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 الخطة االستراتيجية لقسم االحياء بالكلية الجامعية بالجموم

 هـ(1444/1445الى  1439/1440)من العام الجامعي 

 

 نبذة عن قسم األحياء

هـ، وبدأت 1436/1437قسم األحياء في العام الجامعي ( ب37الخطة )برنامج البكالوريوس  تم استحداث

الدراسة فيه في الفصل الدراسي الثاني من ذلك العام ومدة الدراسة في القسم أربع سنوات يحصل بعدها 

 بالجموم على توفير الجامعية بالكلية االحياء الطالب على درجة البكالوريوس في األحياء. وترتكز مهمة قسم

 في تسهل المساهمة والتي العلمي، والبحث اإلبداعي للتفكير محفزة بيئة ضمن المتميز البيولوجي التعليم

 .الفعالة والدولية اإلقليمية الشراكة وتحقيق العلم هذا خالل من المحلي المجتمع

مجال التعليم وضرورة إتباع  فيللتغيرات العالمية واحتياجات ومتطلبات سوق العمل والمنافسة  ونظرا  

الجودة بالقسم وقد انبثق عنها العديد من فرق العمل لضمان الوفاء بمتطلبات معاييرالجودة، فقد تم تشكيل لجنة 

 الجودة بالقسم كأحد مخرجات مشروع إرساء نظام الجودة بالكلية الجامعية بالجموم.

 

 إعداد الخطة االستراتيجية مراحل

يأتي وضع خطة استراتيجية لقسم األحياء في سياق توجه جامعة ام القرى نحو إرساء قواعد األسلوب العلمي 

الذي يتالءم وتطلعات الجامعة، وكمتطلب أساسي من متطلبات الوصول الى الجودة للتخطيط المستقبلي 
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ر شامل يرتقي بالتعليم العالي وإحداث تغيي الذ تسعى الكلية الجامعية بالجموم لتحقيقه واالعتماد المؤسسي

 والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

( 4رقم )وبناء  عليه فقد قامت لجنة الجودة ومتابعة تنفيذ الخطة بالقسم والتي تم تشكيلها بالقرار الداخلي 

كتور سمير بن حسن قاري، بوضع خطوات تنفيذية برئاسة سعادة رئيس القسم الد هـ13/6/1438بتاريخ 

لبناء الخطة االستراتيجية الخمسية لقسم االحياء بالكلية الجامعية بالجموم وفقا  لمعطيات ومنهجية التخطيط 

 االستراتيجي المعتمد عالميا ، وذلك من خالل:

الت واستخدام البريد جمع البيانات الالزمة لشتى المعطيات بعدة أساليب منها االستبانات والمقاب -1

االلكتروني والمالحظة وفحص المستندات لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة 

 .والتهديدات

عقد عدة لقاءات وورش عمل للتوعية بأهمية الجودة وما تتطلب من تخطيط استراتيجي وطرق التحليل  -2

 .للبيئة الداخلية والخارجية، والتهيئة لهذا التخطيط

وجلسات العصف الذهنى مع عدد من اعضاء هيئة التدريس والطالب وذلك  لندوات التفاعليةعقد ا -3

 .لصياغة التحليل الرباعي

عرض التحليل الرباعي على منسوبي القسم من األكاديميين واإلداريين واخذ المالحظات واعادة  -4

 .الصياغة النهائية

 .الوضع الراهن واالداء المستهدف ومن ثم اخذ المالحظات واعادة الصياغة النهائية تم تحديد الفجوة بين -5
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بناء  عليه تم صياغة الرؤية والرسالة وبناء االهداف االستراتيجية والتي تم مناقشتها مع منسوبي القسم في  -6

رجيا ، وتدوين وخا ضوء رؤية ورسالة واهداف الجامعة والكلية وتجارب وخطط األقسام المناظرة داخليا  

 المالحظات وكتابة الصياغات النهائية.

بعد ذلك تم صياغة المبادرات لعالج نقاط الضعف ولتعزيز نقاط القوة والستغالل الفرص المتاحة  -7

 ولتجنب التهديدات

 يلي ذلك تم وضع الخطط التنفيذية وصياغة مؤشرات األداء. -8

 تم اعتماد الخطة االستراتيجية بالمجالس الرسمية.ي -9

 

 محاور الخطة االستراتيجية

تم العمل على الخطة االستراتيجية من خالل ثالثة محاور والتي هي موضع اهتمام الكلية الجامعية بالجموم 

 في خطتها االستراتيجية والتي تمثل المحاور الرئيسية ألي مؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم العالي وهي كالتالي: 

 محور التعليم والتعلم -

 سات العليا والبحث العلميمحور الدرا -

 محور خدمة المجتمع -

من خالل هذه المحاور يسعى القسم على أن يحقق أعلى متطلبات الجودة وأن يلبي احتياجات سوق العمل 

كما سيعمل القسم على تحسين نوعية البحث العلمي   في الدول المتطورة.محليا  وويضاهي األقسام المناظرة 

المرموقة وتوجيهه نحو التطبيق العملي لحل مشاكل المجتمع، إضافة  لنسج ونشره في المجالت الدولية 
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لخلق شراكة في التطوير  الخريجينعالقات مهنية معمقة ودائمة مع جميع مؤسسات المجتمع والتواصل مع 

   ولجعل القسم مرجع مهني للمعرفة وخدمة المجتمع.

 

 SWOT Analysisالتحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية 

يهدف التحليل إلى تحديد مكامن القوة والضعف، والتعرف على الظروف البيئية والعناصر المحيطة بما فيها 

من فرص وتحديات )تهديدات( وأثرها في مدى قدرة القسم على تنفيذ الخطة االستراتيجية، والوصول إلى 

للقسم أن هناك مجموعه من نقاط القوة التي  األهداف والغايات المرجوة. وقد أوضحت نتائج الدراسة الذاتية

كما أظهرت نتائج  ،يتميز بها القسم داخليا والتي يمكن استثمارها وتفعيلها على النحو الذي يحقق رسالة القسم

 .الدراسة بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية القسم في تحقيق رسالتها وغايتها

وتجدر اإلشارة الى ان تحديد عوامل القوة والعمل على تنميتها وتعزيزها، والفرص المتاحة ودراسة إمكانات 

استغاللها، ومعالجة عوامل الضعف والتهديدات والعمل على تثبيطها والتقليل من آثارها السلبية، سوف يؤدي 

اتج نتوجاءت مة والغايات المرجوة، إلى زيادة فرص نجاح الخطة االستراتيجية، وتحقيق األهداف المرسو

 التحليل االستراتيجي على النحو التالي:
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 Strengthsنقاط القوة 

 االستفادة من خطط أقسام األحياء في الجامعات المحلية والعالمية. .1

 قيادة متميزة للقسم تمتلك قدرات تطويرية  .2

 .االسلوب العادل واألمانة والحيادية في االدارة .3

 هيئة التدريس.كفاءة أعضاء  .4

 وجود أعضاء هيئة تدريس ممن يتمتعون بالخبرات العلمية العالمية والتطويرية .5

 .وجود التزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .6

 .توافر التوصيف الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .7

التعلم  التي يتم تدريسها وفقا  الستراتيجياتمالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس للمقررات  .8

 الحديثة.

رة العالية لدي أعضاء هيئة التدريس بالقسم على استخدام تكنولوجيا التعليم في بعض المقررات دالمق .9

 الدراسية.

 إمكانية االستفادة من الجهات الداعمة للدراسات والمشاريع البحثية. .11

 هم في خدمة العملية التعليمية وخدمة المجتمع.القيام بعقد ورش العمل والندوات التي تس .11

 اهتمام القسم بالتجهيزات والوسائل العلمية في القاعات. .12

 وضع برنامج لتطوير وتجهيز معامل طالبية وبحثية تضم أحدث األجهزة. .13
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وجود موقع للقسم على شبكة االنترنت باللغة العربية يتميز بالتنظيم واثراء المحتوى والمتابعة  .14

 .ثوالتحدي

 

 :Weaknessنقاط الضعف  

 نقص الكادر اإلداري .1

 نقص الكادر األكاديمي من أعضاء هيئة التدريس لدي الطالب .2

 عدم وجود كادر نسوي من أعضاء هيئة التدريس .3

 عدم وجود معيدين بالقسم .4

 تكليف بعض االعضاء بمهام ادارية عليا تستهلك معظم اوقاتهم.  .5

 لتوفير البيئة المناسبة والتي تسهم في رفع اإلنتاجية حاجة القسم الى مكاتب مستقلة لألعضاء .6

 عدم وجود قاعات كبيرة للمناقشات العلمية وعقد السيمنارات والندوات والتي تسهل عمل البرنامج. .7

 عدم وجود مرافق تعليمية مهمة كالصوبة النباتية وبيت الحيوان والمعشبة ومختبر مركزي .8

 في تنفيذ يعض النشاطات واجراء الصيانة السريعة. عدم وجود موارد مالية للقسم للمساهمة .9

 عدم وجود برامج للدراسات العليا بالقسم .11

 .ضعف التعاون العلمي والبحثي مع مراكز البحوث والمؤسسات األكاديمية المحلية والعالمية .11

 قصور التعاون مع القطاعين العام والخاص وضعف االستفادة من جميع خبرات وكفاءات منسوبي القسم .12
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 :Opportunities فرصال

 تزايد الطلب على االلتحاق بالقسم لما له من سمعة متميزة بين أقسام الكلية .1

 سعي القسم المناظر بالجامعة للحصول على االعتماد األكاديمي لنفس الخطة الدراسية .2

 تزايد رغبة المجتمع في االستفادة من الخدمات العلمية واالستشارية التي يقدمها القسم. .3

 نية إقامة الدورات التدريبية في مختلف التخصصات لخدمة المجتمع.إمكا .4

 وجود نخبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس .5

 زيادة فرص القسم في تأسيس معامل طالبية وبحثية ومرافق علمية مساندة. .6

 

  :Threatens التهديدات

 وجود أقسام مناظرة بالمملكة وخارجها مما أوجد نوع من المنافسة بينها. .1

 عدد من أعضاء هيئة التدريس لبعض المناصب اإلدارية تكليف .2

 انهاء عقود بعض من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقسم .3

 عدم توافر معامل طالبية وبحثية بالقسم .4

 عدم توافر أعضاء هيئة تدريس لتلبية متطلبات البدا في البرنامج لدي شطر الطالبات .5

لملتحقين بالقسم، والتي ال يقابلها زيادة في اإلمكانات والموارد الزيادة المستمرة في إعداد الطالب ا .6

 واعداد أعضاء هيئة التدريس
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 البيئة الداخلية

 Strengthsنقاط القوة  م
األهمية 

 النسبية
 Weaknessesنقاط الضعف  

األهمية 

 النسبية

1 
االستفادة من خطط أقسام األحياء في الجامعات المحلية 

 والعالمية.
 عالية نقص الكادر اإلداري 1 عالية

 قيادة متميزة للقسم تمتلك قدرات تطويرية 2
 عالية

2 
نقص الكادر األكاديمي من أعضاء هيئة التدريس 

 لدي الطالب

 عالية

 عالية عدم وجود كادر نسوي من أعضاء هيئة التدريس 3 عالية .االسلوب العادل واألمانة والحيادية في االدارة 3

 عالية عدم وجود معيدين بالقسم 4 عالية هيئة التدريس.كفاءة أعضاء  4

5 
وجود أعضاء هيئة تدريس ممن يتمتعون بالخبرات 

 العلمية العالمية والتطويرية

 عالية
5 

تكليف بعض االعضاء بمهام ادارية عليا تستهلك 

 معظم اوقاتهم.
 متوسطة

6 
وجود التزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس 

 .في حكمهمومن 

 عالية
6 

حاجة القسم الى مكاتب مستقلة لألعضاء لتوفير البيئة 

 المناسبة والتي تسهم في رفع اإلنتاجية
 منخفضة

7 
توافر التوصيف الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومن 

 .في حكمهم
 7 متوسط

عدم وجود قاعات كبيرة للمناقشات العلمية وعقد 

 والندوات والتي تسهل عمل البرنامج. السيمنارات
 منخفضة

8 

مالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

التعلم  للمقررات التي يتم تدريسها وفقا  الستراتيجيات

 الحديثة.

 8 متوسط
عدم وجود مرافق تعليمية مهمة كالصوبة النباتية 

 وبيت الحيوان والمعشبة ومختبر مركزي
 متوسطة

9 

العالية لدي أعضاء هيئة التدريس بالقسم على المقدرة 

استخدام تكنولوجيا التعليم في بعض المقررات 

 الدراسية.

 9 متوسط
عدم وجود موارد مالية للقسم للمساهمة في تنفيذ 

 يعض النشاطات واجراء الصيانة السريعة.
 متوسطة

11 
إمكانية االستفادة من الجهات الداعمة للدراسات 

 البحثية.والمشاريع 
 عالية عدم وجود برامج للدراسات العليا بالقسم 11 عالية
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11 
القيام بعقد ورش العمل والندوات التي تسهم في خدمة 

 العملية التعليمية وخدمة المجتمع.
 11 عالية

ضعف التعاون العلمي والبحثي مع مراكز البحوث 

 .والمؤسسات األكاديمية المحلية والعالمية
 عالية

 12 متوسط القسم بالتجهيزات والوسائل العلمية في القاعات. اهتمام 12
قصور التعاون مع القطاعين العام والخاص وضعف 

 االستفادة من جميع خبرات وكفاءات منسوبي القسم
 عالية

13 
وضع برنامج لتطوير وتجهيز معامل طالبية وبحثية 

 تضم أحدث األجهزة.

 عالية
   

14 
االنترنت باللغة العربية وجود موقع للقسم على شبكة 

 .يتميز بالتنظيم واثراء المحتوى والمتابعة والتحديث

 عالية
   

 

 البيئة الخارجية

 Opportunities الفرص م
األهمية 

 النسبية
 Threats التهديدات 

األهمية 

 النسبية

1 
تزايد الطلب على االلتحاق بالقسم لما له من سمعة 

 متميزة بين أقسام الكلية
 1 عالية

وجود أقسام مناظرة بالمملكة وخارجها مما أوجد نوع 

 من المنافسة بينها.
 عالية

2 
سعي القسم المناظر بالجامعة للحصول على االعتماد 

 األكاديمي لنفس الخطة الدراسية
 2 عالية

تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس لبعض 

 المناصب اإلدارية
 متوسطة

3 
ة من الخدمات العلمية تزايد رغبة المجتمع في االستفاد

 واالستشارية التي يقدمها القسم.
 3 عالية

انهاء عقود بعض من أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 بالقسم
 عالية

4 
إمكانية إقامة الدورات التدريبية في مختلف التخصصات 

 لخدمة المجتمع.
 عالية عدم توافر معامل طالبية وبحثية بالقسم 4 عالية

 5 عالية متميزة من اعضاء هيئة التدريسوجود نخبة  5
عدم توافر أعضاء هيئة تدريس لتلبية متطلبات البدا 

 في البرنامج لدي شطر الطالبات
 عالية
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6 
زيادة فرص القسم في تأسيس معامل طالبية وبحثية 

 ومرافق علمية مساندة.
 6 عالية

الزيادة المستمرة في إعداد الطالب الملتحقين بالقسم، 

يقابلها زيادة في اإلمكانات والموارد واعداد  والتي ال

 أعضاء هيئة التدريس

 عالية

مما سبق يتضح أن نقاط القوة تفوق نقاط الضعف والفرص المتاحة تتساوي مع التهديدات ومع ذلك يفضل أن 

 تكون استراتيجية المرحلة القادمة هي استراتيجية تطوير وتحسين في جميع محاور الخطة

 

 االستراتيجيةمالمح الخطة 

بناء  على ما سبق وفي إطار تحليل الفجوة بين الوضع الراهن والتصور المستقبلي فان الخطة االستراتيجية 

للقسم تطمح لتحقيق نقلة نوعية في الدور الذي يمكن أن يلعبه القسم على المستوى األكاديمي والبحثي وخدمة 

لإلبداع والتميز وتطوير اإلمكانيات والموارد والخبرة المجتمع من خالل توفير بيئة أكاديمية محفزة 

وتتضمن هذه الخطة كل الطموحات والتطلعات التي يرغب القسم في تحقيقها خالل فترة زمنية  المكتسبة. 

للوصول للتطوير المستمر والتأهيل  هـ1441/هـ1439محددة تمتد لخمس سنوات من بداية العام الدراسي 

 ا ان تكون متوافقة مع الخطة االستراتيجية للكلية وللجامعة. لالعتماد، وقد روعي به

 

يتضمن الجزء التالي صياغة الخطة االستراتيجية بداية بالرؤية والرسالة وتحديد األهداف االستراتيجية، بعد 

هدف  ذلك سيتم ايراد مبادرات القسم لتحقيق أهدافه االستراتيجية ويليه سيتم إيضاح بيان تفصيل آلية تنفيذ كل

من األهداف االستراتيجية، والمبادرات المتخذة لتحقيقه، مشفوعا  بمؤشرات األداء للمنجزات، ثم يختم بالجهة 

 .والمدة الزمنية المتوقعة إلنجازهوالمستهدفين المسؤولة 
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 صياغة االستراتيجية:

 رؤية الكلية 

 وخدمة المجتمع. ميالعللكافة التخصصات والبحث  األكاديميالتعليم  فيالريادة والتميز 

 رسالة الكلية

الجوانب البحثية والتطبيقية والمعرفية بمختلف التخصصات القائمة فى الكلية وبما  فيتخريج كوادر مؤهلة 

 يتوافق مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

 

 رؤية القسم

 ان نكون قسما أكاديميا متميزا على المستوى األكاديمي والبحثي محليا وعالميا. 

 

 رسالة القسم

لمواجهة متطلبات بيئة العمل وتنمية المجتمع وفق برامج  وبحثيا   ، عمليا  تخريج كوادر وطنية متميزة علميا  

 أكاديمية وبيئة تعليمية جاذبة في مجال علم األحياء.

 

 األهداف االستراتيجية 

 تخريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة تحديات بيئة العمل. .1
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 مج دراسات عليا والتوسع في برامج البكالوريوس ضمن مجال علوم الحياةاستحداث برا .2

 التميز في اجراء البحوث العلمية  .3

 تحسين دور القسم في خدمة المجتمع .4

 

 االستراتيجية األهداف صياغة متطلبات تحقيقآليات  

 هذه األهداف، وهي كالتالي: واضحة لكتابة متطلباتلتحقيق األهداف األساسية ال بد من وجود آلية 

 .)المبادرات( دراسة وإعداد متطلبات القسم من المشاريع التطويرية .1

 .للقسم( السنوية ا  اواداري ا  )علمي تنفيذ المبادراتاإلشراف على تحديد  .2

 .المناظرة والكليات المحلية واألجنبية البحثية تطوير عالقة القسم بالمجتمع وبالمراكز استحضار اليات .3

 سة سياسة قبول الطالب ورفع التوصيات الالزمة بهذا الشأن.درا .4

 خرى.األ والمرافق التعليمية المساندةتحديد متطلبات القسم من أعضاء هيئة تدريس  .5

 

 المبادرات

 األكاديمي.: الحصول على االعتماد 1 المبادرة()

 جهات التوظيف في تحديد بعض مخرجات التعلم من المهارات والكفاءات المطلوبة  مشاركة: 2 المبادرة()

 .سوق العمل في       

 .: عقد شراكات مع اقسام مناظرة ومراكز بحثية محلية3 المبادرة()
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 : توفير الحوافز والتدريب والدعم ألعضاء هيئة التدريس العتماد أساليب حديثة في التدريس4 المبادرة()

 .واالرتقاء بجودة التعليم       

 .: استقطاب الطالب المتميزين5 المبادرة()

 : زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد الطالب وتوفير مساعدين لهيئة التدريس6 المبادرة()

 .: تطوير البنية التحتية للبحث العلمي7 المبادرة() 

 .بالتدريس والبحث العلمي بالقسم: توفير مصادر تعلم حديثة لالرتقاء 8 المبادرة() 

 .: تنظيم البرامج والدورات التدريبية وتقديم االستشارات للقطاعين الخاص والعام9 المبادرة()

 .: المشاركة في الفعاليات االجتماعية والثقافية11 المبادرة()

 

 خطة تنفيذ األهداف االستراتيجية

تحديد المبادرات )المشاريع التطويرية( المناسبة والتي تم دراسة متطلبات كل هدف استراتيجي وبالتالي تم 

يمكن من خاللها تحقق الغايات، كما تم انتقاء المتطلبات الالزمة لتحقيق الهدف االستراتيجي بعناية باإلضافة 

الى صياغة مؤشرات قياس مدى تحقق الهدف االستراتيجي خالل المدة المعتبرة في وثيقة الخطة 

 االستراتيجية.
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 لهدف االستراتيجي االولا
 تخريج كوادر علمية وطنية قادرة على مواجهة تحديات بيئة العمل

 األكاديمي.: الحصول على االعتماد 1 المبادرات 
  جهات التوظيف في تحديد بعض مخرجات التعلم من المهارات  مشاركة: 2
 .سوق العمل والكفاءات المطلوبة في    
 .مناظرة ومراكز بحثية محلية: عقد شراكات مع اقسام 3
 : توفير الحوافز والتدريب والدعم ألعضاء هيئة التدريس العتماد أساليب حديثة 4
 .واالرتقاء بجودة التعليم في التدريس    
 .: استقطاب الطالب المتميزين5
  : زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد الطالب وتوفير مساعدين لهيئة 6
 سالتدري    

متطلبات تحقيق 
 الهدف

 .دورات ألعضاء هيئة تدريس من أجل تطوير وتحسين أدائهم التعليمي : تقديم1
   استطالع احتياجات القطاعين الخاص والعام بغية مراعاتها في تطوير: 2
 .البرامج األكاديمية للكلية    
 .توفير دورات تدريبية ميدانية للطالب: 3

 1. القسم نللخريجيمدى استيعاب سوق العمل : 1 مؤشرات األداء
 2. القسمنسبة إقبال الطالب الجدد على البرامج المقدمة من طرف : 2
  وآراء الجهاتنتائج استبيانات تقييم المقررات من طرف الطالب، الخريجين : 3
 3 التي سيتم توظيف خريجي القسم بها    
 ) وطالبات الطلبة )طالببالنسبة ألعداد  سالتدريمعدل أعضاء هيئة : 4

 الجهاز اإلداري واألكاديمي بالقسم بمساندة عمادة الكلية التنفيذ ةمسؤولي
 خمسة سنوات مدة التنفيذ
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 الهدف االستراتيجي الثاني
 استحداث برامج دراسات عليا والتوسع في برامج البكالوريوس ضمن مجال علوم الحياة

 األكاديمي لبرامج القسم.الحصول على االعتماد : 1 المبادرات 
 جهات التوظيف في تحديد بعض مخرجات التعلم من المهارات  مشاركة: 2
 .سوق العمل والكفاءات المطلوبة في    
 .: عقد شراكات مع اقسام مناظرة ومراكز بحثية محلية3
 .: تطوير البنية التحتية للبحث العلمي7
 .حديثة لالرتقاء بالتدريس والبحث العلمي بالقسم: توفير مصادر تعلم 8

متطلبات تحقيق 
 الهدف

 واستحداث  في تطوير واالخذ بهاستطالع احتياجات القطاعين الخاص والعام : 1
 .للقسمالبرامج األكاديمية     
 رهاالمختبرات والمعامل العلمية وتطوي : االهتمام بتجهيز2
 3توفير دورات تدريبية ميدانية للطالب. : 3
 لتغطية العجز الحاصل في هيئة  بالجموم بمقر الكلية تاستديوهاتجهيز : 4
 .الطالبات بشطر التدريس    

 1. القسم نللخريجيمدى استيعاب سوق العمل : 1 مؤشرات األداء
 2. القسمنسبة إقبال الطالب الجدد على البرامج المقدمة من طرف : 2
  وآراء الجهاتنتائج استبيانات تقييم المقررات من طرف الطالب، الخريجين : 3
 3 التي تم توظيف خريجي القسم بها    
 ) وطالبات الطلبة )طالببالنسبة ألعداد  سالتدريمعدل أعضاء هيئة : 4

 الجهاز اإلداري واألكاديمي بالقسم بمساندة عمادة الكلية التنفيذ ةمسؤولي
 خمسة سنوات مدة التنفيذ
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 الهدف االستراتيجي الثالث
 التميز في اجراء البحوث العلمية 

 .: عقد شراكات مع اقسام مناظرة ومراكز بحثية محلية3 المبادرات 
 : تطوير البنية التحتية للبحث العلمي7
 .: توفير مصادر تعلم حديثة لالرتقاء بالتدريس والبحث العلمي بالقسم8

متطلبات تحقيق 
 الهدف

 .القسمإنشاء وتجهيز مختبرات بحثية في : 1
 .توفير الدعم المادي للمشاريع البحثية: 2
 .الدراسات العليا : إقرار برامج3
 .وخارج المملكة التواصل والتعاون العلمي مع المؤسسات البحثية من داخل: 4
 معهم لمدة ال  الباحثين من أعضاء هيئة التدريس من خالل التعاقد : استقطاب5
 .تقل عن ثالث سنوات    
 .تخفيف نصاب التدريس لعضو هيئة التدريس الباحث :6
  تسهيل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بحضور ومشاركة الباحثين في: 7
 .المؤتمرات العلمية    

 .عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة: 1 مؤشرات األداء
 2عدد المنح والمشاريع الممولة. : 2
 .عدد الجوائز للنشر العالمي والبحث العلمي: 3
 .القسمنظمها يعدد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي : 4
 .عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية محليا وعالميا: 5

 الجهاز األكاديمي بالقسم بمساندة عمادة الكلية والعمادات المساندة بالجامعة التنفيذ ةمسؤولي
 خمسة سنوات مدة التنفيذ
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 الرابعالهدف االستراتيجي 

 تحسين دور القسم في خدمة المجتمع

 : تنظيم البرامج والدورات التدريبية وتقديم االستشارات للقطاعين الخاص 9 المبادرات 

 والعام    

 .المشاركة في الفعاليات االجتماعية والثقافية: 11

متطلبات تحقيق 

 الهدف

  التعريف بالكلية ونشاطاتها من خالل حث أعضاء هيئة التدريس على: 1

 .المشاركة في الفعاليات االجتماعية والوسائل اإلعالمية    

 2. من خالل عمادة الكلية وعمادة خدمة المجتمع القسمتوطيد التعاون بين : 2

 3وجعله أكثر تفاعليا .  للقسمتطوير الموقع اإللكتروني : 3

 .لخدمة المجتمع بالقسم توجيه البحث العلمي: 4

 تاالستشاراو نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرامج التدريبية: 1 مؤشرات األداء

 .عدد االستشارات المقدمة للقطاعين العام والخاص: 2

 .التدريبية المنظمة من طرف الكليةعدد الدورات : 3

 .نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لهم مشاركات في الفعاليات االجتماعية: 4

 .نسبة الطالب الذين ساهموا في مناسبات المجتمع وفي العمل التطوعي: 5

المساندة  الجهاز االداري واألكاديمي بالقسم بمساندة عمادة الكلية والعمادات التنفيذ ةمسؤولي

 المراكز البحثية بالجامعة(-بالجامعة )عمادة خدمة المجتمع 

 خمسة سنوات مدة التنفيذ
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 العامة لفعالية الخطة معايير التحقق

 تطور عدد طالب القسم، وعدد أعضاء هيئة التدريس والنسبة الرابطة بينهم. .1

 سرعة توظيف مخرجات القسم في قطاعات العمل. .2

 عالميا. ومؤتمرات متميزةعدد البحوث المنشورة في مجالت  .3

 عدد المعامل والمختبرات وسرعة إنجازها ومدى استغاللها. .4

 مدى إعداد قاعات التدريس لتناسب طرق التعليم الحديث. .5

 إدراج نظام للدعم األكاديمي للطالب وذلك بتشجيع المتفوقين. .6

 متابعة حالة الطالب التعليمية.ل للطالب الفعالمدى توفر اإلشراف األكاديمي  .7

 المحلية والخارجية. األكاديميمستوى التقدم في تسجيل القسم في منظومات االعتماد  .8

مدى تطور مستويات أعضاء هيئة التدريس علميا  من خالل إنتاجهم البحثي وعمليا  من مشاركتهم في  .9

 وخدمة المجتمع. تدريس والمساهمة في تطوير القسمال
 

 كةبرامج الشرا

 .واإلقليميةالمحلية  العالفةوالجهات ذات األقسام المناظرة العمل على إيجاد شراكة للقسم مع  .1

إيجاد شراكة في مجال  والعمل علىتشجيع البحث العلمي مع الكليات المناظرة في الجامعات العالمية  .2

 البحث العلمي مع هذه الكليات.
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 :مستهدفينشركاء 

لقسم األحياء التي تتضمنها الخطة تضافر جهود عدد من المؤسسات  االستراتيجيةيتطلب تحقيق األهداف 

 منها:، القسمالمحلية وتعاونها مع 

 والمراكز البحثيةالمناظرة  االقسام .1

 .ومنطقة الجموم التعليم بمنطقة مكة المكرمة ادارة .2

  الصحية بمنطقة مكة المكرمة الشؤون .3

 ومنطقة الجموم بمنطقة مكة المكرمةالزراعية و فرع وزارة المياه والبيئة .4

 .ذات العالقة والقطاع الخاصالمؤسسات والجمعيات األهلية  .5
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 تنفيذ المبادرات )المشاريع التطويرية( آليات

 

  األكاديميالحصول على االعتماد  (1)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 سنوات 3 مدة التنفيذ لجنة الجودة بالقسم مسؤولية التنفيذ األول والثاني 

 المتطلبات

 1توصيف البرامج والمقررات. : 1

 2إعداد التقارير الدورية والسنوية. : 2

 1تطبيق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم. : 3

 (37: تخريج الدفعة األولى من طالب الخطة )4

 .البرامجيلالعتماد االتفاق مع إحدى الهيئات الدولية المتخصصة : 5

النتائج 

 المستهدفة
 اعتماد برنامج البكالوريوس في االحياء

 نسبة اإلنجاز في متطلبات االعتماد األكاديمي مؤشرات االداء

 مسؤولية الجهة
القسم، عمادة الكلية، عمادة التطوير 

 الجامعي
 األطراف المعنية

الكلية، الجامعة، هيئة التدريس 

 بالقسم، والطالب
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 (2)المبادرة
 جهات التوظيف في تحديد بعض مخرجات التعلم من المهارات  مشاركة

 سوق العمل والكفاءات المطلوبة في    

األهداف 

 االستراتيجية
 سنوات 5 مدة التنفيذ رئيس القسم مسؤولية التنفيذ األول والثاني

 المتطلبات

 1التواصل مع الجهات الموظفة بالقطاعين العام والخاص لمعرفة احتياجاتهم. : 1

 2المشاركة في فعاليات يوم المهنة بالجامعة. : 2

 .بمجرد تخريج اول دفعة من البرنامج الخريجين والجهات الموظفة : إيجاد الية للتواصل مع3

النتائج 

 المستهدفة

 1. من واقع سوق العمل للطالب الخريجينالمالئمة ظائف بالو : كتابة قائمة1

 2لدى الجهات الموظفة.  القسمالرفع من سمعة : 2

 .التوظيف جهاتتنوع : 3

 مؤشرات االداء
 1عدد الطالب الخريجين الذين تحصلوا على وظائف. : 1

 .القسمالتي توظف خريجي  الجهاتعدد : 2

 األطراف المعنية القسم، عمادة الكلية  مسؤولية الجهة
جهات التوظيف، الكلية، الجامعة، 

 والطالب
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 .عقد شراكات مع اقسام مناظرة ومراكز بحثية محلية (3)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية

األول والثاني 

 والثالث
 مسؤولية التنفيذ

رئيس القسم وعميد 

 الكلية
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات
 1. اقسام مناظرة محلياالتواصل مع : 1

 2. ا  محليداخل الجامعة والتواصل مع مراكز بحوث : 2

النتائج 

 المستهدفة

 13. اقسام مناظرة في التعاون العلمي والبحثيتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع : 1

 .محليةداخلية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع مراكز بحوث : 2

 مؤشرات االداء
 12عدد اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها. : 1

 المشاركة بهاتمت عدد المشاريع البحثية المشتركة التي : 2

 األطراف المعنية القسم، عمادة الكلية  مسؤولية الجهة
القسم، الكلية، أعضاء القسم، 

 والطالب
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 (4)المبادرة
التدريس العتماد أساليب حديثة في توفير الحوافز والتدريب والدعم ألعضاء هيئة 

 .واالرتقاء بجودة التعليم التدريس

األهداف 

 االستراتيجية
 مسؤولية التنفيذ األول 

رئيس القسم، لجنة 

 الجودة 
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات
 .توفير دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم التدريسية: 1

 .العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس : توازن2

 .البنية التحتية الداعمة لألساليب الحديثة في التدريس : تحسين3

النتائج 

 المستهدفة

 استخدام أعضاء هيئة التدريس لألساليب الحديثة في التدريس : 1

 .القسماالرتقاء بجودة التدريس في : 2

 مؤشرات االداء
 .التدريس في الحديثة األساليب يستخدمون الذين التدريس هيئة أعضاء عدد: 1
 .التدريس جودة على الطالب رضى مدى: 2
 .التدريس بأساليب الخاصة التدريبية الدورات في شاركوا الذين التدريس هيئة أعضاء عدد: 3

 مسؤولية الجهة
القسم، عمادة الكلية، عمادة التطوير 

 الجامعي 
 األطراف المعنية

أعضاء القسم، القسم، الكلية، 

 والطالب
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 استقطاب الطالب المتميزين (5)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 مسؤولية التنفيذ األول 

رئيس القسم ، لجنة 

 األنشطة، لجنةالجودة 
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات
 2. ببرامج القسم ومخرجاتهتنظيم زيارات للمدارس الثانوية للتعريف : 1

 .برامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل : استحدث2

 .بالقسماستحداث جوائز وحوافز للطالب المتميزين : 3

النتائج 

 المستهدفة

 الحاصلين على معدالت مرتفعة. بالقسمزيادة عدد الطالب المستجدين : 1

 زيادة عدد الطالب الخريجين الحاصلين على معدالت مرتفعة. :2

 .القنوات النظامية والوسائل المتاحةعبر جميع  بالقسمبرامج المتوفرة  اإلعالن عن. 3

 مؤشرات االداء

 الحاصلين على معدالت مرتفعة.  بالقسمالطالب المستجدين  احصائيات :1
 الطالب الخريجين الحاصلين على معدالت مرتفعة. : احصائيات2
 الخريجين الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا محليا وخارجيا. احصائيات. 3
 الخريجين الذين تم توظيفهم كمعيدين أو محاضرين أو باحثين. احصائيات. 4

 مسؤولية الجهة
القسم، عمادة الكلية، عمادة القبول 

 والتسجيل
 األطراف المعنية

القسم، الكلية، أعضاء القسم، 

 والطالب والمجتمع
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 (6)المبادرة
زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد الطالب وتوفير مساعدين لهيئة 

 التدريس

األهداف 

 االستراتيجية
 سنوات 5 مدة التنفيذ رئيس القسم  مسؤولية التنفيذ األول 

 المتطلبات
 1. (الطالبات شطرفي  )خاصةاستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد : 1

 2ومعيدين وفنيين.  توظيف محاضرين : طلب2

 .ألعضاء هيئة التدريس جاذبةتوفير بيئة : 3

النتائج 

 المستهدفة

 طالب 11أستاذ لكل  الطالب:نسبة أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد  :1

 التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.  العبء توازن :2

 والطالب. المعلمبين  البيئة التفاعليةزيادة جودة  :3

 مؤشرات االداء
 أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد الطالب.  احصائيات :1
 واستقرار مراكز التكلفة التدريسي ألعضاء هيئة التدريس العبء: 2
 مدى رضى أعضاء هيئة التدريس والطالب عن جودة التدريس. :3

 األطراف المعنية القسم، عمادة الكلية، الجامعة مسؤولية الجهة
القسم، الكلية ، الجامعة، أعضاء 

 القسم، والطالب 
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 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي (7)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 مسؤولية التنفيذ الثاني والثالث

رئيس القسم ، لجنة 

 المعامل والمتحف
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات
 بالقسم إنشاء مختبرات بحثية :1

 . المراجع المتخصصة مكتبة الكليةالمساهمة في ائراء  :2

 فنيين. واتوظيف مساعدي باحثين المطالبة ب :3

النتائج 

 المستهدفة

 من إجراء أبحاثهم.ها تمكين طالبفتح برامج دراسات عليا موازية او عادية و :1

 تسهيل إجراء البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس.  :2

 الحصول على تمويل للمشاريع البحثية.  :3

 من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم ادة عدد البحوث العلمية المنشورةزي :4

 مؤشرات االداء
 . عن عدد المختبرات البحثية ومستوى تجهيزها احصائيات :1
 : وجود طالب دراسات عليا2
 .اعداد الفنيين او مساعدي الباحثين :3

 مسؤولية الجهة

للدراسات العليا  وكالة الكلية القسم،

، عمادة البحث الكلية ،العلميوالبحث 

 العلمي

 األطراف المعنية
القسم، الكلية، الجامعة، أعضاء 

 القسم
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 توفير مصادر تعلم حديثة لالرتقاء بالتدريس والبحث العلمي بالقسم (8)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 التنفيذمسؤولية  الثاني والثالث

لجنة ‘ رئيس القسم 

الشؤون التعليمية 

 بالقسم

 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات

 . وتزويده بمواد تفاعلية اإللكتروني القسمتطوير موقع  :1

 تجهيز القاعات والمعامل بمختلف وسائل التدريس الحديثة :2

 تجهيز قاعات ذكية للطالب. : 3

 نظم التعليم االلكتروني : استخدام4

 ونظم التعليم اإللكتروني. تدريب أعضاء هيئة التدريس على استعمال وسائل التدريس الحديثة: 5

 .ومحركات بحوث علميةمكتبة بالجامعة لتوفير مصادر تعلم إلكترونية مكتبة الكلية و التعاون مع: 6

النتائج 

 المستهدفة

 تسهيل التواصل مع الطالب. : 1

 قواعد بيانات الدوريات العلمية. توفير : 2

  المتاحة. الطالب إلى مختلف مصادر التعلم تدريب: 3

 مؤشرات االداء

 المجهزة بمصادر التعلم الحديثة والمعاملعدد القاعات التدريسية : 1
 عدد مستخدمي وسائل التدريس الحديثة ونظم التعليم االلكترونية من أعضاء هيئة التدريس. : 2
 .وإمكانية الدخول عليها توفرةالم البحثية قواعد البياناتعدد : 3
 موقع االلكتروني للقسمدريس والطالب عن ال. مدى رضى أعضاء هيئة الت4

 مسؤولية الجهة

 للشؤون التعليمية، وكالة الكلية القسم،

، عمادة شؤون المكتبات، عمادة الكلية

 التعليم االلكتروني

 األطراف المعنية
الكلية، الجامعة، أعضاء القسم، 

 القسم والطالب
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 تنظيم البرامج والدورات التدريبية وتقديم االستشارات للقطاعين الخاص والعام (9)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 مسؤولية التنفيذ الرابع

رئيس القسم، عميد 

 الكلية
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات

 التدريبية.احتياجاتهم من البرامج والدورات . التواصل مع القطاعين العام والخاص لتحديد 1

 متخصصة في تنظيم برامج ودورات تدريبية. التعاون مع كلية خدمة المجتمع 2

للقطاعين العام شارية بالجامعة لتقديم استشارات االست والدراسات. التنسيق مع معهد البحوث 3

 والخاص.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم االستشارات والبرامج التدريبية.. 4

النتائج 

 المستهدفة

 . تقديم برامج ودورات تدريبية. 1

 ستشارات للقطاعين العام والخاص. . تقديم ا2

 .البيئية والصحية للمنطقة. المساهمة في إيجاد حلول لبعض المشاكل 3

 مؤشرات االداء
 مج والدورات التدريبية المقدمة. . عدد البرا1
 . عدد الخدمات االستشارية المقدمة.2

 مسؤولية الجهة

، الكلية للتطوير، وكالة الكلية القسم،

 شاريةاالست والدراساتمعهد البحوث 

 كلية خدمة المجتمع و

 األطراف المعنية
القسم، الكلية، الجامعة، أعضاء 

 القسم والمجتمع
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 المشاركة في الفعاليات االجتماعية والثقافية (10)المبادرة

األهداف 

 االستراتيجية
 مسؤولية التنفيذ الرابع

رئيس القسم، عميد 

 الكلية
 سنوات 5 مدة التنفيذ

 المتطلبات
 تلف الفعاليات التي تنظم سنويا. . رصد مخ1

 مشاركة في الفعاليات المجتمعية. . حث أعضاء هيئة التدريس والطالب على الحضور وال2

النتائج 

 المستهدفة

 . بالقسم والكلية. التعريف 1

 . المشاركة في الفعاليات المجتمعية.2

 مؤشرات االداء
 الكلية في الفعاليات المجتمعية. . عدد مشاركات 1
 . عدد أعضاء هيئة التدريس والطالب الذين شاركوا في فعاليات مجتمعية.2

 األطراف المعنية الكلية القسم، الجهةمسؤولية 
القسم، الكلية، الجامعة، أعضاء 

 القسم ، الطالب والمجتمع

 

 

 

 


