الفنين ذو الصلة. و طالبات الكلية 

 .الخطة تلك فى المحددة للمنهجية وفقا الفريق أعضاء علي المهام توزيع (2
 .ومصادرها الكيفية أو الكمية سواء البيانات نوع تحديد (3
 .وعالميا واقليميا محليا االستراتيجية المتاحة الخطط علي االطالع  (4
 من العديدو  الكلية قيادات من عدد مع )Brain Storming Method (الذهني العصف أسلوب استخدام (5

 تحليل نتائج من تعمق ومبتكرة جديدة أفكار إلى الوصول بهدف من كافة اقسام الكلية  التدريس هيئة أعضاء
 .الشخصية والمقابالت والسياسات الوثائق مضمون 

 المعنية االطراف علي وتطبيقها و الهئية الوطنية للتقويم و االعتماد المتاحة من الجامعة ستبياناتالااستخدام  (6
 باإلضافة )و ممثليين عن االداريين و الفنين و طالب و طالبات الكلية  التدريساعضاء هيئة ( الصلة ذات
 فى األداء جودة مدى على للوقوف المعنية االطراف مع شخصية مقابالت عقد تم وكذلك المستفيدين، إلى
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 في جاء مادراسة  و تحليل تم وقد .بها االرتقاء سبل أهم على والتعرف بالكلية العمل منظومة عناصر كافة
 .للكلية االستراتيجية الخطة وضع عند االعتبار في وأخذه االستبيانات هذه

 

 

 
 الكلية احتياجات تحديد 2-9

 و الالزمة االحتياجات وتقييم لتحديد ضرورة هناك يكون  للكلية االستراتيجة للخطة النجاح مقومات لتوفير (1
 :التالي النحو علي إعدادها فترة خالل أولويات وضع

 العملية لجودة المستمر والتحسين التطوير على والعمل لالعتماد للتقدم الكلية تأهيل ضرورة (2
 .المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية

 األولي بالدرجة وتهدف واالعتماد المستمر للتطوير تسعى للكلية متطورة تكاملية  االستراتيجة خطة وضع (3
 وتحقيق المسئولية و والمساءلة والشفافية الجودة بتوكيد االلتزام مع المصلحة ذات االطراف جميع رضاء إلي

 .األداء فى التميز
 .للكلية التحتية البنية بتحسين االهتمام (4



 

 

 

 

 

 

   
27 

 .ذلك لتحقيق الالزمة البنية وتوفير اإللكترونى لتعليمل االساليب المتطورة استخدام فى التوسع (5
 .بالكلية والتطوير التحسين جهود فىاالستراتيجية لتحقيق  الالزم الدعم توفير (6
 المساهمة على والعمل والمجتمع البيئة بقضايا واالهتمام والبحثية االستشارية الكلية خدمات تسويقل السعى (7

 .التخصصات متعددة وخاصة البحوث فى التوسع طريق عن المستدامة التنمية فى الفاعلة
 الكفاءة لرفعو االداريين و الفنين ال  التدريس، هيئة وأعضاء للقيادات، المستمر التدريبالتوسع في برامج  (8

 .والبيئة المجتمع وخدمة والبحثي الجامعي األداء فى التميز تحقيقل والفعالية
 ونظام للتنفيذ الالزمة والقواعد جراءاتواإل والسياسات التنظيمية الهياكل و الخطط يشمل للجودة دليل وضع (9

 لتلبية توجه بحيث والحيوية المهمة العمليات على التركيز مع العمل اجرارات وتبسيط الجودة اجراءات
 .العمل سوق  أى الخدمة من المستفيد احتياجات

 إدارة فى تنفيذها وآليات وأدواتها فلسفتها وتطبيق األداء فى والتميز والمعرفة الجودة ثقافة نشرالتوسع في   (11
 الكليةفي  األداء وتقييم الجودة تطبيق عن مسئول إداري  كيان وتوفير المختلفة وأقسامها ووحداتها الكلية

 .بالكلية الجودة ضمان وحدة فى والممثل
 بمعايير األداء ومقارنة الجودة توكيد مجال فى الكلية جهود لتقييم رجعة ا والم للمتابعة داخلى نظام وضع  (11

ادارة  لجنة في والممثل األداء فى انحرافاتوجود عند تصحيحية اجرارات واتخاذ األكاديمية والمعايير الجودة
 بالكلية الجودة

 لدى الوظيفي الرضاء وزيادة واالنتماء والوالء والثقة الجماعي بالعمل تتعلق التي القيم منظومة تفعيل  (12
 .بالكلية اعضاء هيئة التدريس و االداريين و الفنين

 
 مؤسسة أداء في تؤثر التي والمعلومات الحقائق جمع بغرض تجري التي العملية هو  :البيئي التحليل 2-10

 معلومات تكون قد المعلومات هذه المؤسسة لهذه الراهن الوضع وتقييم تشخيص بغرض وتقييمها تحليلها ثم معنية،

) خارجية بيئة تحليل (معلوماتخارجية تكون أو الداخل من المؤسسة بمكونات فقط تتعلق  )داخلية بيئة تحليل (داخلية

 .وغيرها النشاط نفس تمارس التي األخرى المؤسسات عن مثال 

 

 أداء علىتاثيرا مباشرا وتؤثر المؤسسة داخل الموجودة والموارد و التغيرات  الظروف بها يقصد الداخلية البيئة

 يقصد الخارجية البيئة  .والقوة الضعف نقاط تشمل  (التغيير أو بالتعديل فيها تتحكم أن المؤسسة تستطيع و المؤسسة
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 نطاق عن وتخرج المؤسسة و قرارات أنشطة في مباشر غير أو مباشر بشكل تؤثر التي رت ا المتغي مجموعة بها

 و التى هى كما يلى: )التحديات أو والتهديدات الفرص تشمل  (المؤسسة سيطرة

 اوال: تحليل البيئة الداخلية
االهمية  نقاط القوة

 النسبية
االهمية  نقاط الضعف

 النسبية
. وجود رسالة و رؤية للكلية شارك في 1

الطالب و اعدادها اعضاء هيئة التدريس و 

الطالبات و االداريين و الفنين و المستفدين من 

ارباب االعمال و تم اعتمادها من مجلس 

 الكلية.

 عالية

. ضعف التواصل مع ارباب 1

من طرف  االعمال من المستفدين

 عالية .الكلية

بوجود كثافة عددية مناسبة من . تتمتع الكلية 2

اعضاء هيئة التدريس في الكثير من 

 التخصصات العلمية بالكلية.

 عالية

. وجود بعض القصور في الكتب 2

 متوسطة المرجعية بالمكتبة.

. وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية )مثل 3

المعامل الطالبية و المكتبة و شبكات 

 االنترنت(.

 متوسطة

توافر المقررات االلكترونية . قلة 3

 عالية لمقررات برامج الكلية.

تتميز الكلية بوجود عدد من البرامج  .4

التطبيقية )برنامج الكيمياء الصناعية و االحياء 

و الفيزياء الطبية( و التى  الدقيقة التطبيقية 

تميز الكلية بوجود تلك البرامج المتفردة و التى 

 مستوى المملكة.هى من البرامج النادرة على 

 عالية

. عدم توفر عدد كافى من 4

الحواسب االلية في المكتبة مزودة 

باالنترنت التاحة الفرصة للطالب 

 بهدف التعلم الذاتى.

 متوسطة

. وجود نظام الكترونى مناسب لنظام القبول 5

 و التسجيل على مستوى الجامعة.
 عالية

. ضعف برامج التدريب النوعية 5

 .مهارات الطالبفاءة لرفع ك
 عالية

. تطبيق نظام الساعات المعتمدة على جميع 6

 ضعيفة الخطط الدراسية للكلية.

. نقص لحد ما في عدد اعضاء 6

هيئة التدريس في بعض 

 التخصصات النادرة ببعض البرامج.

 ضعيفة

. جميع برامج الكلية متوافقة مع االطار 7

 عالية الوطنى للساعات الدراسية

اماكن مناسبة وكافية  . عدم توفر7

 للمارسة االنشطة الطالبية المختلفة.

    

 متوسطة

. حصول جميع برامج الكلية على االعتماد 8

 متوسطة .1439االكاديمى الجزئى عام 

. محدودية مشاركة اعضاء هيئة 8

التدريس مع االدارة العليا في صنع 

 القرار. 

 عالية

. وجود صفحة الكترونىة للكلية على موقع 9

الجامعة لجميع اقسام الكلية موضح انشطة 
 متوسطة

. عدم توفر برنامج الكترونى معمم 9

ات و لتقييم راى الطالب فى المقرر
 عالية
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االقسام االكاديمية )الخطط الدراسية و االرشاد 

االكاديمى و اعضاء هيئة التدريس و البحث 

 العلمى و االنشطة الجامعية(.

البرامج الدراسية و كذلك خبرة 

طالب و اسنبانة خبرة خريج و 

باالضافة ارى الطالب و الخريجين 

في البنية التحتية و الخدمات 

 الطالبية المتاحة.

. تنوع مصادر التعلم االلكترونى تقدمه 10

الجامعة للطالب و اعضاء هيئة التدريس 

 لتطوير و تحفيز البيئة التعليمية.
 متوسطة

. ضعف الحصول على منح 10

بحثية من القطاع الخاص و بعض 

الجهات الحكومية مثل مدينة الملك 

عبد العزيز للتقنية و كذلك مدينة 

الملك عبد هللا للطاقة الذرية و 

 المتجددة.

 عالية

. وجود نظام لالمن و السالمة و خطط 11

االخالء في حالة الطوارى على مستوى الكلية 

الدراسية و المعامل الطالبية و )القاعات 

 المختبرات البحثية(.

 عالية

. صعوبة التواصل مع 11

الخريجيين بشكل منتظم و اطالعهم 

على تطورات البرامج و المشاركة 

 في االنشطة و الفاعليات.

 متوسطة

. وجود مبنى مؤسس للمختبرات البحثية 12

متوفر الجراء االبحاث العضاء هيئة التدريس 

الدراسات العليا بالكلية و كذلك و طالب 

الجراء المشاريع البحثية التشاركية مع 

 موسسات المجتمع.
 متوسطة

. صعوبة حضور  اعضاء هيئة 12

التدريس المتعاقدين للمؤتمرات 

الدولية نظرا لعدم وجود نص 

واضح بالئحة التعليم العالى و 

الجامعات يسمح للمتعاقدين بحضور 

عاقدين اعضاء هيئة التدريس المت

اسوة بالزمالء السعوديين 

 للمؤتمرات الداخلية و الخارجية.

 عالية

. تطوير المعامل الطالبية بالتجهيزات 13

المعلمية و االجهزة و التجارب الحديثة لتعزيز 

سنوات  3قدرات و مهارات الطالب خالل 

 الماضية.

 متوسطة

. عدم توفر باحثين متفرعين 13

 المشاريع.بهدف اجراء االبحاث و 
 عالية

. مشاركة فعالة من اعضاء هيئة التدريس 14

في العديد من الندوات و المحاضرة العلمية و 

التثقيفة داخل الكلية و خارجها لخدمة و تثقيف 

 ضعيفة المجتمع.

. ضعف الحوافز المالىة للباحثين 14

من اعضاء هيئة التدريس المعاقدين 

من يؤدى للعزوف عن النشر في 

و الدورية ذات معامل  المجالت

التاثر المؤثر مما يؤثر على  التمييز 

 في نوعية االبحاث.

 عالية
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. ضعف الحوافز العضاء هيئة 15  

التدريس من اجل تاليف الكتب او 

ترجمتها مما يؤثر على تنفيذ رؤية 

 الكلية.

 عالية

. ضعف صيانة االجهزة و 16  

المعدات و التجهيزات و البحثية و 

 تاخر تامينها. 

 متوسطة

. انخفاض مهارات اللغة 17  

االنجليزية لدى الكثير من الطالب و 

 الخريجين.
 عالية

. قبول العديد من الطالب ذو 18  

المعالت المتدنية مما يؤثر على تنفيذ 

 رؤية الكلية.

 متوسطة

احتياج لمراجعة مقررات . هناك 19  

بعض البرامج الدراسية لكى تناسب 

 مخرجاتها سوق العمل.

 ضعيفة

 

 ثانيا: تحليل البيئة الخارجية

االهمية  الفرص المتاحة

 النسبية

االهمية  التهديدات المحتملة

 النسبية

استثمار الموقع الجغرافى الفريد لوجودها . 1

جامعة  به تتمتعفي اطهر بقاع االرض الذى 

ام القرى و كلية العلوم العلوم التطبيقية 

بموقع مما يعطى فرصة للكلية لخدمة البيئة و

المحيطة و المجتمع من خالل خدمة الحجاج 

 و المعتمرين.

 عالية

. عزوف العديد من اصحاب 1

ت و المؤسسات و ذو اكالشر

 االستفادة من التواصل مع الجامعة 

تهم و حل جوالكلية لشرح احتيا

لضعف ثقافة الشراكة بين المشاكل 

المجتمع الجامعى و اصحاب 

االعمال لحل مشاكل المجتمع و 

 الصناعة.

 عالية

. امكانية طرح برامج متميزة لخدمة سوق 2

العمل )مثل برامج الدراسات العليا المدفوعة 

 بمصروفات(.

 متوسطة

. ضعف كفاءة بعض البرامج في 2

 متوسطة العمل.تلبية احتيات سوق 

. امكانية عمل شراكات و مشروعات مع 3

القطاعات الحكومة )مثل مدينة الملك عبد 

العزيز للعلوم و التقنية و كذلك مدينة الملك 

عبد هللا للطاقة الذرية و المتجددة( و الخاصة 

لعمل ابحاث مشتركة او تقديم استشارات 

 ضعيفة

. المنافسة الشديدة بين خريجى 3

برامج الكلية و باقى خريجى 

الجامعات في ظل محدودية 

 الوظائف المتاحة.

 عالية
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 نوعية 

. التوسع في مجاالت التدريب الميدانى 4

لطالب الكلية و الخريجيين )مثل وزارة 

الصحة و شركة سابك و معامل التحاليل 

و شركات الكيماويات( بهدف ثقل الطبية 

مهارات الطالب العملية التى تتوافق مع 

 العمل. طلبات سوقمت

 متوسطة

. كثرة المنافسين من البيئة 4

المحيطة للحصول على التمويل 

الالزم لالبحاث العلمية من جهات 

  .التمويل
 متوسطة

. ضعف ثقافة اهمية الرقى بالعلوم 5  

االساسية و التطبيقية لدى المجتمع 

مما يؤثر على خطة طموحات 

 الكلية.

 متوسطة

الطالب على دراسة . ضعف اقبال 6  

العلوم االساسية نظرا لمحدودية 

فرص العمل الحقيقة في سوق 

 العمل.

 عالية

 

 للكلية االستراتيجية االهداف والمحاور  -3

 االستراتيجيةالمحاور االستراتيجية  و االهداف   من بمجموعة التطبيقية  العلوم لكلية  االستراتيجية الخطة تتسم

 :وهي المالي اإلنفاق وفعالية اإلداري، والهيكل األكاديمية، الجودة مجاالت تغطي التي النهائية

 .التطوير االكاديمى جودة التعليم و التعلم والمحور االول: 

 .تعزيز البحث العلمىالمحور الثانى: 

 .تنمية الموارد البشرية و التمويليةالمحور الثالث: 

 .تحسين و تطوير البنية التحتيةالمحور الرابع: 

 .فاعلية خدمة و تنمية المجتمعالمحور الخامس: 
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 التطوير االكاديمى المحور االول: جودة التعليم و التعلم و 3-1

 :االستراتيجية للمحور االولاالهداف  3-1-1

 في العلوم االساسية و التطبيقية.  والتعلم جودة عملية التعليم (1
 .األكاديمي االعتماد على تطوير البرامج للحصول (2

 االكاديمى الوطنى و الدولى. لالعتماد الكلية برامج  تأهيل (3
 .النهائية غاياتها مع وتتسق العليا ساتار دوال والبكالوريوسراحلتى لم للكلية أكاديمية معايير تبني  (4
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام للتعليم جديدةتعزيز استخدام التقنيات ال  (5
 .المطلوب المهني التطوير من المجتمع احتياجات لسد بالكلية العلياالدراسات  برامج تطوير (6

محاور الخطة 
 االستراتيجية

تعزيز البحث 
 العلمى

جودة التعليم و 
التعلم و التطوير 

 االكاديمى

فاعلية خدمة 
و تنمية 
 المجتمع

تحسين و 
تطوير البنية 

 التحتية

تنمية الموارد 
البشرية و 
 التمويلية
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 لتلبيةالالزمة للتطوير المهنى مالئمة  و المهارات المتطورة للطالب و الطالبات معارفال و تطوير إكساب  (7
 .العمل سوق  احتياجات

 .التعليمية العملية جودة في المستمر التحسين (8
 

 و البرامج  الخطط 3-1-2

 والمتابعة للتقييم ومعتمد موثق داخلي نظام وضع 
 بالكلية للتعليم المختلفة المراحل في األكاديمية المعايير تطبيق 
 توكيد جودة البرامج االكاديمية المعايير تطبيق ضمانلمتابعة نظام إنشاء 
 العمل سوق  مستحدثات مع المعايير مواءمة لمتابعة آلية إنشاء 
 الحديثة والتقنيات بالمعدات مجهزة طالباتطالب و اللل معامل تطوير 
 التعليمية الفاعلية كفاءة و ضمان لرفع اليات ستحداثا 
 والكترونيا ورقيا والعالمية المحلية المعرفة مصادر توفير 
  العمل سوق  متطلبات تواكب طالباتطالب و اللل معامل وعملية ميدانية تدريبية برامج ضعو 
 األخرى  والجامعات الكلية طالباتطالب و  بين الثقافي للتبادل اتفاقيات عقد 
 والتكنولوجية العلمية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية 

 المحور الثانى: تعزيز البحث العلمى 2-2
 

 :الثانىاالستراتيجية للمحور االهداف  2-2-1

بما يتوافق مع رؤية  البيئة وتنمية المجتمع مشكالت حل على يساعد بما العلمي البحث وتطوير تحسين (1

 .2030المملكة 

 .العلمي البحث لتمول المخصصة بالكلية المالية الموارد زيادة  (2

 وعالميا واقليميا محليا األخرى  البحثية الجهات و راكزالم مع والتعاون  راكةالش جسور مد  (3

 والكوادر .الالزمة اإلمكانات و  التحتية بالبنية المعامل وتجهيز تطوير خالل من العلمي البحث تدعيم (4
 .المؤهلة
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 .المختلفة والتخصصات البينية التخصصات في الفريق بروح العلمية األبحاث تعزيز  (5

 .والعالمي واإلقليمي المحلي المستوي  علي األبحاث تسويقمحاولة  (6

 
 و البرامج  الخطط 2-2-2

 

 وعالمية محلية جهات من بحثية مشاريع على الحصول على الباحثين لتشجيع آلية وضع. 
 بالكلية البحثية واإلمكانيات األجهزة من القصوى لإلستفادة آلية وضع. 
 اإلختراع وبراءات التطبيقية البحوث إلى التحول على الباحثين تشجيع. 
 التطبيقية البحوث لتسويق نظام وضع. 
 التدريس هيئة لعضو البحثي النشاط لمدى مقياس وضع. 
 البحوث وامكانيات ميزانية من بنصيبه التدريس هيئة لعضو البحثي النشاط مدى لربط نظام وضع. 

 البحثية العملية كفاءة لقياس معايير تحديد. 
 البحثية العملية كفاءة لقياس نظام صياغة. 
 البحثية العملية كفاءة رفع على التدريس هيئة تشجيع. 
 التعليمية بالعملية البحثية العملية مخرجات ربط. 

 المحور الثالث: تنمية الموارد البشرية و التمويلية 3-3
 :الثالثاالستراتيجية للمحور االهداف  3-3-1

 ورسالة رؤية يحقق بما و تطويرها  و البنية التحتية والقيادية اإلدارية القدرات الفاعلية التخطيطية  وتعزيز (1

 .الكلية
 العاملين.تطوير و تنمية قدرات االداريين و الفنين و كوادر  (2
تشجيع اعضاء هيئة التدريس على تطوير مهاراتهم و توفير البيئة التحفيزية لتنمية قدراتهم على التميز و   (3

 االبداع.
 المجتمع بخدمة المعنية األهلية والجمعيات والهيئات والمجتمعات الكلية بين بروتوكوالتو تفعيل  عقدمحاولة  (4

 البيئة وتنمية
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 و البرامج  الخطط 3-3-2

 

  استقطاب و جذب اعضاء هيئة التدريس المتمزين و الحاصلين على درجات علمية مرموقة من جامعات
 عالمية الثراء البيئة التعليمية و البحثية و تطويرها.

 التدريب عملية خالل من اإلداري الوظيفي الكادر وتطوير تأهيل. 
 والسلوك اإلنجاز على تعتمد بحيث اإلداريين الموظفين أداء تقييم آلية تطوير. 
 التطوير اإلنجاز على تعتمد بحيث واألكاديمية اإلدارية والقيادات التدريس هيئة عضو أداء تقييم آلية تطوير. 

 و تطوير المهارات و المبادرات للرقى بالعملية  األداء بمستوى والجزاءات الحوافز لربط نظام وضع

 .التعليمية و البحثية
 بهدف دعم  البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الخارجي والمجتمع الكلية مجتمع بين شراكاتال بأهمية الوعي نشر

 .االبحاث و التمويل الالزم للتطوير
 مدينة الملك عبد العزيز لالبحاث و  البحثيةمن جهات التمويل  المقدمة البحثية المنح  و تعزيز استغالل(

 .والعالمي واإلقليمي المحلي المستوي  عليالتقنية و شركة سابك و غيرها( 
 

 المحور الرابع: تحسين و تطوير البنية التحتية 3-4
 :الرابعاالستراتيجية للمحور االهداف  3-4-1

 
 تحسين البنية التحتية للمعامل و القاعات الدراسية و كذلك التجهيزات المعملية. (1
 تحسين البيئة التعليمية و التكنولوجية للكلية. (2
تزويدها باحدث الكتب المتخصصة و كذلك التوسع في اضافة حاسبات الية مزدة تطوير مكتبة الكلية و  (3

 باالنترنت التاحة الفرصة للطالب بالبحث و التعرف على احدث التقنيات باتسخدام المكتبة الرقمية.
ة و تطوير و التوسع في ممارسة االنشطة االنسانية و التنموية بالكلية و تشمل االنشطة الرياضية و الثقافي  (4

 .تاكيد مشاركة الطالب ايضا خارج اسوار الجامعةاالجتماعية و االندية العليمة و المسابقات و 
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 و البرامج  الخطط 3-4-2

استكمال و تحديث و تحسين المعامل الطالبية بالتجارب و التجهيزات المعملية التى تساهم في تطوير المهارات  
 سوق العمل.العملية و التدربية لمالءمة متطلبات 

 تطوير المعامل البحثية و توفير التقنيات الحديثة التى تدعم االبتكار في البحث العلمى و التطبيقى. (1
 تمكين و مساندة اعضاء هيئة التدريس في تطوير و انتاج مقرراتهم االلكترونية. (2
 تمكين و مساندة الطالب لالستفادة من برامج و نظم التعليم و التعليم االلكترونى. (3
استكمال تطوير مكتبة الكلية و تعزيز توفير الكتب الالزمة و كذلك زيادة عدد الحواسب االلية المتصلة  (4

 باالنترنت لتسيهل البحث االلكترونى.
الطالب لالبداع لتحفيز طاقات  تطوير و تحسين البنية التحتية لالنشطة الثقافية و الرياضية و االجتماعية (5

 و التميز.
 
 الخامس: فاعلية خدمة و تنمية المجتمعالمحور  3-5
 :الخامساالستراتيجية للمحور االهداف  3-5-1

 
 تطوير أنشطة خدمة المجتمع من خالل ما يلي:.

 

ربط البرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا )الماجستير و الدكتوراه( و البحث العلمى  (1

 تحسين البيئة االجتماعية و االقتصادية للمجتمع.بالكلية باحتياجات و موارد المنطقة و 

 تحسين مخرجات التعلم و تحسين البيئة االجتماعية و االقتصادية للمجتمع. (2

 . من خالل الحمالت التوعوية و االستشارات العلمية  دعم أنشطة خدمة المجتمع (3

 

 و البرامج الخطط 3-5-2
 

 فى محيط الجامعة للمساهمة حل مشاكل  االقتصاديةالكيانات الشركات   لدعوة الى عقد اجتماعات معا

 .المجتمع و الساهمة في تنمية و تطوير البيئة  و المجتمع

 عمل برنامح لدعوة طالب المدارس لقضاء يوم بالكامل في أي قسم في الكلية تحت إشراف أستاذ للمشاهدة. 

 علنشر الوعي العلمي والثقافة العلمية في المجتم  تنظيم معارض علمية. 

  ندوات علمية ثقافية عن أهمية البحث العلمي لتقدم المجتمع وكذلك عن تبسيط العلوم حمالت توعوية او تنظيم

 .ألفراد المجتمع
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 صابة باالمراض الجديدة مثل الاطنين باالسس العلمية فى حاالت اطبع دوريات او نشرات لتوعية المو

 .ناسنالل لقتنت ىتلا تاناويحلاانفلونزا 

  المجتمع المختلفة مثل اإلعالم البيئي والتفكير العلمي لحل المشاكلاقتراح دورات تدريبية لشرائح. 
    

 

 

 


