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  كلية العلوم بجامعة ام القرىقسم الفيزياء بمقدمة عن :  أولا 

 

 
 

العلوم بالكلية وبه تخصصين رائسين هما تخصص فيزياء بحته  كليةاحد قسام كلية العلوم التطبيقية قسم الفيزياء بمثل ي

بين وحداتها القسم ضم يمعمال ومختبرا كما  خمسة عشرتي تربو علي عدد من المعامل والمختبرات ال والفيزياء الطبية 

في القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص  قسم الفيزياء وحدة للتدريب الميداني يعني باإلشراف علي تدريب طلبة 

ع كلية خدمة المجتمع . كما يمثل التوسع في البرامج العلمية , استحداث برامج للدراسات العليا, هنالك أيضا تعاون م

والتعليم المستمر من خالل برنامج السنة التاهلية . كما تعتزم الكلية استحداث المزيد من الوحدات والمراكز المستقلة من 

ضمنها وحدة الدراسات البيئية ومركز التميز البحثي , مركز البحوث النوعية والمعمل المركزي للدراسات العليا. كما أن 

حتضان أحد الكراسي العلمية في مجال تخصصهالكلية تسعي ل  
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 فى مجال الجودة الشاملة لقسمثانياا: فلسفة ال

فى مجال الجودة الشاملة فلسفة تقوم على توجيه كافة األنشطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضاء  القسمتبنى ي

والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب للوصول بهم إلى العمالء واألطراف ذات المصلحة مع التطوير 

المستويات التى تحقق التميز التنافسى فى سوق العمل المحلى واإلقليمي والعالمي ، وذلك من خالل ثقافة تنظيمية تقوم على 

فى  رة والعاملين فى تحقيق الجودة والتميزااللتزام بالتوجه نحو المستفيد ، والتحسين والتطوير المستمر ، ومشاركة اإلدا

 األداء ، مع وضع نظام لتقويم األداء الجامعى فى كافة جوانبه بما يحقق المعايير األكاديمية ومعايير الجودة الشاملة.

 -إلى عدة اعتبارات يمكن إيجازها على النحو التالى: قسموترجع أهمية اتباع مدخل الجودة الشاملة بال  

ى ظل ف مستمر فى احتياجات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية بأساليب جديدة ومتطورةالتغير ال -

 .التنافسية والعولمة مع ابتكار آليات جديدة لحل المشكالت التى تواجه مسيرة التطور المجتمعى

ع في التعامل مع النظام العالمى الجديد تعاظم دور العنصر البشرى المؤهل والمدرب والقادر على االبتكار واإلبدا -

 وتحدياته. 

 مساهمة المؤسسات التعليمية فى تقدم ونمو المجتمع بتأثيرها على نوعية ومهارة وإمكانيات الخريجين. -

التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يستلزم ضرورة استخدام صيغ متطورة في التعليم مثل تطبيق  -

 .والتعليم االلكترونى يم عن بعدنظم التعل

 .للقسم مما يحسن من نظرة المجتمع القسماإلسهام في حل كثير من المشكالت التى تعوق العملية التعليمية ب -

نمية األطراف المعنية ومتطلبات التتوقعات التوازن بين التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة  القسممناهج برامج وجعل  -

 .المستدامة

 بحث عن مصادر تمويل ذاتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية.ضرورة ال -

فى سعيه نحو تحقيق مدخل الجودة الشاملة تعتمد على اللتزام بنشر وتعزيز ثقافة الجودة مع العمل  القسمومن ثم فإن ا

اآلتي والتى تلتزم ب اإلستراتيجيةالخطة على تحقيق الترابط والتجانس بين النظم واإلجراءات المتبعة بالجامعة من خالل 

:- 

 الجامعة وقيمها وأهدافها. الكلية و ووحداتها برسالة وغايات القسم التوجه في إدارة -

 المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فى تطبيق ونشر الجودة. -

 تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمع والبيئة. -
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لة والشفافية والمرونة الالزمة فى أسلوب تقديم الخدمة بما يقابل احتياجات وتوقعات أصحاب تحقيق المساواة والعدا -

 المصلحة.

 التعامل مع التفاوتات بين الطالب سواء على المستوى االجتماعى أو الثقافى بما يحقق توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم. -

 واالبتكار. تحديد المجاالت المحتملة والممكنة لتحقيق التميز واإلبداع -

 .بالقسمااللتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية  -

 اتباع منهجية قائمة على المبادرة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية للمجتمع. -

 المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة. -

 ساسية للخطة الستراتيجية ثالثـاا : الفتراضات األ

لتوكيد الجودة على مجموعة من االفتراضات األساسية التي يمكن إيجازها على النحو  اإلستراتيجية القسمتقوم خطة 

 -التالي:

 واحتياجات التنمية المستدامة بالمجتمع.األطراف المعنية توقعات التوازن بين تطوير الخطة بصورة شمولية تحقق  -

لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية ، والفرص  (SWOT)واستخدام تحليل  للقسم ةالدراسة الذاتي بناء الخطة على -

 والتهديدات الخارجية.

 المقارنة المرجعية لتحديد احتياجات التحسين لسد الفجوة بين األداء الفعلي وأهداف الجودة. -

طة بكفاءة وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخ بالقسميمية نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجل تحسين البيئة التعل -

 وفاعلية.

 .بالقسموضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلية لتحسين جودة جميع العمليات واألنشطة  -

 تمتع جميع العاملين على كافة المستويات بالحق في المشاركة والمسئولية. -

 وضع مقاييس واضحة لألداء. -

 والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين . اإلستراتيجيةلتنفيذ الخطة المتابعة المستمرة  -

 التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية. -

 . SWOT)) نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخارجيةمع مراجعة  نشر نتائج المتابعة والتقييم -

  رابعـاا ا: منهجية إعداد الخطة 

.  Prospective Analysis" المستقبليلتوكيد الجودة على منهجية مركبة هى "التحليل  اإلستراتيجية القسمة تقوم خط

ليل الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة ، وتح بالقسموتكمن أهمية هذه المنهجية فى قدرتها على تحليل "البيئة الخارجية" 

 تها الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، سعياً نحو إحداث التناسق والتعاونمن حيث كفاءتها وقدرا للقسم"البيئة الداخلية" 

كما أنها تمدنا بأساس  .اإلستراتيجيةوتحقيق رؤيتها المستقبلية وغاياتها  للقسمالجودة  إستراتيجيةبين جميع األنشطة لتنفيذ 
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فى  للقسم اتيجياالسترتالى تعتبر مدخالً أساسياً للتخطيط ، وبال محددةوفقاً للمعايير ال اإلستراتيجيةسليم التخاذ القرارت 

 .العالميوسوق العمل واحتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات على المستوى  ببيئته عالقته

،  System Approachعلى "منهج النظم"  -من حيث كونها مطالعة للمستقبل  -وتستند منهجية "التحليل المستقبلي"  

فى ترابطاتها وتشابكاتها مع باقى المنظمات  القسملمنهج يقوم على أسلوب تفكير منظم قادر على دراسة منظومة وهذا ا

 –المجتمعية األخرى فى ضوء عالقة تبادلية التتجاهل طبيعة البيئة المؤثرة بكامل عناصرها. وأيضاً باعتبار هذا المنهج 

كلية قسم الفيزياء بلقديم منظور متعمق ومتسع يأخذ فى اعتباره السياقات التاريخية على ت اً قادر -بإمكاناته التحليلية والتركيبية

كما أن هذا المنهج يلتفت إلى العناصر الرئيسية فى منظوماتها بقدر متكافئ ، ويحلل هذا كله فى  ومستقبلها وحاضره العلوم

 انعى القرارات بدائل وخيارات ممكنة لموضوع الدراسة.إطار التبادل المستمر مع المجتمع بمتغيراته المتعددة  كما يقدم لص

المكونة  Sub-systemsالنظم" داخل منهجية الخطة الحالية سوف يسهم فى تحليل النظم الفرعية  دخل"متضمين لذا فإن  

فس الوقت نبطريقة تسمح بفهم التغيرات التدريجية فى هذه النظم وعالقاتها ، وتسمح فى  بجامعة أم القرى لقسم الفيزياء

بإمكان إدماج صورة هذه النظم الفرعية تدريجياً ضمن أطر كلية مترابطة توجهها توجهات مستقبلية مشروطة بفرضيات 

 محددة. 

والذى يقوم على  Content Analysisومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الخطة الحالية على منهج "تحليل المضمون"  

لة بالتعليم الجامعي ، كما اعتمدت المنهجية على عدد من األدوات البحثية كاالستبيانات استخدام تحليل الوثائق واللوائح المتص

   م.للقسواستمارات الرأى وأدوات المقابلة المفتوحة والمقننة ونصف المقننة فى سبيل اتمام عملية المسح البيئى 

 -قد اعتمد على ما يلى: لقسمدة باوتأسيساا على ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة الستراتيجية لتوكيد الجو

بتوجهات  -ة خاص لسعوديا –تحليل مضمون األدبيات المتنوعة العالمية منها والمحلية والمتصلة بعالقة التعليم الجامعى  -

ومتطلبات التنمية وسوق العمل ، وكذلك المقارنات المرجعية للتجارب المحلية واإلقليمية والعالمية وأسس تقويمها 

وخارجها للتزود بمظلة فكرية تتيح للخطة  القسمه منها. إلى جانب زيارة عدد من الوحدات األساسية داخل واالستفاد

 قاعدة أوسع ونتائج خبرات أشمل.

تحديد إطار حاكم للرؤية المنظومية يستند إلى منطلقات أساسية تبلورها مفاهيم حاكمة ، وذلك من خالل فهم واستيعاب  -

، وأيضاً فهم سوق العمل وهيكل العمالة  جامعة أم القرىوأهدافه وتطوره وموقع جامعة  لسعوديالفلسفة التعليم الجامعى 

والمهن فيه ، مع تحديد إطار تحليلى لحركة المستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية وتداعياتها المتنوعة على القطاعات 

 المجتمعية السيما الجامعية.

ملة ، والفرص والتهديدات المحت قسمحديد نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخلية لللت  SWOT Analysisالمسح البيئى  -

 .قسمالخارجية لل
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 -:سمقكما تم التركيز بشكل خاص على األساليب واألدوات التالية عند إعداد الخطة الستراتيجية لتوكيد الجودة بال 

ا باألدبيات والمسح البيئى للبيانات والمعلومات استمارات واستبيانات للمقابالت الشخصية والتى يرتبط مضمونه -

 لقسماالمرتبطة بموضوع الخطة. وقد استخدمت تلك المقابالت للوقوف على مدى جودة األداء فى كافة عناصر منظومة 

 والتعرف على أهم سبل االرتقاء به.

هيئات التدريس ومديرى ستخدم مع عدد من أعضاء سوف ت والتى Brain Storming Methodطريقة العصف الذهنى  -

 المراكز والطالب بغية توليد أفكار تعمق من نتائج تحليل مضامين الوثائق واللوائح والمقابالت الشخصية .

 والقائمين عليهم من رجال األعمال.  قسمدراسة مقترحات خريجى ال -

ية وتحليل الحالة المجتمعحول رصد  تدور تلك الحلقات انتنظيم حلقات نقاشية حرة متنوعة بين فريق العمل حيث  -

والجامعية الراهنة من حيث التخصصات األكاديمية ، واإلمكانات والقدرات المتاحة ، وآليات تحقيق تلك الحالة المبتغاة 

م بجامعة أم كلية العلوقسم الفيزياء ب، بما يكفل توفير عدد من التصورات والخيارات المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية 

 .اإلستراتيجيةا وأهدافها وغاياته القرى

  -ومنهجية الخطة المستهدفة فإن إجراءات التنفيذ مرت بالمراحل التالية:القسم واتساقاا مع رؤية     

ثم تم توزيع أعضاء  ، قسمللتشكيل فريق الخطة بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة والتخطيط االستراتيجى  -

 ى تلك الخطة.الفريق وفقاً للمنهجية المحددة ف

 تحديد أهم المصادر وبداية جمع المادة العلمية. -

 وما يتعلق بها مع وضع تكليفات ألعضاء الفريق القسمتحليل مضمون الوثائق واللوائح والدراسات المتصلة بمنظومة  -

 فى هذا الصدد.

 المية.والبيئات المحلية واألقليمية والع كلية العلوملقسم الفيزياء بالقيام بالمسح البيئى  -

 تصميم وتطبيق أدوات الدراسة الميدانية )المسحية والتحليلية منها والمقابالت(. -

 تحليل النتائج ورصدها فى تقرير أولى ) مسودة أولى للخطة (. -

 . وعينة من األطراف المعنية عقد الندوات النقاشية والعصف الذهني بين أعضاء الفريق -

 قترحة  وطباعته وعرضه ومناقشته وتقديمه.كتابة التقرير األولى بعد التعديالت الم -

 تنظيم آليات مناسبة لتوثيق جهود التطوير. -

-  

 خامساا : األطراف أصحاب المصلحة في الخطة الستراتيجية

من العوامل الهامة لضمان فاعلية الخطة ، حيث أن مقابلة   Stakeholdersيعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة   

األطراف من أولى الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة وتميز  احتياجات وتوقعات تلك
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لخدمة المجتمع والبيئة. ويمكن تحديد األطراف أصحاب  قسمقدمها اليالخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي 

 -المصلحة على النحو التالي :

 ة والعاملون.أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاون -

 الطالب. -

 المنظمات المختلفة بسوق العمل. -

 المنظمات والهيئات العامة والخاصة. -

 الجهات الحكومية المختلفة. -

 المجتمع بوجه عام. -

 Need Assessment             تحديد الحتياجات:   سادساا : 
 مة والتي يمكن توضيحها فيما يلي :لتوفير مقومات النجاح للخطة من الالزم تحديد وتقييم االحتياجات الالز   

يع األطراف رضاء جمإبهدف بأسلوب مبادر تسعى للتغيير والتحسين المستمر تكاملية متطورة استراتيجية  إتباع .1

 .مع االلتزام بتوكيد الجودة والشفافية والمساءلة والمسئولية وتحقيق التميز في األداء  ذات المصلحة

 ووحداتها. مالقستميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآليات تنفيذها في إدارة والوالمعرفة نشر ثقافة الجودة  .2

 .قسملواالنتماء وزيادة الرضاء الوظيفي لدى جميع العاملين بالوالوالء تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثقة  .3

ام لتوثيق ونظ ت والقواعد الالزمة للتنفيذوالسياسات واإلجراءا ةالخطط والهياكل التنظيميوضع دليل للجودة يشمل  .4

حيوية بحيث توجه لتلبية احتياجات الهامة وللعمليات امع التركيز على اوتبسيط إجراءات العمل إجراءات الجودة 

 .المستفيد من الخدمة

هارات المتحديد المهارات والقدرات الالزم توافرها في أعضاء هيئات التدريس  والعاملين والعمل على تنمية تلك  .5

 طريق التدريب المستمر. يات المطلوبة عنوالقدرات للمستو

وحدات ووهو الممثل في مركز ضمان الجودة القسم توفير كيان إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء في  .6

 .توكيد الجودة بالقسم

ومقارنة األداء بمعايير الجودة في مجال توكيد الجودة  قسموضع نظام داخلي للمتابعة والمراجعة لتقييم جهود ال .7

 والمعايير األكاديمية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند وجود انحرافات في األداء.

البيانات والمعلومات بصورة منتظمة إلجراء وتبادل يتم جمع تطوير نظام فعال لالتصاالت والمعلومات وأن  .8

 فيذ.الدراسات  وتحليل النتائج وتحديد كفاءة وفاعلية الخطط والتن

 وضع نظام لتشجيع ومكافأة التميز في األداء ونشر التجارب الناجحة. .9

 . لقسم.توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير بال10
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 Risk Assessment     تقييم  المخاطر :سابعـاا : 

لعقبات المرتبطة يجب تحديد وتقييم المخاطر وا لقسمدة باللتحقيق النجاح في تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية لتوكيد الجو    

بعملية تصميم وتطوير وتنفيذ الخطة التخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير الدعم ومقومات 

 النجاح للخطة ، ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يلي :

 عليا ، أو التغير في أولوياتها واتجاهاتها.عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة ال -

 عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيذ.  -

 .القسمعدم تكامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوب بين جميع األجزاء الفرعية المكونة لنظام  -

 .عدم توفر نظام لمتابعة تنفيذ وتطبيق آليات الجودة التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة -

 انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالت والمعلومات. -

 عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مع الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -

 استنفاذ الوقت والبطء في التنفيذ . -

دة إلى تحقيقها في مجال توكيد الجو قسمعدم تضمين جميع العاملين في جهود التحسين والتطوير التي تسعى ال -

 لتميز في األداء. وا

 

 خالل فترة إعداد الخطة قسمثامنـاا   : أولويات ال

  والعمل على التطوير والتحسين المستمر لجودة العملية   األكاديميللتقدم لالعتماد  قسمأقسام الضرورة تأهيل ،

 لقسم.التعليمية والبحثية والعمليات المساندة با

  وسوق العمل  ة متفاعلة مع احتياجات األطراف المعنيةجديد بقسم الفيزياء ية تميزتخصصات إنشاء. 

  التوسع فى استخدام التعليم األلكترونى ، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد ، وتوفير الموارد والبنية الالزمة

 ءلتحقيق ذلك ، والتوسع فى التعينات ألعضاء الهيئة المساعدة لمواجهة عدم التناسب بين أعداد الطالب وأعضا

 . كبيرةذات األعداد ال القسمهيئة التدريس فى ا

  تفعيل وعقد أتفاقات للعالقات الثقافية مع المؤسسات التعليمية والبحثية على المستويات المحلية واإلقليمية

 والعالمية إلنشاء برامج مشتركة على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.

  ية والبحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمع والعمل على المساهمة الفاعلة فى االستشار القسمتسويق خدمات

البحوث متعددة التخصصات ، واسهامات المراكز التوسع فى البحوث واالهتمام بالتنمية المستدامة عن طريق 

 . لقسمباوالوحدات ذات الطابع الخاص 

  التدريس ، والهيئة المعاونة ، والعاملين لرفع الكفاءة االهتمام بالتدريب المستمر للقيادات ، وأعضاء هيئة

 والفعالية وتحقيق التميز فى األداء الجامعى والبحثى وخدمة المجتمع والبيئة.
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  والعمل على التصدى لمشكلة الزيادة المطردة فى أعداد الطالب عن   لقسملاالهتمام بتحسين البنية التحتية ،

 والتخصصات المتميزة سمللقبول في الق تحديد معدالتطريق 

  توفير الغرف الدراسية للمراجعة بداخل مكتبة الكلية التوسع فى األنشطة والرعاية الطالبية عن طريق. 

 للتقدم لالعتماد األكاديمى  القسمتاسعاا   : استعداد 

 

ضمان ية لمحلين باللجنة الجراء زيارة لها من النظراء المراجععداد الالتى أنهت مرحلة اال ة العلوم كليقسم الفيزياء ب .1

 (.لقسم الفيزياءالجودة واالعتماد  ) 
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   SWOT Analysisللجامعة  الخارجيةالداخلية و تحليل البيئة ثانياا : 

 تحليل البيئة الداخلية

تميز ت التينقاط القوة أن هناك مجموعة من  سم الفيزياءلقأوضحت نتائج الدراسة الذاتية  

َ   القسمبها  ً ما أظهرت . كقسميحقق رسالة ال الذييمكن استثمارها وتفعيلها على النحو  والتيداخليا

رسالتها  تحقيق في لقسمقد تؤثر على كفاءة وفاعلية ا التينتائج الدراسة بعض نقاط الضعف 

 وغايتها.

ة وذات مصداقية لضمان الوصول إلي إقامة ورش عمل مشتركة فعال - •

قادر علي العمل في المجاالت  قسمالهدف وهو بناء جيل من خريجي ال

 التي تخدم الوطن.

بحاجة السوق الفعلية من خالل قنوات  القسم ربط برامج شعب  -3 •

مع الجهات  القسماتصال دائمة مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين في 

 .قسم الفيزياء وذلك لالرتقاء بمخرجاتالمستفيدة , 

 -في مجاالت البحوث والدراسات المالئمة لحاجات المجتمع والمعرفة: •

في مجال البحوث  القسمدعم التواصل بين شركات القطاع الخاص و-1 •

 العلمية 

آلية تعزيز التعاون مع مراكز البحوث والجامعات العالمية في  تفعيل-2 •

 مجال البحث العلمي

 الخطط المتجددة والكفيلة ولقابلة للتنفيذ وضع -3 •

•  

• 

 

• 

 

•  

• 

 

 البرامج واألنشطة الجديدة لتنمية الموارد البشرية: •

. التدريب كمساعد باحث التدريب علي تشغيل وصيانة األجهزة العلمية ب •

 . التدريب علي أنشطة الورش الميكانيكية ج

 آليات وإمكانيات جديدة لتطوير الطاقة االستيعابية: - •

 مختلف التخصصات بالمزيد من الوظائف الفنية في القسمدعم ا –

النظر في الوضع الحالي لكادر  الرفع للجهات المختصة ألعادة –

 الفنيين 

 منح الفنيين حضور الدورات التخصصية  –

 مساعد باحث/ معيد/محاضر بوظائف القسمدعم  –

 رفع معدل أمن وسالمة المختبرات  –

إجراء مزيد من الدراسات التشخيصية للوقوف علي واقع  –

 البرامج النظرية والتدريبية 

•  
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 Strengths   نقاط القوة

 ةوجود بعض التخصصات النوعي 

 وجود خبرات متميزة في أعضاء هيئة التدريس 

 وجود بعض المناهج الدراسية الجديدة  

  البكالوريوس والدراسات العليا. بمرحلتي.تنوع وتعدد تخصصات وفروع الدراسة 

 ظام اإلشراف المشترك والمهمات العلمية.تدعيم وتشجيع البعثات الخارجية ون 

  وجود نظام دراسات عليا قادر على منح درجات علمية متنوعة ضمن قواعد وآليات تتوافق

 . مع المعايير العالمية

 

 Weaknesses نقاط الضعف 

 قلة انتاج البحث العلمي نسبيا -

 القسمعدم وجود برامج لتطوير الكوادر البشرية في  -

 نقص الكوادر البشرية المساندة -

 قلة المعامل البحثية المتخصصة والمعامل في قسم البنات -

 ضعف المفردات النجليزية المتعلقة بالتخصص لدى الطالب -

 القسمضعف استغالل الطاقات البشرية في  -

 تماد الطالب على المذكراتنقص المراجع العلمية واع -

  لتقييم أكاديمية محددة وواضحة يمكن عن طريقها وضع نظام مرجعية غياب معايير 

 .القسم لهمتابعة و

  القسم مع اعضاء هيئة التدريس ضعف كفاية وفاعلية نظم المعلومات والتصالت لربط

ووحداتها ؛ مع عدم استكمال قواعد بيانات خاصة بأعضاء هيئات التدريس  وعمادة الكلية

 والهيئات المعاونة والعاملين والطالب والخريجين.
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  برامج التدريس بالجامعة نظراا لعدم  فيضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة

ء هيئة التدريس عداد وتدريب أعضاإلنقص ومن ناحية لضعف التمويل المالى توافرها 

 .من ناحية أخرى  على استخدامها

  بعد التخرج. لقسملربط الخريجين بال  القسم فيغياب سياسة محددة 

 .غياب أسلوب التنظيم الموجه بالعمليات عبر الوظائف المختلفة 

  عدم وجود نظام لمراجعة اللوائح والقواعد وإجراءات العمل وتحديد كيفية تحسينها

 توكيد الجودة وتحسين األداء. في القسمجهود  وتطويرها لتدعيم

  القسم فيعدم وجود تفاعل كاف بين أعضاء هيئة التدريس والطالب  . 

  زمة ت الالتوفير المعلوما فيلمساعدة الطالب  القسم  في األكاديميعدم وجود نظام لإلرشاد

 .الوظيفيأو  العلميالمسار  فيللمفاضلة والختيار والتقدم 

 كل من الطالب واألطراف المعنية غياب نظم تقييم البرامج الدراسية من وجهة نظر. 

  والمذكرات المتواضعة مما يؤدى إلى عدم تنمية  الجامعيالعتماد المبالغ فيه على الكتاب

كار لدى الطالب ويضعف قدرة الطالب على التعلم مهارات البحث وروح اإلبداع والبت

 .الذاتي

  العلوم  مجال فيإطار الحركة المتسارعة  فيجمود المقررات التدريسية وعدم تحديثها

 ق للتكنولوجيا.والحديثة والتطور غير المسب

 الدراسية بشكل كاف لتلبية الحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد  برامجعدم توجه ال

 ين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية لهم.الخريج

  في نصاقتصار أساليب التقييم المتبعة للطالب على عدد محدود من الختبارات )اختبار

( مع اتجاه معظمه لقياس قدرات الحفظ والسترجاع دون اختبار القساممعظم  في نهائيو

 والبتكار.قدرة الطالب على الستنتاج والتحليل واإلبداع 

  وتدريب أعضاء هيئة التدريس على جميع المكتبات  في اللكترونيعدم تعميم نظم البحث

إلى تحديث وتطوير من حيث كمية وحداثة المراجع  ة الكلية مع حاجة مكتبإجادة استخدامها 

 والدوريات العربية واألجنبية.

 عم الحركة البحثية.ومنظمات األعمال لد القسمعدم وجود نظام فعال لالتصال بين ا 

  مشكالت المجتمعية والتنموية.المواجهة  في للقسممحدودية دور البحوث األكاديمية 
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  لمية مجالت ع في للقسمغياب التركيز على التخصصات النادرة لتحقيق ميزة تنافسية

 وبحثية غير تقليدية.

 

 تحليل البيئة الخارجية

 سم الفيزياءقأن  البيئيظل المتغيرات الراهنة محلياً وإقليمياً وعالمياً أوضحت نتائج التحليل  في  

 للقسم "التنافسيتدعيم "المركز  فييمكن االستفادة منها  والتيالعديد من الفرص المتاحة  أمامه

تحتم ي والتي حتملةاك مجموعة من التهديدات الماالستراتيجية، كما أن هن وأهدافه وتحقيق غاياته

 سبيل تحقيقها لرسالتها وغاياتها. فيأن تحدد كيفية التعامل معها  لقسمعلى ا

 Opportunities    الفرص المتاحة

 تأسيس حاضنات علمية للمشاريع المتميزة -

 اقامة مؤتمرات مؤتمرات وندوات متخصصة -

 والقطاع الخاص اقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات -

 استغالل فرصة التوجه العام لتطوير عمل التعليم األكاديمي -

 تطوير المناهج لتلبية احتياجات سوق العمل والتطورات العلمية -

 تقديم حلول علمية وفاعلة للجهات المستفيدة -

 استغالل الموقع الجغرافي في استقطاب الكوادر المهاجرة المسلمة -

 على العتماد األكاديمي الحصول -

 توظيف التقنية في رفع مستوى التواصل والعمل األكاديمي -
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 Threats    حتملةالتهديدات الم

 معايير الختيار والقبول الحالية  -

 تسرب الكوادر الفنية المتميزة -

 احجام السيدات عن البتعاث -

 ف تأهيل الجيل الثانيضع -

 عند الطالب ءالنتماضعف روح  -

  الثانويالتعليم  ةمرحلمستويات الطالب القادمين من  فيالتدهور المستمر . 

 .جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة 

 القطاع الحكوميتدة ألعضاء هيئة التدريس إلى اإلعارات المم. 

  عدم التوازن بين أعداد الخريجين من التخصصات المختلفة والحتياجات الفعلية لسوق

 العمل.

  على مستوى البحوث األساسية  العلميإحجام أصحاب األعمال عن تدعيم التعليم والبحث

 والتطبيقية.
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 ثالثـــاا 

 تراتيجيةاألهداف الس

 والخطط والبرامج التنفيذية
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  هدف ( 11هداف اإلستراتيجية )ال

 
 أنشاء مضمومة بحثية متميزة                                    الستغالل األمثل للموارد المتاحة              

 

 تبني وتطوير التقنيات الحديثة                                   .تنمية الموارد المالية في الكلية                

 

             رعاية الطلبة المتميزين                                     استقطاب وتحفيز الكوادر                  

 

 إقامة شراكات فاعلة مع الجهات المستفيدة                                          .تطوير النظام اإلداري                  

 

 تطوير آليات التواصل مع الطلبة الخريجين                                                   .تطوير البنية التعليمية والخدمية               
                         

 .عتماد األكاديمي تطوير البرامج والحصول علي ال                  
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اعضاء3

الهدف السابع 

سعود . د.أ
اللحياني

الهدف السادس

سعود . د.أ
اللحياني

الهدف الخامس

اعضاء3

الهدف الرابع

سعود . د.أ
اللحياني

الهدف الثالث

سعود . د.أ
اللحياني

الهدف الثاني

اعضاء3

الهدف االول

اعضاء3

المنسق العام لالهداف االستراتيجية

رشدي سعودي محمد عوض/ د.أ

بقسم الفيزياء  األهداف الستراتيجية  الهيكل التنظيمي إلدارة وتوزيع  
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 دسالهدف الستراتيجي السا
 إطارفى في مجال التعليم الجامعي وإعداد الكوادر البشرية  ةالمراكز العلمية المتميزكأحد  كلية العلومتطوير دور                 

 .والحصول علي العتماد الكاديمي الدوليبرؤى ذات توجه  مستقبلى الجودة الشاملة  نظام                

 

                                                 مبادراتال
 ..ير الهيئة الوطنية   لالعتماد األكاديميدراسة وتحليل الوضع الحالي أكاديمياا وفنياا  و إداريا بما يتناسب ومعاي 6/1                  

سوق العمل. احتياجات مع وافقتبما ي  والبرامج و معامل أقسام الكلية خططتطوير ومعالجة ال 6/2                    

.تطوير الخطة الدراسية للبرامج المراد تطويرها  6/3                    
. لتحكيم ومراجعة البرامج الجديدة تشكيل لجان 6/4                    

.توصيف البرامج/توصيف المقررات/ األقسامعمل التقييم الذاتي على مستوى  6/5                 
 والعاملين هيئات التدريس والهيئات المعاونة تطوير قدرات أعضاء 6/6                

                   

                

 اإلجراءات
 .باستخدام نماذج  الهيئة الوطنية لالعتماد لكلية العلوم اكاديميآ وفنيا واداريا من خالل فرق عمل لجميع اقسام عمل التقييم الذاتي  6/1/1                        

 معايير األكاديمية وآليات القياس وأساليب تصحيح النحرافات.ة يتضمن تحديد الكليوضع وتنفيذ نظام داخلى للمتابعة والمراجعة من جانب ال 6/1/2                            

 الوحدات.اإلدارات وو ةالمتميزة لألفراد الكلي كوادرنظام لمكافأة وتشجيع الوتنفيذ وضع  6/1/3                            

 

 .  وورش عمل يحضرها ارباب العمل  دراسة احتياجات سوق العمل من خالل فرق عمل الحالية والبرامج وتطويرها بعد خططمعالجة ال 6/2/1                               

 ومدها بالحتياجات من األجهزة والمواد الالزمة. الحالية ألقسام الكلية المعامل لدراسة  من داخل األقسام  تشكيل فرق عمل 6/2/2                               

 .تخدم سوق العمل  التيتشكيل لجان عمل لدراسة البرامج الجديدة  6/2/3                               

                                  

 .تشكل فرق عمل بداخل األقسام لدراسة و لتطوير الخطط الدراسة الحالية  6/3/1                                    

 .مقارنة هذه الخطط الدراسية بمثيالتها بجامعات حصلت على لعتماد الكاديمي 6/3/2                                    

 .وتحديد الخطط والبرامج لها الحتياجات فى تخصصات مستحدثةدراسة للتنبؤ ب 6/3/3                                    

 لمعملية لتخصصات الجديدةدراسة للتنبؤ بالحتياجات ا 6/3/4                                    

 وتصنيفهاعلى فتحها عرض هذه التخصصات علي الجهات العلي واخذ الموافقة  6/3/5                                    

  هيئة تدريس في التخصصات الجديدة واإلعالن عنها  ءالبداء في استقطاب أعضا 6/3/6                                    
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 دسالهدف الستراتيجي الساتابع         
 فى إطارفي مجال التعليم الجامعي وإعداد الكوادر البشرية  ةالعلمية المتميز الكلياتكأحد كلية العلوم تطوير دور                  

 . يوالحصول علي العتماد الكاديمي الدول برؤى ذات توجه  مستقبلىالجودة الشاملة  نظام                

                                                              المبادرات  
 ..دراسة وتحليل الوضع الحالي أكاديمياا وفنياا  و إداريا بما يتناسب ومعايير الهيئة الوطنية   لالعتماد األكاديمي 6/1                 

سوق العمل.بما يتوافق مع احتياجات   لبرامج و معامل أقسام الكليةوا خططتطوير ومعالجة ال 6/2                    

.الدراسية للبرامج المراد تطويرها  طتطوير الخط 6/3                    
. تشكيل لجان لتحكيم ومراجعة البرامج الجديدة 6/4                    

 .توصيف البرامج/توصيف المقررات/ ماألقساعمل التقييم الذاتي على مستوى  6/5               
 والعاملين هيئات التدريس والهيئات المعاونة تطوير قدرات أعضاء 6/6                

 الجراءت
                       

 

 والمعايير األكاديمية والتوقعات وإعداد تقارير عنها. وضع نظام دورى لمراجعة المناهج والبرامج  للتأكد من أتفاقها ومعايير الجودة 6/4/1                         

 لمناهج.ل قوة إضافية إلضفاءالربط بين المناهج ونتائج األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس  6/4/2                         

 .ا عند الحاجةالجديدة بصورة مستمرة وتعديلهدراسية البرامج اجعة الرم 6/4/3                         

 

 . تشكل فرق عمل بكل قسم لجراء التقييم الذاتي وتحديد فترة زمنية  6/5/1                              

 .تشكل فرق عمل في كل قسم التوصيف البرامج وتحديد فترة زمنية 6/5/2                              

 .وتحديد فترة زمنية ق عمل بكل قسم لتوصيف المقررات بالتعاون مع مدرسي الموادتشكيل فر 6/5/3                              

                               

                              

 ة فعالة.والعاملين من خالل برامج تدريبي هيئات التدريس والهيئات المعاونة تطوير قدرات أعضاء 6/6/1                                  

 والعاملين فى استخدام التقنيات واألساليب التكنولوجية الحديثة. والهيئات المعاونة  تنمية مهارات أعضاء هيئات التدريس 6/6/2                                  

 عاملين بالتركيز على تطبيق الجودة  فى التعليم والبحث العلمى واإلدارة.التطوير المهنى لهيئات التدريس والهيئات المعاونة وال 6/6/3                                  

 أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.تقييم لوضع وتنفيذ نظام  6/6/4                                         
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 الهدف الستراتجي السابع

                

 تعمل على تنمية المشاركة والتعاون التي البحثية المتميزة  كلياتالكأحد  كلية العلومكفاءة وفاعلية رفع                     

 قليمي والعالمي.المجتمع على المستوى المحلى واإل التعليمية والبحثية  ومؤسسات والمراكز مع المؤسسات                 
 

                                  لمبادراتا   
 التوسع فى البحوث والستشارات وزيادة كفاءتها وفاعليتها. 7/1                  

 ة  وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة فى مجال الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية.كليتطوير قدرات ال 7/2                  

 ة لموصلة الدراسة والتعليم بعد التخرج.كليال العليا لخريجى اللتحاق بالدراسات تشجيع  7/3                  

                

 الجراءت   
 

 قليمية والعالمية.إلالتعليمية والبحثية المحلية وا تطوير اتفاقات وبرتوكولت للتعاون الثقافى مع المؤسسات 7/1/1                    

 ة.كليعلى مستوى الووضع آليات للتنفيذ ستراتيجية وخطة للبحوث تطوير ا 7/1/2                        

 .عن طريق بحوث متعددة التخصصات تحفيز أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة للتصدى لحل مشاكل المجتمع 7/1/3                        

 لبحوث الميدانية والتطبيقية والقيام بالستشارات لمواجهة القضايا الوطنية واإلقليمية.التعاون مع المؤسسات األخرى إلجراء ا 7/1/4                        

 .تمويل ونشر األبحاث المتميزة ألعضاء هيئة التدريسوضع نظام ل 7/1/5                        

 

 

 لبحوث والدراسات العليا.قياس األداء فى مجال اوضع وتطبيق نظام لتطوير و 3/2/1                              

 تطوير مجالت جديدة ومبتكرة للبحوث والدراسات العليا فى التخصصات النادرة والمتميزة. 3/2/2                              

 بحوث والدراسات بالجودة والتميز المطلوب.توفير الدعم المالى الذاتى والمشترك مع جهات تمويلية أخرى للمساعدة فى إجراء ال 3/2/3                              

                                       

                                    

 تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا. 3/3/1                                         
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