كليات الريان األهلية

عمادة التطوير واجلودة

اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية لكليات الريان األهلية
2019م – 2023م

تمت الموافقة على كل من الخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية من قبل مجلس األمناء في محضر اجتماعه األول للدورة الثالثة بتاريخ 2019/10/31م وموافقة الوزارة بالخطاب رقم  54315وتاريخ 1441/5/5هـ


بسم هللا الرحمن الرحيم
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مقدمة
أضحى التخطيط االستراتيجي أحد أهم مرتكزات تطور ونجاح منظمات األعمال الحديثة بكافة أشكالها وتخصصاتها في ظل المتغيرات العديدة التي تشهدها بيئات األعمال
والتي تفرض عليها اتخاذ التدابير الالزمة للتكيف مع تلك المتغيرات إن أرادت اإلستتتتتتتمرار والي او في ستتتتتتوم األعمال الستتتتتتيما وأن التخطيط االستتتتتتتراتيجي يحدد لل يادات اإلدارية
والمدراو مالمح الطريق الذي ستسير عليه المؤسسة نحو تح يق أهدافها ورؤاها االستراتيجية المنشودة وي دم لهم صورة واضحة تمكنهم من التفكير الشامل في كافة جوانب أنشطة
العمل مما يستتتتاعدها على تفادي التركيز على عنصتتتتر دون ا ر ،كما يتيح لهم فرص التنيؤ بالمتغيرات التي من المتوقع أن تحدث و ذلك حتى تتفادى ا ثار الستتتتليية التي قد تتركها
هذه التغيرات على المؤسسة.
وكليات الريان األهلية بإعتيارها إحدى الكليات المتميزة في ت ديم الخدمات التعليمية  ،قد حرصتتتتى على أن يكون التخطيط االستتتتتراتيجي أداتها الر يستتتتية في ترستتتتم طاها
المستتت يلية وفق أستتم علمية مدروستتة نحو تح يق التميز والريادة في عالم األعمال مع استتتشتتراو فرص التطور والنمو ،وتمثل طتها االستتتراتيجية هذه ار ة ريق لها حتى عام
2023م وهي تنشد منها أن تكون ن طة اإلنطالم السليمة نحو آفام أرحب من التميز والريادة.
الجدير بالذكر أن كليات الريان االهلية قد تأسسى بإرادة ملكية في عام 1437هـتتتتتتتتت بهدو زيادة الطاقة االستيعابية في الكليات الصحية بمنط ة المدينة المنورة وذلك لتوفير
اجود الخدمات التعليمية بما يح ق متطليات التنمية اليشتتتتترية من الل انشتتتتتاو كليات صتتتتتحية معتمدة من قيل وزارة التعليم وتمنح درجة اليكالوريوس في الطب اليشتتتتتري والتمري
والصيدلة والتخدير واألشعة ونظم المعلومات الصحية .وبدأت الدراسة في الكليات في مطلع العام الجامعي 2018-2017م في السنة التحضيرية ليرامج الطب والتخدير والتمري
والمستوى الثالث ليرنامج الطب اليشري وبرنامج التخدير في الفصل الثاني من نفم العام الجامعي كما تم انشاو كلية الصيدلة االكلينيكية في العام الجامعي 2019-2018م
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المصطلح

مصطلحات وتعريفات
التعريف

التخطيط االستراتيجي
منهج علمي استتتتته متي تلالر ال الن اة لاة ل لو ة اةولوالر واة اف االستتتتت اتا اة وتح ا ال امج والمشتتتتل ا القل ة على تحقاق ذه
اة اف هالل فت ة الهطة االستتتتت اتا اة همو ستتتتنوار و مل اتملشتتتتى م تطلعلتهل م اةهذ عان االعت ل للموا المتلحة والمعوقلر
المحتملة.
الخطة االستراتيجية للكليات
تغطي الهطة الفت ة من 2019م 2023 -م و ي وثاقة متتلملة توثق لم احل عملاة التهطاط االستتتت اتا ي ومه لتي التي تنفذ ل تلالر
ال الن.
فريق التخطيط االستراتيجي
و م موعة من اةشتتتهلص الذان تم تتلافهم من ق ل اإل ا ة العلال ( للقالم إع ا الهطة االستتتت اتا اة للتلالر ي حا امتن أن انضتتتم إلى
ف اق العمل أي أشهلص آه ان من ذوي اله ة والتفلءة إن اقتضر مصلحة العمل ذلك .
الرؤية )(VISION
ي تلك الصتتتو ة التي ت غب التلالر أن تتون علاهل في المستتتتق ل و ي اإل ل ة على الستتت ال الهلص ملذا ت وه التلالر في المستتتتق لي
و للتللي فهي تلك ال اة المو هة نحو الوض المستق لي للتلالر.
الرسالة ) ) Mission
تعني ستتت ب و و التلالر ولملذا تعمل في ذا الم لل؟ تمل تعني فلستتتفة عملهل والم موعلر التي ته مهل وتاف ا ب أن تستتتل م في تل اة
غ لر وتطلعلر ما أصحلب المصلحة.
القيم )(Values
ي معتق ار تلمنةي أو مظلة لسلوتالر تم تح ا ل من ق ل اإل ا ة العلال للتلالر لتحتم وتو ي سلوتالر تلفة منسو اهل و مهتلف مستوالتهم
اإل ا اة.
التحديات االستراتيجية
التح الر االستتتتتت اتا اة ي صتتتتتعو لر أو مشتتتتتلتل لهل تأثا ملموو على ط اقة عمل التلالر أو على ق تهل على تحقاق نتلئج طموحة
وملموسةي تمل تمثل أ م اةولوالر الملحة واةتث أ ماة وتأثا ا للتلالر وت هذ عان االعت ل عن وض اة اف االست اتا اة.
الغاية Goal
اتهل و سللتهل.
ي مل تسعى التلالر إلى تحقاقي هالل فت ة زمناة مح ة وانس م م
األهد ددداف االسدد د د د د دت ددراتد ديد دجد ديد ددة و ي مثل ة قلئمة لة اف ال ئاستتتتاة التي ا ب أن تحققهل التلالر في فت ة زمناة مح ةي و ي مصتتتتلغة ذتلء ومستتتتتن ة على الطموحلر
 Strategic Goals /واالحتال لر و اعمة لل اة وال ستتللة والقام الستتل قةي ومن هصتتلئصتتهل أن تتون طموحة لتنهل لاستتر مستتتحالة ل امتن تحقاقهلي تمل ان غي
Objectives
أن تتون واضحة ومح ةي وقل لة للقالو والتقاام والتقوام والم ا عة ومح ة فت ة زمناة مح ة.
برنامج Program

المبادرات Initiatives

واع ف أني مشتتتت و أو هطة مصتتتتغ ة مستتتتتق لاة تمثل أح متطل لر وآلالر تط اق اله ف االستتتتت اتا ي ضتتتتمن فت ة زمناة مح ةي واتماز
ال نلمج ع ة هصتتتتلئص تتمثل في ت لنستتتتي م ال امج اةه ه ضتتتتمن اله ف االستتتتت اتا يي ولي م شتتتت ار أ اء قل لة للقالو م وضتتتتو
مس ولالر من اقوم تنفاذه .
و ي اإل اءار التنفاذاة المتتلملة التي من شتتتتتأنهل أن ت ي إلى تحقاق ال امج المستتتتتته فةي و في تثا من اةحالن تتون ذه الم ل ار في
شتل مشل ا مح ة أو إ اءار عانهل تتتلمل ماعل في تحقاق ال امج المسته فة.
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منهجية ومراحل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
إ اتل من تلالر ال الن اة لاة ة ماة التهطاط االست اتا ي و و ه في تحقاق التلالر لغلالتهلي فق ق ر وض هطة است اتا اة تتون مو هل ة ائهل االست اتا ي هالل الهمو
سنوار المق لةي وق تم وض ذه الهطة على م حلتان مل م حلة التهائة وم حلة اإلع ا وفامل الي نلقي الضوء على لتان الم حلتان:

المرحلة األولى :مرحلة التهيئة:
تشتتتتتمل ذه الم حلة على أ هطوار تتمثل في تشتتتتتال ف اق الهطة ي اهتال نموذج العملي م ا عة ال اة وال ستتتتللة والقام ال و اة ي وضتتتت ال ول الزمني لمشتتتت و
الهطتتة ،علمتتل تتأنتتي تم اهتاتتل نموذج العمتتل ) ( ABCDE - Assessment, Baseline, Components, Down to specifics and Evaluateالستتتتتتتتتتهت امتتي ل نتتلء الهطتتة
االست اتا اةي حا اع ذا النموذج من أفضل وأتث النملذج استه امل ةني اق م فهمل شلمال واضحل لتسلسل م احل نلء الهطة من ااة نشلطلر التهطاط انتهلء للتنفاذ مل و
الوض ال ا ن ي أان ن ا أن نتون ي تاف ستصل الش تة إلى مل ت ا ي و ل اتم اإلن لز تمل و مهطط .
مل و الوض ال ا ن

أان ن ا أن نتون

القالو
القالو
Assessment

تاف نحقق ذلك

هط ال ااة
Baseline

المتونلر
Components
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التفلصال
Down to specifics

ل اتم اإلن لز حس مل و
مهطط
التقوام
Evaluate

الغايات االسرتاتيجية
تتمثل الغلالر االسلساة لتلالر ال الن اة لاة فامل الي:

الغايات االستراتيجية

زال ة ال هل وتحقاق االست امة المللاة .
توفا ه ملر تعلاماة ذار و ة عللاة تحقق ضل المستفا ان
إتقلن العمل واة اء الم سسي.
التمازالعلمي واةتل امي
انتلج ال ح العلمي المتهصص و نلء ش اتلر ذتاة محلاة و ولاة.
المشل تة الم تمعاة الفلعلة
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األطراف أصحاب املصلحة  Stakeholdersيف اخلطة االسرتاتيجية

يعتبر تحديد األطراف أصحاب المصلحة من العوامل المهمة التي تضمن فاعلية الخطة حيث أن دراسة وتفهم احتياجات وتوقعات تلك األطراف من المعايير األساسية التي
توضح مدى واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة الشاملة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات التي تقدمها كليات الريان األهلية في خدمة المجتمع
والبيئة ويمكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة على النحو التالي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المالك  ،المنافسون  ،الموردون.
الجهات الحكومية ذات العالقة (وزارة التعليم  ،وزارة الصحة  ،وزارة العمل  ،التأمينات االجتماعية ،إدارة الجوازات ).
طالب وطالبات كليات الريان األهلية.
أولياء األمور.
مستشفى الدار.
قطاعات األعمال المختلفة بسوق العمل.
المنظمات والهيئات العامة والخاصة.
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي " هيئة ضمان الجودة"
البرنامج الوطني للفعاليات والمؤتمرات.
أعضاء هيئة التدريس .
االداريون والفنيون بالكليات.
مجتمع المدينة المنورة.
المجتمع السعودي بوجه عام.
الصفحة  9من 46

الرؤية  ،الرسالة  ،القيم اجلوهرية

الرؤية Vision
أن تتون تلالر ال الن ائ ة في تق ام المع فة الط اة المتمازة لست امة و ة المه
واإلقلامي.

لر التعلاماة على المستواان الوطني

الرسالة Mission
تق ام امج ط اة وه ملر م تمعاة متمازة وا اء حو ا اعاة في ائة اتل اماة محفزةي لالستعلنة ه ار علماة م لةي
وأح الت هازار والتقنالر الذتاة المتطو ةي وش اتلر ذتاة محلاة و ولاة.
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االلتزام لل و ة

القيم اجلوهرية للكليات
الهلق
االسالمي
االلتزام
لل و ة

اال ا
واال تتل

التماز

القيم والمباديء

الشفلفاة

المسئولاة
ت له
الم تم

الت ل ل
العلمي

الوالء
واالنتملء
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مواءمة الغايات مع الرؤية والرسالة
الغايات
زال ة ال هل وتحقاق االست امة المللاة
توفا ه ملر تعلاماة ذار و ة عللاة
تحقق ضل المستفا ان
إتقلن العمل واة اء الم سسي
التماز العلمي واةتل امي
انتلج ال ح العلمي المتهصص و نلء
ش اتلر ذتاة محلاة و ولاة
المشل تة الم تمعاة الفلعلة

الرؤية والرسالة
تق ام امج وه ملر تعلاماة و حثاة متمازة
تق ام اله ملر التعلاماة الط اة المتمازة على المستواان المحلي
واإلقلامي
ائة أتل اماة
التماز في تق ام المع فة
ا اء حو ا اعاة في ائة اتل اماة محفزةي لالس ت ت ت تتتعلنتة
ه ار علماتتة م لتتةي وأح ت الت هازار والتقناتتلر التتذتاتتة
المتطو ةي وش اتلر ذتاة محلاة و ولاة.
تق ام امج ط اة وه ملر م تمعاة متمازة
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احملاور األساسية للخطة
ا تتزر منظومة المتونلر االست اتا اة للهطة من أ اف و امج است اتا اة على المحلو التللاة :

العمالء
المللي
العملالر ال اهلاة
التعلم والنمو
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عليه تعليق [ :]D1المحلو ع

ل  4فقط و ي م لالر علماة

استعراض
للتحديات واألهداف والربامج االسرتاتيجية واملبادرات الداعمة
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بيان بالتحديات االسرتاتيجية ( )11حتدي
 .1تحقاق االست امة المللاة والساط ة على ا تفل التتللاف التشغالاة.
 .2التنلفساة العللاة في التعلام العللي.
 .3عزوف عض فئلر الم تم عن تعلام ال نلر في التلالر الط اة هلصة في م لل التم اض.
 .4نلء نظم إ ا اة ح اثة موات ة لمهتلف المست ار.
 .5تهائة التلالر للحصول على االعتمل اةتل امي واستافلء معلاا ه.
 .6إا ل قوه علملة ذار ق ار مهناة عللاة.
 .7أ ماة المحلفظة على سالمة وتفلءة ال ناة التحتاة للتلالر.
 .8ا تفل مع ل ال و ان الوظافي.
 .9نلء ش اتلر علماة على النطلقان المحلي وال ولي لال تقلء لل ح العلمي
 .10الحل ة إلى ش اتة است اتا اة توف الت اب العملي المستم لطل ة المستوالر العلال للتلالر.
 .11ضعف المشل تلر الم تمعاة للتلالر.
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بيان باألهداف االسرتاتيجية ( )12هدف
 .1ف تفلءة اة اء المللي وزال ة اإلا ا ار.
 .2تق ام ه ملر تعلاماة ذار و ة عللاة و تتلفة تنلفساة.
 .3تطوا ال امج التسواقاة لزال ة استقطلب الطل ة ال .
 .4تح ا منظومة النظم اإل ا اة.
 .5ف تفلءة ال ناة التحتاة.
 .6هلق ائة عمل لذ ة للتفلءار والموا ب الوطناة.
 .7تفعال التقنالر الح اثة في منظومة العمل التعلامي.
 .8الحصول على االعتمل اةتل امي للتلالر و ام هل.
 .9انتلج حو علماة صانة
 .10نلء الق ار المهناة للعلملان في التلالر
 .11تعزاز التفلءة العلماة للطالب عق ش اتلر تعلون است اتا اة م الم سسلر الصحاة والتعلاماة في م لل الت اب
العملي لطل ة المستوالر العلال
 .12تطوا امج المسئولاة الم تمعاة إل از المتلنة والسمعة ال ا ة للتلالر
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عليه تعليق [ :]D2ذه است اتا اة

بيان بالربامج االسرتاتيجية ( )12برنامج
نلمج تحقاق االست امة المللاة.
نلمج اال تقلء و ة اله ملر التعلاماة وتهائة ال ائة التعلاماة المحفزة لإل ا .
نلمج تفعال ال امج التسواقاة للتلالر.
نلمج تح ا اللوائح والسالسلر والعملالر اإل ا اة وإ اءار العمل.
نلمج المحلفظة على التفلءة الفناة لل ناة التحتاة واة هزة والمع ار الته و ماتلناتاة.
نلمج تعزاز اةملن واالستق ا الوظافي.
نلمج التوظاف الواس للتقنالر الح اثة في منظومة العمل التعلامي.
نلمج تعزاز التماز العلمي واةتل امي للتلالر والحصت تتول على االعتمل اةتل امي الم ستت تست تتي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
وال ام ي.
 .9نلمج عم ال ح العلمي.
 .10نلمج تنماة وتطوا الق ار المهناة للعلملان في للتلالر.
 .11نلمج نلء عالقلر تعلون استتت اتا اة م الم ستستتلر الصتتحاة والتعلاماة للت اب العملي لطل ة المستتتوالر
العلال.
 .12نلمج تعزاز المشل تة الم تمعاة للتلالر.
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املواءمة بني احملاور  ،الغايات  ،التحديات  ،األهداف والربامج االسرتاتيجية
م

المحاور

.1

المللي

.2

العمالء

.3

العملالر
ال اهلاة

.4

التعلم والنمو

الغايات

م

زال ة ال هل وتحقاق االستتتت امة
المللاة
توفا ه ت ت مت تتلر تعلامات تتة ذار
و ة عت تتللات تتة تحقق ض ت ت ت ت ت تتل
.2
المستفا ان
.1

التماز العلمي واةتل امي
.3
المشل تة الم تمعاة الفلعلة

.4
.5

إتقلن العمل واة اء الم سسي

.6
.7
.8
.9

انتلج ال ح العلمي المتهصص .10
و نتتلء شتت ت ت ت اتتتلر ذتاتتة محلاتتة
و ولاة
.11

التحديات

م

تحقاق االست تتت امة المللاة والست تتاط ة .1
على ا تفل التتللاف التشغالاة
.2
التنلفساة العللاة في التعلام العللي
.3
تهائة التلالر للحصول على االعتمل
اةتل امي واستافلء معلاا ه

.4

ضت ت ت تتعف المشت ت ت ت تتل تتتلر الم تمعاتتة .5
للتلالر
عزوو بع
فئت تتات المجتمع عن .6
تعليم الينت تتات في الكليت تتات الطييت تتة
هلصة في م لل التم اض
نتتتلء نظم إ ا اتتتة حت ت اثتتتة موات ت تتة .7
لمهتلف المست ار
أ ماة المحلفظة على ست تتالمة وتفلءة .8
ال ناة التحتاة للتلالر
.9
ا تفل مع ل ال و ان الوظافي
نلء شتت ت ت ت اتلر علماة على النطلقان .10
المحلي والتت ولي لال تقتتلء تتلل حت ت
العلمي
إا ل قوه علملة ذار ق ار مهناة .11
عللاة
الحل ة إلى ش ت اتة استتت اتا اة توف .12
الت ت اتتب العملي المست ت ت تتتم لطالب
المستوالر العلال للتلالر

األهداف االستراتيجية
ف تفلءة اة اء المللي وزال ة اإلا ا ار
تق ام ه ملر تعلاماة ذار و ة عللاة و تتلفة
تنلفساة
تفعا تتل التقنا تتلر الحت ت اث تتة في منظومتتة العم تتل
التعلامي
الحصت ت ت تتول على االعتمتتل اةتتتل امي للتلاتتلر
و ام هل
امج المست ت ت تتئولا تتة الم تمعا تتة إل از
تطوا
المتلنة والسمعة ال ا ة للتلالر
تطوا ال امج التست ت ت تتواقاة لزال ة است ت ت تتتقطلب
الطل ة ال
تح ا منظومة النظم اإل ا اة
ف تفلءة ال ناة التحتاة
هلق ائتتة عمتتل تتلذ تتة للتفتتلءار والموا تتب
الوطناة
انتلج حو علماة صانة

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نلمج تحقاق االست امة المللاة
نتتلمج اال تقتتلء و ة اله ت متتلر التعلاماتتة
وتهائة ال ائة التعلاماة المحفزة لإل ا
نلمج التوظاف الواستت للتقنالر الح اثة في
منظومة العمل التعلامي
نت تتلمج تعزاز التماز العلمي واةتت تتل امي
للتلالر والحصت ت تتول على االعتمل اةتل امي
الم سسي وال ام ي
نلمج تعزاز المشل تة الم تمعاة للتلالر
نلمج تفعال ال امج التسواقاة للتلالر

.7

نلمج تح ا اللوائح والسالسلر والعملالر
اإل ا اة وإ اءار العمل
نتتلمج المحتتلفظتتة على التفتتلءة الفناتتة لل ناتتة
التحتاة واة هزة والمع ار الته وماتلناتاة
نلمج تعزاز اةملن واالستق ا الوظافي

.10

العلمي

.8
.9

نلء الق ار المهناة للعلملان للتلالر

.11

تعزاز التفلءة العلماة للطالب عق شتت ت ت ت اتلر
تعلون است تتت اتا اة م الم ستت تست تتلر الصت تتحاة
والتعلاماتتة في م تتلل التتت اتتب العملي لطل تتة
التلالر

.12
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البرامج االستراتيجية

نلمج عم ال ح

نت تتلمج تنمات تتة وتطوا القتت ت ار المهنات تتة
للعلملان للتلالر
نلمج نلء عالقلر تعلون است ت ت تتت اتا اة م
الم ست ت ت تس ت ت تتلر الص ت ت تتحاة والتعلاماة للت اب
العملي لطل ة المستوالر العلال

تفاصيل الربامج االسرتاتيجية واملبادرات الداعمة

الصفحة  19من 46

الربنامج االسرتاتيجي األول

التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم

الربنامج

اسم الربنامج

حتقيق االستدامة املالية

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

رقم املبادرة

ب س 1/1
ب س 2/1
ب س 3/1
ب س 4/1
تحقيق االس د د د د دتد دددامد ددة رفدد ددة كد د دادد دداءة
المالية والسد دديطرة على األداء ال دمد ددالددي
ارتد داد دداف الد دتد دكد ددالد ديدددف وزي د د د د د د د د د د د د د د ددادة
اإليرادات
التشغيلية

ب س 5/1
بس1

تحقيق االستدامة
المالية
ب س 6/1
ب س 7/1
ب س 8/1

ب س 9/1

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

املسئولية

إعداد خطة صد د ددرف تاصد د دديلية لكل بند من بنود الموازنة اإلدارة المالية
المعتمدة
اإلدارة المالية
إجراء التحليل المالي الربعي
تنايذ توصدديات مشددروف دراسددة القوى العاملة وبما يتاق االدارة العليا  /الشدد ددئون اإلدارية -
مة المعايير واالشدد ددتراطات الموضدد ددوعة من قبل الجهات الموارد البشرية /اإلدارة المالية
الرقابية
اإلدارة العليا  /الشدد ددئون اإلدارية -
وضة وتنايذ سياسة وضوابط عامة للتوظيف
الموارد البشرية
دراسددة األسددعار لدى المنافسددين وعرض أسددعار تنافسددية اإلدارة العليددا  /وكددالددة الشدد د د ددئون
التعليميد ددة  -القبول والتسدد د د ددجيد ددل
لزيادة عدد الطلب الجدد
وشدد د د ددئون الطلبددة /االسدد د د ددتثمددار
وتنمية الموارد
دراسددة أسددباب تسددرب الطلبة ووضددة المعالجات الةزمة وكالة الشدد د ددئون التعليمية  -القبول
والتسجيل وشئون الطلبة
للمحافظة عليهم
الشئون التعليمية /اإلدارة العليا
إدخال نظام التجسير
عقد اتااقيات مة المنظمات الخيرية والشدد د د ددركات الكبرى وكالة الشدد د ددئون التعليمية  -القبول
لكاالة الطةب المتاوقين في الثانوية وقبولهم في الكليات والتسدد د د ددجي ددل وشدد د د ددئون الطلب ددة /
االستثمار وتنمية الموارد  /اإلدارة
العليا
تنوية مصد د ددادر اإليرادات بتنايذ برنامج المخيم الصد د ددياي وكد ددالد ددة الشد د د د ددئون التعليميد ددة /
االستثمار وتنمية الموارد
لتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية للطةب والطالبات.
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اسددتثمار مركز المحاكاة في تدريب االختصدداصددات الطبية مركز المحاكاة  /االسددتثمار وتنمية
الموارد  /اإلدارة العليا
والصحية

ب س 10/

الربنامج االسرتاتيجي الثاني

االرتقاء جبودة اخلدمات التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم

الربنامج

اسم الربنامج

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

رقم املبادرة

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

ب س 1/2

تعزيز جودة البرامج األكاديمية واعداد برامج ومقررات
تتوافق مة المعايير المعتمدة ومراجعتها بصاة دورية

ب س 2/2
ب س 3/2
تق ددديم خ دددم ددات
تدعدلديدمديد ددة ذات
التنافسدد د د ددية العالية في
جددودة عد ددالديد ددة
التعليم العالي
وبد د دتد د دكد د دلد د دادد ددة
تنافسية

بس2

االرتد د دقدد دداء بد د دجدد ددودة
الخد دددمد ددات التعليميد ددة
وتد دهد ديد دئد ددة الد دبد ديد دئ د ددة
التدعدلديدمديد ددة المدحدادزة
لإلبداف

استخدام التقنيات الحديثة في التعليم
تعزيز اسد ددتقطاب أعضد دداء هيئة تدريس متميزين من حملة
شد د د د دهد ددادات الد دددكتوراو ،وتطوير مهد دداراتهم ،وتحايزهم
واستبقائهم

املسئولية

وكالة لشئون التعليمية  /التطوير
والجودة  -التقويم واالعتمد دداد
األكاديمي
وكالة الشد د ددئون التعليمية  /تقنية
المعلومات
عمادة الطب البشدد د د ددري  /عمادة
العلوم الصدد د د ددحيدددة والتمريض /
وكد ددالد ددة الشدد د د ددئون التعليميد ددة /
الشدد د د ددئون اإلداريد ددة – الموارد
البشرية
وكد ددالد ددة الشدد د د ددئون التعليميد ددة /
الدت دطددويددر والدجددودة  -الدت دقددويددم
واالعتماد األكاديمي
وكالة الشد د ددئون التعليمية  /تقنية
المعلومات

ب س 4/2

خلق برامج جديدة توائم متطلبات سوق العمل المتجددة

ب س 5/2

اتدداحددة المحتوى المعرفي للطلبددة وتمكينهم من اسدد د د ددتخدددام
المكتبد ددات اإللكترونيد ددة وتوفير الد دددوريد ددات والمجةت
واإلصدارات العلمية واألكاديمية
تطوير ودعم قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي والتعلم وكالة الشددئون التعليمية  -إدارة
خدمة المجتمة والبحث العلمي

ب س 6/2
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إنشد د د د دداء ودعم برامج التبددادل الطةبي مة جددامعددات محليددة اإلدارة العليدا  /وكدالدة الشدد د د ددئون
التعليميددة  -القبول والتسدد د د ددجيددل
ودولية
وشئون الطلبة

ب س 7/2

الربنامج االسرتاتيجي الثالث

تفعيل الربامج التسويقية للكليات

التحدي

عددزوف بددعددض فددئد ددات
الدمدجدتدمددة عددن تدعدلديددم
الدبدند ددات فددي الدكدلدي د ددات
الطبية خاصددة في مجال
التمريض

اهلدف

االسرتاتيجي

تطوير البرامج
الددتس د د د د ددويدقديد ددة
لد د د د د د د ددزيد د د د د د د ددادة
اس د د د د د دتد دقد دطد دداب
الطلبة الجدد

الربنامج االسرتاتيجي

رقم

الربنامج

بس3

اسم الربنامج

برنامج تاعيل البرامج
التسويقية للكليات

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج
رقم املبادرة

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

ب س 1/3

وضة برنامج تنويري متكامل للتعريف بالكليات الصحية
وبإمكانياتها بالتنسيق مة المديرية العامة للتعليم بمنطقة
المدينة المنورة ومدراء المدارس الثانوية.

ب س 2/3

عقد الشراكات الةزمة لتوعية قطاعات المجتمة المختلاة
بأهمية تعليم المرأة في المجاالت الطبية والصحية

املسئولية

كلية الطب  /كلية العلوم الصحية
 /العةقد ددات العد ددامد ددة واالعةم /
وكالة الشد ددئون التعليمية  -خدمة
المجتمة والبحث العلمي
اإلدارة العليدا  /وكدالدة الشدد د د ددئون
التعليميد ددة  -خد دددمد ددة المجتمة
والبحدددث العلمي  /االسدد د د ددتثمدددار
وتنمية الموارد
وكالة الشددئون التعليمية  -القبول
والتسدد د د ددجيل وشدد د د ددئون الطلبة /
العةقات العامة واالعةم /خدمة
المجتمة والبحث العلمي

ب س 3/3

تنايذ حمةت إعةمية من خةل مختلف الوسائط اإلعةمية
ووسائل التواصل االجتماعي للتعريف بكليات الريان
وبإمكانياتها وفرص الدراسة بها

ب س 4/3

وض د ددة جدول زمني لتنايذ الحمةت اإلعةمية والتس د ددويقية العةقات العامة واالعةم /وكالة
الشدد د د ددئون التعليميد ددة  -خد دددمد ددة
المستهدفة
الدمدجدتدمددة والدبدحد ددث الدعدلدمددي /
االستثمار وتنمية الموارد
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وضدددة خطة لتحديث الموقة اإللكتروني وجعله أكثر جاذبية تقنيد ددة المعلومد ددات  /العةقد ددات
العامة واالعةم
وذو خصائص تااعلية

ب س 5/3

الربنامج االسرتاتيجي الرابع

حتديث اللوائح والسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات العمل
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

اسم الربنامج

بس4

برنامج تحديث اللوائح
والسددياسددات والعمليات
اإلداريد د ددة وإجد د ددراءات
العمل

رقم املبادرة

ب س 1/4

ب س 2/4
بند دداء نظم إداري د ددة
تحديث منظومة
حد دددي دثد ددة مددواك دب د ددة
النظم اإلدارية
لمختلف المستجدات

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

ب س 3/4
ب س 4/4
ب س 5/4
ب س 6/4

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

املسئولية

الش د د ددئون اإلدارية -الموارد
تحديث الةئحة اإلدارية للكليات
البشدد د د ددريدددة  /القدددانونيدددة /
عم ددادة التطوير والجودة /
اإلدارة العليا
تحديث اللوائح والسياسات الحالية المنظمة لمختلف مجاالت العمل جمية اإلدارات  /الشدد د د ددئون
اإلدارية  /القانونية  /عمادة
التطوير والجودة
تحديث وثائق المسئوليات والمهام الرئيسية لإلدارات والوصف جدمديددة اإلدارات  /عدمد ددادة
التطوير والجودة
الوظياي لكافة المستويات الوظياية
جدمديددة اإلدارات  /عدمد ددادة
تحديث العمليات اإلدارية وإجراءات العمل
التطوير والجودة
الش د د د ددئون اإلدارية  /عمادة
تحديث دليل تصنيف الوظائف
التطوير والجودة
الش د د د ددئون اإلدارية  /عمادة
تطوير نظام تقييم األداء السنوي
التطوير والجودة
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ب س 7/4

تحديث سلم الرواتب لكافة المستويات اإلدارية بحيث يتضمن كافة الشدد د د ددئون االدارية /اإلدارة
العليا
المزايا والبدالت لكل وظياة وملزم للجمية

الربنامج االسرتاتيجي اخلامس

احملافظة على الكفاءة الفنية للبنية التحتية واألجهزة واملعدات الكهروميكانيكية

التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

أهميد ددة المحد ددافظد ددة
على سددةمة وكااءة رفة كااءة البنية
الدبدنديد ددة الدتدح دتدي د ددة التحتية
للكليات

الربنامج االسرتاتيجي
رقم الربنامج

بس5

اسم الربنامج

برنامج المحافظة على
الكا دداءة الاني ددة للبني ددة
الددتددحددتدديد ددة واألجددهددزة
وال د د د د د د د دم د د د د د د د دعد د د د د د د دددات
الكهروميكانيكية

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج
وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

رقم املبادرة

املسئولية

ب س 1/5

دراسة عن مدى استيااء البنية التحتية لةشتراطات والمعايير الانية الشئون اإلدارية –
الخدمات المساندة
المستهدفة

ب س 2/5

تقييم كااءة البنية التحتية بإعداد استبيان عن قياس رضا منسوبي الشئون اإلدارية –
الخدمات المساندة
الكليات عن الكااءة التشغيلية للبنية التحتية للكليات

ب س 3/5

إعداد استبيان عن قياس رضا منسوبي الكليات لدرجة االستجابة الشئون اإلدارية –
الخدمات المساندة
لبةغات وشكاوى األعطال والصيانة

ب س 4/5

إعداد وتحديث برنامج شامل للصيانة الوقائية لكافة المعدات واألجهزة الشئون اإلدارية –
الخدمات المساندة
الكهروميكانيكية ومعدات وأدوات السةمة.
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ب س 5/5

تحديد االحتياجات الهامة لتطوير العمل ومتابعة تأمينها

الشئون اإلدارية –
الخدمات المساندة

الربنامج االسرتاتيجي السادس
تعزيز األمان واالستقرار الوظيفي

التحدي

ارتااف معدل
الدوران الوظياي

اهلدف

االسرتاتيجي

خلق بيئة عمل
جاذبة للكااءات
والمواهب
الوطنية

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

بس6

اسم الربنامج

برنامج تعزيز األمان
واالستقرار الوظياي

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

رقم املبادرة

املسئولية

الشئون اإلدارية –
الموارد البشرية

ب س 1/6

دراسة اسباب الدوران الوظياي للعاملين واتخاذ المعالجات الةزمة

ب س 2/6

الشئون اإلدارية –
اعداد برنامج تعرياي بالمزايا والحوافز واسدد د د ددس األمان الوظياي التي الموارد البشرية
توفرها الكليات مقارنة بالكليات المنافسة

ب س 3/6

ايجاد نظام تحايز واضح للموظاين وربط المكافآت بتقييم األداء.

الشئون اإلدارية –
الموارد البشرية

ب س 4/6

اعداد استبيان قياس رضا العاملين عن بيئة العمل والنظم اإلدارية

الشئون اإلدارية –
الموارد البشرية

ب س 5/6

وضة آلية تضمن صرف كافة مستحقات العاملين في مواعيدها

الشئون اإلدارية –
الموارد البشرية

الصفحة  25من 46

الربنامج االسرتاتيجي السابع

التوظيف الواسع للتقنيات احلديثة يف منظومة العمل التعليمي
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

تاعي ددل التقني ددات
التنافسدد د د ددية العالية الددحد ددديددثد ددة فددي
منظوم ددة العم ددل
في التعليم العالي
التعليمي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

بس7

اسم الربنامج

رقم املبادرة

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

املسئولية

ب س 1/7

تعزيز الكااءة الانية لشبكة االنترنت في كافة مواقة العمل بالكليات

ب س 2/7

إعداد استبيان لقياس رضا العاملين عن سرعة اإلنترنت ومستوى تقنية المعلومات
جودة عمليات التحميل والتنزيل

ب س 3/7

دراسة مجاالت العمل الرئيسية بالكليات ومن ثم العمل على تحديث تدقدنديد ددة الدمدعدلدومد ددات/
االدارات الرئيسية
قاعدة المعلومات الرئيسية

ب س 4/7

وكد ددالد ددة الش د د د د د د دئد ددون
العمل على التحول الشامل نحو المناهج اإللكترونية لكافة الكليات
التعليميدد دة  /عمد ددادة
الطب البشري  /عمادة
ال دع دلددوم الصد د د د د دح ديد ددة
والتمريض /تقني د ددة
المعلومات
إعداد دليل بالعناوين االلكترونية وأرقام االتصد د ددال الخاصد د ددة بكل من تدقدنديد ددة الدمدعدلدومد ددات/
منسوبي الجامعة ،الطةب وأولياء األمور وبما يدعم عملية التواصل وكد ددالد ددة الش د د د د د د دئد ددون
التعليميد ددة – القبول
اإللكتروني بين الجمية
والتسدد د ددجيل وشدد د ددئون
الطلبة
اعداد استبيان لقياس رضا منسوبي الكليات عن خدمات المساندة تقنية المعلومات
والدعم الاني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات

برنامج التوظيف الواسدد ددة
للتقنيد ددات الحد ددديثد ددة في
منظومة العمل التعليمي
ب س 5/7

ب س 6/7
الصفحة  26من 46

تقنية المعلومات

الربنامج االسرتاتيجي الثامن

تعزيز التميز العلمي واألكادميي للكليات واحلصول على االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

اسم الربنامج

رقم املبادرة

ب س 1/ 8
ب س 2/ 8
ب س 3/ 8
ب س 4/ 8
الحصد د د ددول على
ت ده دي دئد ددة ال دك دل ديد ددات
االعد د د د دتد د د د دمدد د د دداد
ل دلددحصدد د د د ددول ع دلددى
األكد د د ددادي د د د دمد د د ددي
االعتمدداد األكدداديمي
لدد د دلدد د دكدد د دلدد د ديد د ددات
واستيااء معاييرو
وبرامجها

بس8

برند ددامج تعزيز التميز
الدعدلدمددي واألكد دداديدمددي
للكليد ددات والحصدد د د ددول
ع د د دلد د ددى االع د د دت د د دمد د دداد
األكاديمي المؤسدد دسد ددي
والبرامجي

ب س 5/ 8
ب س 6/ 8
ب س 7/ 8
ب س 8/ 8
ب س 9/ 8

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

املسئولية

وضة خطة شاملة عن كياية استيااء متطلبات االعتماد عدمد ددادة الدتدطددويددر والدجددودة  -الدتدقددويددم
واالعتماد األكاديمي /اإلدارة العليا
األكاديمي والمؤسسي ووضة جدول زمني للتنايذ
استيااء متطلبات التسجيل لدى اتحاد الجامعات العربية ومن عمادة التطوير والجودة
ثم عمل اآللية والبرنامج الزمني الستكمال عملية التنايذ
وضة نظام عام للجودة بالكليات ووضة آلية دقيقة لتطبيقه عمادة التطوير والجودة /اإلدارة العليا
بكافة الكليات واإلدارات
الشدد ددئون اإلدارية – الموارد البشدد ددرية /
وضة دليل شامل لقياس وتقويم األداء
عمادة التطوير والجودة /اإلدارة العليا
تطوير مصادر التعليم والتعلم لرفة كااءة العملية التعليمية الشئون التعليمية
وكالة الشدد د د ددئون التعليمية /عمادة الطب
إعداد برامج أكاديمية ذات جودة عالية لسائر الكليات
البشدد د د ددري  /عمدددادة العلوم الصدد د د ددحيدددة
والتمريض  /اإلدارة العليا
وضة برنامج الستقطاب الكااءات العلمية على المستوى وكالة الشدد د د ددئون التعليمية /عمادة الطب
البشدد د د ددري  /عمدددادة العلوم الصدد د د ددحيدددة
العالمي
والتمريض  /الشئون اإلدارية
تحقيق الشراكة االكاديمية في البرامج التعليمية مة الجهات وكالة الشدد د د ددئون التعليمية /عمادة الطب
البشدد د د ددري  /عمدددادة العلوم الصدد د د ددحيدددة
المتميزة وتبادل الخبرات
والتمريض /اإلدارة العليا
وكالة الشدد د د ددئون التعليمية /عمادة الطب
وضة آلية لقياس مخرجات العملية التعليمية
البشدد د د ددري  /عمدددادة العلوم الصدد د د ددحيدددة
والتمريض/عمادة التطوير والجودة

الصفحة  27من 46

الربنامج االسرتاتيجي التاسع

برنامج دعم البحث العلمي
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي
رقم الربنامج

اسم الربنامج

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج
رقم املبادرة

ب س 1/9
ب س 2/9

بناء شراكات علمية
عددلددى الددنددطد دداقدديددن
اندتد ددا ب دحددوث
الدمدحدلددي والد دددولددي
علمية رصينة
لةرتقد دداء بد ددالبحد ددث
العلمي

ب س 3/9
بس9

برنامج تطوير أنشطة
وآليات البحث العلمي

ب س 4/9
ب س 5/9

ب س 6/9

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

املسئولية

وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
وضة آلية واضحة للتشجية على البحث العلمي والنشر
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
العلمي
إعداد السدد ددياسدد ددات التي تنظم عملية البحث العلمي بالكليات وبما يدعم وك ددال ددة الشدد د د ددئون التعليمي ددة
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
بيئة العمل المؤاتية للبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس
العلمي
وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
وضة حوافز تشجة أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
العلمي  /الشئون اإلدارية
وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
اعداد دليل متكامل لتنظيم عملية البحث العلمي
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
العلمي /
وضدد د د ددة خطة لبحث أوجه التعاون البحثي مة الجامعات السدد د د ددعوديدة وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
وهيئات ومراكز البحث العلمي التي ترغب الكليات في عقد شدد د د ددراكات خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
العلمي
بشأنها
إعداد عقد شددراكة نموذجي يحقق أهداف الكليات ويعزز فرص التعاون وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
المشترك مة الجامعات االقليمية والعالمية المرموقة
العلمي
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ب س 7/9

إعددداد قدداعدددة بيددانددات عن مراكز البحوث المحليددة واإلقليميددة والدددوليددة وكددالددة الشدد د د ددئون التعليميددة -
خد دددمد ددة المجتمة والبح د ددث
وتحديد مجاالت التعاون المستهدفة
العلمي

الربنامج االسرتاتيجي العاشر

تنمية وتطوير القدرات املهنية للكليات
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

اسم الربنامج

ب س 10

بد ددرند ددامد ددج بدد دند دداء
القد دددرات المهنيد ددة
للعاملين للكليات

رقم املبادرة
ب س 1/10

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج
وض ددة وتنايذ خطة تدريب س ددنوية حس ددب التخصد دص ددات واالحتياجات التدريبية لمنس ددوبي
الكليات
وضة برنامج لمتابعة التدريب والتعليم المستمر ألعضاء هيئة التدريس
وضدددة آلية لربط الترقيات والزيادات السدددنوية بحضدددور الدورات التدريبية المتخص د دصد ددة
وساعات التدريب والتعليم المستمر
التحديث المستمر لمحتويات المكتبة االلكترونية للكليات

ب س 5/10

تعزيز اإلرشاد والتوجيه الطةبي بوضة دليل للتوجيه واإلرشاد األكاديمي

ب س 6/10

عمل لقاء ش د د د ددهري يتناول موض د د د ددوف من المواض د د د ددية المهمة لائات المجتمة المختلاة
كمناقشة اإلدمان على التدخين أو استثمار الوقت
إعداد وتنايذ يوم المهنة كل عام دراسي

ب س 8/10

إقامة فعالية كل عام دراسدد ددي بصدد ددورة ندوة – لقاء علمي – مؤتمر) لمناقشدد ددة قضدد ددايا
مختلاة منها المواطنة الحقة وتحقيق رؤية .2030

ب س 9/10

تخصد دديص مسد دداحة في موقة الكليات االلكتروني يقدم ارشد دداد ناسد ددي اجتماعي بصد ددورة
تااعلية

ب س 10/10

تعزيز األنشد ددطة والخدمات الطةبية بالمسد دداهمة الاعالة في كل األنشد ددطة المحلية التي لها
عةقة بالصحة العامة

ب س 11/10

تاعيل األنشددطة الطةبية المتنوعة بحيث يكون هناك على األقل نشدداطين طةبيين خةل كل
فترة دراسية

ب س 2/10
ب س 3/10
ب س 4/10

إيجددداد قوى عددداملدددة بددند دداء الددقد دددرات
ذات قد دددرات مهنيد ددة المهنيددة للعدداملين
للكليات
عالية

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

ب س 7/10
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املسئولية
التدريب  /جمية اإلدارات
التدريب  /جمية اإلدارات
الشئون اإلدارية /التدريب
وكددالددة الش د د د ددئون التعليميددة /تقنيددة
المعلومات
وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتسجيل وشئون الطلبة
الشدد د د ددئون التعليميد ددة – الدقدبدول
والتسجيل وشئون الطلبة
وكالة الش د د د ددئون التعليمية  -خدمة
المجتمة والبحث العلمي  /العةقات
العامة واالعةم
وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتسدددجيل وشدددئون الطلبة  /خدمة
المجتمة والبحث العلمي
وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتسد ددجيل وشد ددئون الطلبة  /تقنية
المعلومات
وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتس د ددجيل وشد ددئون الطلبة /خدمة
المجتمة والبحث العلمي
الشدد د د ددئون التعليميد ددة – الدقدبدول
والتسجيل وشئون الطلبة

ب س 12/10

نشددر ثقافة الغذاء الصددحي كأسددلوب حياة بين أفراد المجتمة الجامعي والمحلي عن طريق
الندوات والمسابقات

ب س 13/10

قياس رضد د ددا الطةب والطالبات عن أداء هيئة التدريس والطاقم اإلداري بإعداد اسد د ددتبيان
سنوي

وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتس د ددجيل وشد ددئون الطلبة /خدمة
المجتمة والبحث العلمي
وكالة الشد د ددئون التعليمية – القبول
والتسجيل وشئون الطلبة

الربنامج االسرتاتيجي احلادي عشر

بناء عالقات تعاون اسرتاتيجية مع املؤسسات الصحية والتعليمية للتدريب العملي لطلبة املستويات العليا
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

الربنامج االسرتاتيجي

رقم الربنامج

اسم الربنامج

رقم املبادرة

ب س 1/11
الد د دح د دداج د ددة إل د ددى
ش د د د د د د د د د د ددراكد د د د د د ددة
اسددتراتيجية توفر
الت دددري ددب العملي
المس د د د ددتمر لطلبة
المسددتويات العليا
بالكليات

تددعددزيددز الددكدداد دداءة
الدعدلدمديد ددة لدلدطددةب
بعقد ددد شدد د د ددراكد ددات
تعاون اسددتراتيجية
مة المؤسد د د دس د د ددات ب س 11
الصحية والتعليمية
للتد دددريد ددب العملي
لطلبة المسدد ددتويات
العليا

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

برنددامج بندداء عةقددات
تعاون اسد ددتراتيجية مة ب س 2/11
المؤس د دسد ددات الصد ددحية
والتعليميد ددة للتد دددريد ددب
ال د دع د دم د دلد ددي ل د دط د دل د دبد ددة
المستويات العليا
ب س 3/11

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

إعداد دليل إرشادي لعقد شراكات التعاون االستراتيجي مة
المؤسسات الصحية والتعليمية

توقية مذكرات تااهم مة المؤسسات الصحية والتعليمية

تعزيز التعاون المشترك مة مستشاى الدار لتدريب طلبة المستويات
العليا بالكليات
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املسئولية
وكالة الش ددئون التعليمية -خدمة
المجتمدة والبحد ددث العلمي /
عمادة الطب البش د د ددري  /عمادة
العلوم الص د د د ددحيددة والتمريض /
اإلدارة العليا
وكالة الشئون التعليمية  -خدمة
المجتمدة والبحد ددث العلمي /
عمادة الطب البش د د ددري  /عمادة
العلوم الص د د د ددحيددة والتمريض /
اإلدارة العليا
وكالة الشئون التعليمية  -خدمة
المجتمدة والبحد ددث العلمي /
عمادة الطب البش د د ددري  /عمادة
العلوم الص د د د ددحيددة والتمريض /
اإلدارة العليا

عليه تعليق [ :]D3ذه آلاة ولاسر م ل ة

الربنامج االسرتاتيجي الثاني عشر

تعزيز املشاركة اجملتمعية للكليات
التحدي

اهلدف

االسرتاتيجي

املبادرات الرئيسية املرتبطة بالربنامج

الربنامج االسرتاتيجي
رقم الربنامج

تد دط ددوي ددر ب ددرام ددج
ضد د د د د د د د د د د دعدد د د د د ددف
الدددمسدد د د د د دئدددولد ديد ددة
الددمشد د د د د د دداركد ددات
المجتمعي ددة إلبراز ب س 12
الد دمد دجد دتد دمد دعد ديد ددة
المكانة والسدد ددمعة
للكليات
الجيدة للكليات

اسم الربنامج

برند ددامج تعزيز
الد ددمشد د د د د د دداركد ددة
الددمددجددتددمد دعد دي د ددة
للكليات

رقم املبادرة

وصف املبادرات الداعمة لتنفيذ الربنامج

ب س 1/12

تشد د د ددكيل لجنة للمسد د د ددئولية االجتماعية بالكليات لتحديد مجاالت المشد د د دداركة
المجتمعية وكياية المشاركة

ب س 2/12

تنايذ برنامج تأهيل لتحسين مهارات الباحثين عن عمل من أبناء المدينة.

ب س 3/12

اعداد برنامج سددنوي بالاعاليات والندوات والمحاضددرات التثقياية التي تقيمها
الكليات

ب س 4/12

تنايذ برنامج تعرياي وترفيهي بالكليات لرموز مجتمة المدينة

ب س 5/12

اختيار قرية أو حي من االحياء الشد د ددعبية القريبة من الكليات والتواصد د ددل مة
عمدة الحي أو القرية لمعرفة احتياجاتهم والعمل على توفيرها مة الجهدات
التطوعية المختلاة
التعاون مة مستشاى الدار بحيث يكون هناك مستشاى متنقلة ،على أن تحدد
الائة والخدمة المقدمة مثل كشف النظر -قياس السكر .......وغيرو)

ب س 7/12

المساهمة الااعلة في التوعية أثناء المواسم المختلاة رمضان ،الحج ،فصل
الصيف)

ب س 6/12
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املسئولية

وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
المجتمة والبحدث العلمي  /اإلدارة
العليا
وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
المجتمة والبحددث العلمي  /عمددادة
التطوير والجودة /اإلدارة العليا
وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
الدمدجدتدمددة والدبدحد ددث الدعدلدمددي /
االسد د د ددتثمد ددار وتنميد ددة الموارد /
العةقات العامة واالعةم
وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
الدمدجدتدمددة والدبدحد ددث الدعدلدمددي /
االسد د د ددتثمد ددار وتنميد ددة الموارد /
العةقات العامة واالعةم
وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
المجتمة والبحدث العلمي  /اإلدارة
المالية  /اإلدارة العليا
اإلدارة العليد ددا /وكد ددالد ددة الش د د د ددئون
التعليمية  -خدمة المجتمة والبحث
العلمي  /عمادة الطب البشري
وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
الدمدجدتدمددة والدبدحد ددث الدعدلدمددي /

ب س 8/12

ب س 9/12

االسد د د ددتثمد ددار وتنميد ددة الموارد /
العةقات العامة واالعةم
التواصد ددل مة الجهات المختلاة التي تقدم االعمال التطوعية المسد دداهمة فيها ،وكددالددة الشد د د ددئون التعليميددة  -خدددمددة
الدمدجدتدمددة والدبدحد ددث الدعدلدمددي /
مثل دار الرعاية االجتماعية – دار االيتام)
االسد د د ددتثمد ددار وتنميد ددة الموارد /
العةقات العامة واالعةم
تنايددذ برامج الوسد د د ددطيددة لتعزيز منهج الوسد د د ددطيددة واالعتدددال لدددى الطةب وكالة الشد د ددئون التعليمية – إدارة
القبول والتسجيل وشئون الطلبة
والطالبات

تفاصيل مؤشرات األداء الرئيسية ))KPIs

للربامج االسرتاتيجية واملبادرات املرتبطة بها
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 )1مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج األول (برنامج حتقيق االستدامة املالية):
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/ 1

ب س 2/ 1
ب س 3/ 1
ب س 4/ 1
بس1

ب س 5/1
ب س 6/ 1
ب س 7/ 1
ب س 8/ 1

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

المستهدف

حجم المصدد ددروفات الاعلي إلى إجمالي المصدد ددروفات
االلتزام بتنايذ خطة الصرف
إعداد خطة صرف تاصيلية لكل بند من بنود
المستهدفة بالموازنة للاترة
الموازنة المعتمدة
االيرادات المحققة إلى إجمالي االيرادات المس د ددتهدفة
%100
بالموازنة للاترة
عدددد التقددارير الصدد د د ددادرة إلى إجمددالي عدددد التقددارير
التقارير المعدة
إجراء التحليل المالي الربعي
% 100
المستهدفة
تنايذ توصيات مشروف دراسة القوى العاملة معدل تطبيق توص د دديات مش د ددروف دراس د ددة عدد توصدد د دديات المشدد د ددروف المناذة إلى إجمالي عدد
% 100
التوصيات المستهدفة بالمشروف
وبما يتاق مة المعايير واالشتراطات القوى العاملة
الموضوعة من قبل الجهات الرقابية
وضة وتنايذ سياسة وضوابط عامة للتوظيف نسد د د ددبة االلتزام باالشد د د ددتراطات والمعايير عدد الموظاين الذين تم تعيينهم وفق الضدد د ددوابط إلى
% 100
إجمالي عدد من تم توظياهم خةل الاترة
الخاصة بتوظيف القوى العاملة
نسددبة متوسددط أسددعار الكليات قياسددا بمتوسددط أسددعار
> % 100
متوسط أسعار الكليات
المنافسين
دراسة األسعار لدى المنافسين وعرض أسعار
تنافسية لزيادة عدد الطلبة الجدد
عدددد الزيددادة في أعددداد الطةب المقبولين مقددارنددة
% 60
الزيادة في أعداد الطةب المقبولين
بالاترة السابقة
نسد د د ددبة الطلبة المتسد د د ددربين الى اجمالي عدد الطلبة
دراسة أسباب تسرب الطلبة ووضة المعالجات نسبة الطلبة المتسربين
>%1
المقيدين في بداية العام
الةزمة للمحافظة عليهم
عدددد الطلبددة المقبولين في النظددام إلى إجمددالي أعددداد
عدد الطلبة المقبولين في النظام
إدخال نظام التجسير
% 50
الطلبة المستهدفين
عقد اتااقيات مة المنظمات الخيرية والشركات عد دددد االتاد دداقيد ددات التي تم عقد دددهد ددا مة عدد االتااقيات التي تم عقدها مة المنظمات الخيرية
الكبرى لكاالة الطةب المتاوقين في الثانوية المنظمددات الخيريددة والشد د د ددركددات الكبرى والشد د د ددركددات الكبرى لكاددالددة الطةب المتاوقين في % 50
الثانوية إلى إجمالي االتااقيات المستهدفة
لكاالة الطةب المتاوقين في الثانوية
وقبولهم في الكليات
عدددد الطلبددة الددذين تم قبولهم عن طريق عدددد الطلبددة الددذين تم قبولهم عن طريق المنظمددات
الخيرية والشدد د ددركات الكبرى إلى إجمالي عدد الطلبة % 50
المنظمات الخيرية والشركات الكبرى
المستهدفين
%100
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التكرار

الوحدة

ربة سنوي

%

ربة سنوي
ربة سنوي

%
%

سنوي

%

ربة سنوي

%

سنوي

%

سنوي
سنوي

%
%

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

عليه تعليق [ :]D4ذا

ف اسلسي وال تقاسة ذه الم ل ة فقط

ب س 9/ 1
ب س 10/

تنوية مصادر اإليرادات بتنايذ برنامج المخيم الطةب الذين حضروا المخيم الصياي
الصياي لتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية
للطةب والطالبات.
استثمار مركز المحاكاة في تدريب موارد مركز المحاكاة المحققة
االختصاصات الطبية والصحية

عدد الطةب الذين حضد د د ددروا المخيم الصد د د ددياي إلى
إجمالي عدد الطلبة المستهدفين
حجم الموارد التي تم الحصد د د ددول عليهدا إلى إجمدالي
الموارد المستهدفة

% 50

سنوي

%

% 50

سنوي

%

 )2مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج االسرتاتيجي الثاني (برنامج االرتقاء جبودة اخلدمات التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/2
ب س 2/2
ب س 3/2

بس2

ب س 4/2
ب س 5/2

ب س 6/2
ب س 7/2

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

تعزيز جودة البرامج األكاديمية واعداد برامج البرامج والمقررات المتوافقة مة المعايير عد دددد البرامج والمقررات المتوافقد ددة مة المعد ددايير
المعتمدة إلى إجمالي البرامج المستهدفة
ومقررات تتوافق مة المعد ددايير المعتمد دددة المعتمدة
ومراجعتها بصاة دورية
المجاالت العلمية المسد د د ددتخدمة التقنيات عدد المجاالت العلمية المسد د د ددتخدمة للتقنيات الحديثة
استخدام التقنيات الحديثة في التعليم
في التعليم إلى إجمالي المجاالت المستهدفة
الحديثة في التعليم
تعزيز اسد د د ددتقطدداب أعضد د د د دداء هيئددة تدددريس زيادة هيئة التدريس من حملة شد د د ددهادات عددد اعضدد د د دداء هيئددة التدددريس من حملددة شدد د د دهددادات
الدكتوراو مقارنة بالعدد الحالي
متميزين من حملدددة شدد د د دهدددادات الددددكتوراو ،الدكتوراو
وتطوير مهاراتهم ،وتحايزهم واستبقائهم
عدد البرامج الجديدة المناذة إلى إجمالي عدد البرامج
خلق برامج جديدة توائم متطلبات سوق العمل عدد البرامج الجديدة المبتكرة
المستهدفة
المتجددة
اتاحة المحتوى المعرفي للطلبة وتمكينهم من عدد الطلبة القادرين على الوصد د د ددول إلى عدددد الطلبددة القددادرين على الوصد د د ددول إلى المحتوى
اسد د د ددتخد دددام المكتبد ددات اإللكترونيد ددة وتوفير المحتوى المعرفي المتاح للطلبة الكترونيا المعرفي المتدداح للطلبددة الكترونيددا إلى إجمددالي عدددد
الطلبة
الدددوريددات والمجةت واإلصد د د د دددارات العلميددة
واألكاديمية
عدد بحوث الطلبة العلمية الصد د ددادرة إلى إجمالي عدد
تطوير ودعم قدددرات الطلبددة في مجددال البحددث عدد بحوث الطلبة العلمية الصادرة
الطلبة
العلمي والتعلم
إنشد د د د د دداء ودعم برامج التبد ددادل الطةبي مة عددددد اتاددداقيدددات برامج التبدددادل الطةبي ع دددد اتا دداقي ددات برامج التب ددادل الطةبي المنا ددذة إلى
إجمالي االتااقيات المناذة
المناذة
جامعات محلية ودولية
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المستهدف

التكرار

الوحدة

%100

سنوي

%

%100

سنوي

%

%50

سنوي

%

% 70

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 50

سنوي

%

% 50

سنوي

%

 )3مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج الثالث (برنامج تفعيل الربامج التسويقية للكليات):
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/3

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

المستهدف

وضع برنامج تنويري متكامل للتعريف الزيددارات التي تمددت للمدددارس الثددانويددة عدددد المدددارس الثددانويددة التي تم زيددارتهددا للتعريف
بالكليات الصد د ددحية إلى إجمالي عدد المدارس الثانوية
بالكليات الصحية وبإمكانياتها بالتنسيق مع للتعريف بالكليات الصحية
المديرية العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة
بالمدينة
ومدراء المدارس الثانوية.
عدد الشدد د ددراكات التوعوية التي تم عقدها إلى إجمالي
عقد الشراكات الالزمة لتوعية قطاعات الشراكات التوعوية التي تم عقدها
المجتمع المختلفة بأهمية تعليم المرأة في
%90
عدد الشراكات المستهدفة
المجاالت الطبية والصحية
عددددد الحمةت اإلعةميدددة المنادددذة ع الوسد د د د د ددائط
تنفيذ حمالت إعالمية من خالل مختلف الحمةت اإلعةمية المناذة
اإلعةمية ووس د ددائل التواص د ددل االجتماعي إلى إجمالي
الوسائط اإلعالمية ووسائل التواصل
%90
الحمةت المستهدفة
االجتماع للتعريف بكليات الريان
وبإمكانياتها وفرص الدراسة بها
وضع ععع جدول زمني لتنفيل الحمالت اإلعالمية الحمةت التسويقية المناذة حسب الجدول عدد الحمةت التسويقية المناذة حسب الجدول الزمني
والتسويقية المستهدفة
للخطة التسويقية إلى إجمالي الحمةت المستهدفة لكل % 90
الزمني للخطة التسويقية
فترة
زيادة عدد مستخدمي الموقة اإللكتروني عدد مسد د د ددتخدمي الموقة اإللكتروني إلى إجمالي عدد
وض ع ع ع ع ععو خ ع ععة لتيع ع ع ع المو و اإلل و
% 50
المستخدمين في الاترة السابقة
وجعله أك ر جاذبية وذو خصائص تفاعلية
%90

ب س 2/3

بس3

ب س 3/3

ب س 4/3
ب س 5/3
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التكرار

الوحدة

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

دوري

%

ربة سنوي

%

 )4مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج الرابع (برنامج حتديث اللوائح والسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات العمل)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

ب س 1/4

تحديث الةئحة اإلدارية للكليات

ب س 2/4

تحديث اللوائح والسياسات الحالية المنظمة اللوائح والسياسات المحدثة
لمختلف مجاالت العمل
تحديث وثائق المسئوليات والمهام الرئيسية اإلدارات التي تم تحديث أدلة عملها
لإلدارات والوصف الوظياي لكافة المستويات
الوظياية
العمليات اإلدارية المحدثة
تحديث العمليات اإلدارية وإجراءات العمل

ب س 3/4
ب س 4/4

مواد الةئحة اإلدارية المحدثة

إجراءات العمل المحدثة

بس4

طريقة االحتساب

عدد مواد الةئحة اإلدارية المحدثة إلى إجمالي المواد
المستهدفة
عدد اللوائح والس د د ددياس د د ددات المحدثة إلى إجمالي عدد
%100
اللوائح والسياسات الموجودة
عدد اإلدارات التي تم تحديث أدلة عملها إلى إجمالي
%100
عدد اإلدارات بالكليات
%100

عدد العمليات اإلدارية المكتملة التي تم تحديثها إلى
إجمالي العمليات المستهدفة
عدددد إجراءات العمددل المكتملددة التي تم تحددديثهددا إلى
%100
إجمالي اإلجراءات المستهدفة
عدد الوظائف التي تم تص د ددنياها إلى إجمالي الوظائف
% 100
المستهدفة بالهيكل التنظيمي
نسددبة اسددتيااء الضددوابط الجديدة المقترحة للتقييم إلى
% 100
إجمالي الضوابط المستهدفة
عدد العاملين الراضددين عن نظام تقييم األداء السددنوي
% 100
إلى إجمالي عدد العاملين

ب س 5/4

تحديث دليل تصنيف الوظائف

الوظائف المصناة

ب س 6/4

تطوير نظام تقييم األداء السنوي

الضوابط الجديدة المقترحة للتقييم

ب س 7/4

تحديث سلم الرواتب لكافة المستويات اإلدارية
عدد الوظائف التي شد ددملها سد ددلم الرواتب عدد الوظائف التي ش ددملها س ددلم الرواتب المحدث إلى
بحيث يتضمن كافة المزايا والبدالت لكل
إجمالي الوظائف المستهدفة بدليل تصنيف الوظائف
المحدث
وظياة وملزم للجمية

نسبة رضا العاملين عن تقييم األداء
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المستهدف

% 100

% 100

التكرار

الوحدة

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

ربة سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

 )5مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج اخلامس (برنامج احملافظة على الكفاءة الفنية للبنية التحتية واألجهزة واملعدات الكهروميكانيكية)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/5
ب س 2/5
ب س 3/5

بس5
ب س 4/5

ب س 5/5

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

المستهدف

التكرار

الوحدة

% 100

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

سنوي

%

عدد البنود واالشد د د ددتراطات التي تم اسد د د ددتياائها إلى
دراسة عن مدى استيااء البنية التحتية مةحظات الجهات الرقابية
إجمدددالي البنود و االشد د د ددتراطدددات والمعدددايير الانيدددة
لةشتراطات والمعايير الانية المستهدفة
المستهدفة
تقييم كااءة البنية التحتية بإعداد استبيان عن مسدد د ددتوى رضدد د ددا منسدد د ددوبي الكليات عن عدد العاملين الراضد ددين عن الكااءة التشد ددغيلية للبنية
%100
التحتية إلى إجمالي عدد العاملين بالكليات
قياس رضا منسوبي الكليات عن الكااءة الكااءة التشغيلية للبنية التحتية للكليات
التشغيلية للبنية التحتية للكليات
إعداد استبيان عن قياس رضا منسوبي مسدد د ددتوى رضدد د ددا منسدد د ددوبي الكليات عن عدد العاملين الراض ددين عن معدل االس ددتجابة لبةغات
الكليات لدرجة االستجابة لبةغات وشكاوى االسدد د ددتجابة لبةغات وشدد د ددكاوى األعطال وشكاوى األعطال والصيانة إلى إجمالي عدد العاملين %100
بالكليات
والصيانة
األعطال والصيانة
إعداد وتحديث برنامج شامل للصيانة الوقائية حدداالت تعطددل األجهزة والمعدددات الكهرو عدددد برامج الصدد د د ديددانددة الوقددائيددة ل جهزة والمعدددات
الكهرو ميكددانيكيددة المناددذة فعليددا إلى إجمددالي البرامج %100
لكافة المعدات واألجهزة الكهرو ميكانيكية ميكانيكية
المستهدفة بالخطة للاترة
ومعدات وأدوات السةمة.
عدددد األجهزة والمعدددات المتعطلددة إلى إجمددالي عدددد
أعطال األجهزة والمعدات
>%1
األجهزة والمعدات الموجودة
عدددد االحتيدداجددات التي تم تددأمينهددا إلى إجمددالي عدددد
تحددديددد االحتيدداجددات الهددامددة لتطوير العمددل بيان االحتياجات الهامة لتطوير العمل
%100
االحتياجات المستهدفة
ومتابعة تأمينها

الصفحة  37من 46

ربة سنوي
سنوي

%
%

 )6مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج السادس (برنامج تعزيز األمان واالستقرار الوظيفي)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/6
ب س 2/6

بس6

ب س 3/6
ب س 4/6
ب س 5/6

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

عدددد الموظاين الددذين تركوا العمددل إلى إجمددالي عدددد
دراسد د د ددة اسد د د ددباب الدوران الوظياي للعاملين نسبة دوران الموظاين
الموظاين خةل الاترة
واتخاذ المعالجات الةزمة
اعددداد برنددامج بددالمزايددا والحوافز وأسد د د ددس نسدد د د دبددة رض د د د د ددا الموظاين عن المزايددا عدد الموظاين الراضد د د ددين عن المزايا والحوافز التي
تقدمها الكليات إلى إجمالي الموظاين
األمان الوظياي التي توفرها الكليات مقارنة والحوافز
بالكليات المنافسة
ايجدداد نظددام تحايز واضد د د ددح للموظاين وربط
عدد الموظاين الذين تم منحهم حوافز بناء على تقييم
الحوافز الممنوحة للموظاين
المكافآت بتقييم األداء.
األداء إلى إجمالي العاملين بالكليات
عدد العاملين الراضد د د ددين عن بيئة العمل إلى إجمالي
اعداد اس ددتبيان قياس رض ددا العاملين عن بيئة
رضا العاملين عن بيئة العمل
عدد العاملين بالكليات
العمل والنظم اإلدارية
عدد الرواتب الشد د د ددهرية المتأخرة عن الصد د د ددرف في
وضد ددة آلية تضد ددمن صد ددرف كافة مسد ددتحقات
المواعيد المستهدفة الى اجمالي أشهر السنة
الرواتب الشهرية المتأخرة عن الصرف
العاملين في مواعيدها

الصفحة  38من 46

المستهدف

التكرار

الوحدة

>%1

ربة سنوي

%

%80

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

%0

ربة سنوي

%

 )7مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج السابع (برنامج التوظيف الواسع للتقنيات احلديثة يف منظومة العمل التعليمي)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

ب س 1/7

تعزيز الكااءة الانية لشبكة االنترنت في كافة نس د د ددبة التغطية الش د د دداملة للش د د ددبكة لكافة عدد مواقة العمل ذات التغطية الش د د د دداملة إلى إجمالي
مواقة العمل بالكليات
مواقة العمل بالكليات
مواقة العمل بالكليات
نسد ددبة سد ددرعة شد ددبكة اإلنترنت الحالي إلى السد ددرعة
معدل سرعة شبكة االنترنت
القياسية المستهدفة
عدد الموظاين الراضددين عن سددرعة اإلنترنت الحالية
إعداد استبيان لقياس رضا العاملين عن
رضدد د د ددا العدداملين عن سد د د ددرعدة اإلنترندت
ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل إلى إجمالي
سرعة اإلنترنت ومستوى جودة عمليات
ومستوى جودة عمليات التحميل والتنزيل
موظاي الكليات
التحميل والتنزيل

ب س 3/7

دراسة مجاالت العمل الرئيسية بالكليات ومن
المجاالت الرئيسية التي تم تحديثها
ثم العمل على تحديث قاعدة المعلومات
بقاعدة المعلومات
الرئيسية
العمل على التحول الشامل نحو المناهج
مناهج الكترونية لجمية الكليات
اإللكترونية لكافة الكليات
إعددداد دلي ددل بددالعن دداوين االلكتروني ددة وأرق ددام
االتص ددال الخاص ددة بكل من منس ددوبي الكليات ،منسد ددوبي الكليات والطلبة وأولياء األمور
الطةب وأولي دداء األمور وبم ددا ي دددعم عملي ددة المدرجين بالدليل
التواصل اإللكتروني بين الجمية
اعداد استبيان عن مدى رضا منسوبي الكليات
رضد د د د ددا منسد د د ددوبي الكليددات عن خدددمددات
عن خدمات المساندة والدعم الاني التي
المساندة والدعم الاني المقدمة
توفرها إدارة تقنية المعلومات

ب س 2/7

بس7
ب س 4/7
ب س 5/7

ب س 6/7

الصفحة  39من 46

المستهدف

التكرار

الوحدة

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

عدددد المجدداالت الرئيسدد د د ديددة التي تم تحددديثهددا بقدداعدددة
المعلومات مقارنة بالمجاالت المستهدفة

% 100

سنوي

%

عدد المناهج اإللكترونية المتاحة إلى إجمالي المناهج
المستهدفة

% 100

سنوي

%

عددددد منسد د د ددوبي الكليدددات والطلبدددة وأوليددداء األمور
المدرجين بالدليل إلى إجمالي العدد المستهدف

% 100

سنوي

%

عدد منسددوبي الكليات الراضددين عن خدمات المسدداندة
والدعم الاني التي توفرها إدارة تقنية المعلومات إلى
إجمالي منسوبي الجامعة

% 100

سنوي

%

 )8مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج الثامن (برنامج تعزيز التميز العلمي واألكادميي للكليات واحلصول على االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

ب س 1/ 8

وضة خطة شاملة عن كياية استيااء متطلبات
االعتماد األكاديمي والمؤسسي ووضة جدول
زمني للتنايذ

ب س 2/ 8

استيااء متطلبات التسجيل لدى اتحاد
الجامعات العربية ومن ثم عمل اآللية
والبرنامج الزمني الستكمال عملية التنايذ
عدد اإلدارات واألقسام التي تم استكمال وثائق الجودة
وضة نظام عام للجودة بالكليات ووضة آلية
اإلدارات واألقسام التي تم استكمال وثائق
لديها إلى إجمالي اإلدارات بالكليات
دقيقة لتطبيقه بكافة الكليات واإلدارات
الجودة لديها
عدددد المراجعددة الدددوريددة المناددذة لتطبيق الجودة إلى
إجمالي عدد المراجعات المستهدفة خةل الاترة
وضة دليل شامل لقياس وتقويم األداء
نسبة استكمال الدليل
توفر دليل شامل لقياس وتقويم األداء
تطوير مصادر التعليم والتعلم لرفة كااءة
نسبة تحسن نتائج الطلبة مقارنة بالاترة السابقة
أداء أكاديمي متطور
العملية التعليمية
نسبة البرامج األكاديمية المطورة إلى إجمالي البرامج
إعداد برامج أكاديمية ذات جودة عالية لسائر
تحسن األداء األكاديمي
األكاديمية المتوفرة خةل الاترة
الكليات
عدد الكااءات العالمية التي تم اسددتقطابها إلى إجمالي
وضة برنامج الستقطاب الكااءات العلمية على
الكااءات العالمية التي تم استقطابها
المستوى العالمي
أعضاء هيئة التدريس الموجودين حاليا
عدد الشد د ددراكات األكاديمية التي تم عقدها إلى إجمالي
تحقيق الشراكة االكاديمية في البرامج
الشراكات األكاديمية المناذة
عدد الشراكات المستهدفة
التعليمية مة الجهات المتميزة وتبادل الخبرات
عددددد الطلبدددة المتخرجين إلى إجمدددالي عددددد الطلبدددة
وضة آلية لقياس مخرجات العملية التعليمية
عدد الطلبة المتخرجين
الجالسين لةختبارات النهائية
رضددا أولياء األمور عن مخرجات العملية عدد أولياء األمور الراضد د د ددين عن مخرجات العملية
التعليمية إلى إجمالي أولياء األمور
التعليمية
رضدد د د ددا اصد د د ددحاب العمل عن مسد د د ددتوى عدد اصدد ددحاب العمل الراضدد ددين عن مخرجات العملية
التعليمية إلى إجمالي أصحاب العمل المستهدفين
الخريجين

ب س 3/ 8

بس8

ب س 4/ 8
ب س 5/ 8
ب س 6/ 8
ب س 7/ 8
ب س 8/ 8
ب س 9/ 8

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

اسد د د ددتيادداء متطلبددات االعتمدداد األكدداديمي عدد متطلبات االعتماد األكاديمي المؤسدد دسد ددي التي تم
استياائها إلى إجمالي المتطلبات المستهدفة
المؤسسي
اسد د د ددتيادداء متطلبددات االعتمدداد األكدداديمي عدددد متطلبددات االعتمدداد األكدداديمي البرامجي التي تم
استياائها إلى إجمالي المتطلبات المستهدفة
البرامجي
اسدد د ددتيااء متطلبات التسدد د ددجيل لدى اتحاد
عدد متطلبات التسدددجيل لدى اتحاد الجامعات العربية إ
الجامعات العربية
التي تم استياائها الى إجمالي المتطلبات المستهدفة

الصفحة  40من 46

المستهدف

التكرار

الوحدة

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

نصف
سنوي
سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 100

سنوي

%

%20

سنوي

%

% 50

سنوي

%

% 100

سنوي

%

% 90

سنوي

%

% 90

سنوي

%

% 100
% 100

%

عليه تعليق [ :]D5غا واضح الن تع اف الن ل
مهتلف

لل لمعلر

 )9مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج التاسع (برنامج دعم البحث العلمي)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/9
ب س 2/9
ب س 3/9

بس9

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج
وضددة آلية واضددحة للتشددجية على البحث العلمي
والنشر
إعداد الس ددياس ددات التي تنظم عملية البحث العلمي
بددالكليددات وبمددا يدددعم بيئددة العمددل المؤاتيددة للبحددث
العلمي ألعضاء هيئة التدريس
وضددة حوافز تشددجة أعضدداء هيئة التدريس على
البحث العلمي

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

حجم اإلنااق الاعلي على البحث العلمي إلى
معدل اإلنااق على البحث العلمي
إجمالي الموازنة
عدد أعضد دداء هيئة التدريس الراضد ددين عن
رضا أعضاء هيئة التدريس عن السياسات
السدد د ددياسدد د ددات التي تنظم البحث العلمي إلى
إجمالي أعضاء هيئة التدريس
عدد األبحاث المنتجة سنويا مقارنة بالاترة
زيادة عدد األبحاث المنتجة سنويا
السابقة
زيددادة عدددد جوائز التميز التي حصد د د د ددل عليهددا عدد جوائز التميز التي حصل عليها العاملين
والكيانات مقارنة بالاترة السابقة
العاملين والكيانات
زيددادة عدددد األبحدداث المنشد د د ددورة في المجةت عدد األبحاث المنشورة في المجةت العلمية
المحكمة مقارنة بالاترة السابقة
العلمية المحكمة
عدد أجزاء الدليل المسد د د ددتكملة إلى إجمالي
نسبة استكمال دليل البحث العلمي
عدد األجزاء المستهدفة
ع دددد الج ددامع ددات وهيئ ددات البح ددث العلمي التي
عدد الجامعات وهيئات البحث العلمي التي
أبرمت عقود تعاون مشترك معها
تم أبرمت معها عقود تعاون مشترك

ب س 4/9

اعداد دليل متكامل لتنظيم عملية البحث العلمي

ب س 5/9

وضد د د ددة خطددة لبحددث أوجدده التعدداون البحثي مة
الجددامعددات السد د د ددعوديددة وهيئددات ومراكز البحددث
العلمي التي ترغددب الكليددات في عقددد شد د د ددراكددات
بشأنها
إعداد عقد شد ددراكة نموذجي يحقق أهداف الكليات مددذكرات التادداهم التي تم توقيعهددا مة الوزارات عدددد مددذكرات التادداهم التي تم توقيعهددا مة
ويعزز فرص التعدداون المشد د د ددترك مة الجددامعددات والجهد ددات والمراكز المحليد ددة والد دددوليد ددة ذات الوزارات والجهد ددات والمراكز المحليد ددة
والدددوليددة ذات العةقددة إلى إجمددالي الجهددات
العةقة
االقليمية والعالمية المرموقة
المستهدفة
إعددداد قدداعدددة بيددانددات عن مراكز البحوث المحليددة توفر المعلومد ددات عن قواعد ددد بيد دداند ددات مراكز عد دددد مراكز البحوث المحليد ددة واإلقليميد ددة
والدددوليددة المدددرجددة بقدداعدددة البيددانددات إلى
واإلقليميددة والدددوليددة وتحددديددد مجدداالت التعدداون البحوث المحلية والدولية
إجمالي المراكز المستهدفة
المستهدفة

ب س 6/9

ب س 7/9

الصفحة  41من 46

المستهدف

التكرار

الوحدة

%5

سنوي

%

% 95

سنوي

%

% 25

سنوي

%

% 15

سنوي

%

% 25

سنوي

%

% 100

سنوي

%

5

سنوي

%

% 25

سنوي

%

%100

سنوي

%

 )10مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج العاشر (برنامج تنمية وتطوير القدرات املهنية للكليات )
رقم
البرنامج

رقم المبادرة
ب س 1/10

وض د ددة وتنايذ خطة تدريب س د ددنوية حس د ددب التخصد د دص د ددات
واالحتياجات التدريبية لمنسوبي الكليات
وض ددة برنامج لمتابعة التدريب والتعليم المس ددتمر ألعض دداء
هيئة التدريس
وضد د ددة آلية لربط الترقيات والزيادات السد د ددنوية بحض د د ددور
الدورات التدريبية المتخصددصددة وسدداعات التدريب والتعليم
المستمر
التحديث المستمر لمحتويات المكتبة االلكترونية للكليات

ب س 5/10

تعزيز اإلرش د د د دداد والتوجيه الطةبي بوض د د د ددة دليل للتوجيه
واإلرشاد األكاديمي
عمل لقاء شدددهري يتناول موضدددوف من المواضدددية المهمة
لائات المجتمة المختلاة كمناقشد ددة اإلدمان على التدخين أو
استثمار الوقت
إعداد وتنايذ يوم المهنة كل عام دراسي

ب س 8/10

إقامة فعالية كل عام دراسي بصورة ندوة – لقاء علمي –
مؤتمر) لمناقشدد د د ددة قضدد د د ددايا مختلاة منها المواطنة الحقة
وتحقيق رؤية .2030
تخصيص مساحة في موقة الكليات االلكتروني يقدم ارشاد
ناسي اجتماعي بصورة تااعلية
تعزيز األنشد ددطة والخدمات الطةبية بالمسد دداهمة الاعالة في
كل األنشطة المحلية التي لها عةقة بالصحة العامة
تاعيل األنشطة الطةبية المتنوعة
نشر ثقافة الغذاء الصحي كأسلوب حياة بين أفراد المجتمة
الجامعي والمحلي عن طريق الندوات والمسابقات
قيدداس رضد د د د ددا الطةب والطددالبددات عن أداء هيئددة التدددريس
والطاقم اإلداري بإعداد استبيان سنوي

ب س 2/10
ب س 3/10
ب س 4/10

ب س 6/10

ب س 10

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

ب س 7/10

ب س 9/10
ب س 10/10
ب س 11/10
ب س 12/10
ب س 13/10

مؤشر األداء الرئيسي
البرامج التدريبية المناذة
أنشطة التعليم المستمر المناذة
تقارير تقييم األداء المعدة حسب الضوابط
نسبة تحديث المكتبة االلكترونية
نسبة انجاز دليل التوجيه واإلرشاد الطةبي
اللقاءات الشهرية المناذة
فعالية يوم المهنة
عدد فعاليات مناقشة القضايا المختلاة
عدد مرات تقديم االرشد دداد الناسد ددي واالجتماعي
من خةل الموقة اإللكتروني للكليات
المش دداركات الطةبية في األنش ددطة المحلية ذات
العةقة بالصحة العامة
عدد األنشطة الطةبية المناذة
عدد الندوات والمسد د ددابقات المناذة لنشد د ددر ثقافة
الغذاء الصحي المناذة
رضا الطةب والطالبات عن أداء هيئة التدريس
رضد د ددا الطةب والطالبات عن أداء هيئة والطاقم
اإلداري
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المستهدف

التكرار

الوحدة

طريقة االحتساب

% 100

دوري

%

% 100

دوري

%

عدد تقارير تقييم األداء المعدة حسد د ددب الضد د ددوابط
إلى إجمالي الكادر العامل

% 100

سنوي

%

نسد د د د دبددة المحتويددات التي تم تحددديثهددا إلى إجمددالي
المحتويات المستهدفة

% 100

سنوي

%

نسبة انجاز دليل التوجيه واإلرشاد الطةبي

% 100

سنوي

%

عددد اللقداءات التوعويدة المنادذة إلى إجمدالي عددد
الشهور الدراسية

% 100

سنوي

%

التنايددذ الاعلي لاعدداليددات يوم المهنددة بددالكليددات في
التاريخ المستهدف

1

سنوي

عدد

عددددد الددددورات التددددريبيدددة المنادددذة إلى إجمدددالي
الدورات المستهدفة خةل الاترة
عدد أنش ددطة التعليم المس ددتمر المناذة إلى إجمالي
األنشطة المستهدفة خةل الاترة

عدد الاعاليات الاعلية المناذة لمناقش د د ددة ال قض د د ددايا
المختلاة في التاريخ المستهدف
عدد مرات تقديم االرشد د د دداد الناسد د د ددي واالجتماعي
المقدمة بالموقة اإللكتروني إلى عدد الطةب
عدد المشدداركة الطةبية في األنشددطة المحلية ذات
العةقة بالصحة العامة
عدد األنشطة الطةبية المناذة
عدد الندوات والمس د د د ددابقات المناذة لنش د د د ددر ثقافة
الغذاء الصحي
عدد الطلبة الراض د ددين عن أداء هيئة التدريس الى
اجمالي عدد الطلبة
عدد الطلبة الراضد ددين عن أداء الطاقم اإلداري إلى
إجمالي عدد الطلبة

2

سنوي

عدد

% 75

سنوي

%

5

سنوي

عدد

4

سنوي

عدد

2

سنوي

عدد

% 90

سنوي

%

% 90

سنوي

%

عليه تعليق [ :]D6غا واضحة

 )11مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج احلادي عشر
رقم
البرنامج

رقم المبادرة

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

(بناء عالقات تعاون اسرتاتيجية مع املؤسسات الصحية والتعليمية للتدريب العملي لطلبة املستويات العليا )

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

ب س 1/11

إعداد دليل إرشادي لعقد شراكات التعاون
االستراتيجي مة المؤسسات الصحية والتعليمية

اعداد الدليل اإلرشادي لعقد الشراكات

نسبة انجاز الدليل

ب س 2/11

توقية مذكرات تااهم مة المؤسسات الصحية
والتعليمية

مذكرات التااهم الموقعة

عدد مذكرات التااهم الموقعة الى اجمالي
مذكرات التااهم المستهدفة

ب س 3/11

تعزيز التعاون المشترك مة مستشاى الدار لتدريب
طلبة المستويات العليا بالكليات

االجتماعات التنسيقية المنعقدة بين الجانبين

المستهدف

% 100

% 80
بس
11

عدد االجتماعات التنسيقية الاعلية المنعقدة بين
الكليات ومستشاى الدار قياسا بعدد االجتماعات
المستهدف
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2

التكرار

سنوي

سنوي

سنوي

الوحدة
عليه تعليق [ :]D7ذه آلاة ولاسر م ل ة

%

%

عدد

 )12مؤشرات األداء الرئيسية للربنامج الثاني عشر (برنامج تعزيز املشاركة اجملتمعية للكليات)
رقم
البرنامج

رقم المبادرة

المبادرات الداعمة لتنايذ البرنامج

مؤشر األداء الرئيسي

طريقة االحتساب

ب س 1/12

تش د ددكيل لجنة للمس د ددئولية االجتماعية بالكليات لتحديد
مجاالت المشاركة المجتمعية وكياية المشاركة
تنايذ برنامج تأهيل لتحسد د د ددين مهارات الباحثين عن
المشاركة الاعلية في البرنامج
عمل من أبناء المدينة.
اعد ددداد برند ددامج سد د د ددنوي بد ددالاعد دداليد ددات والند دددوات
الاعاليات السنوية المناذة
والمحاضرات التثقياية التي تقيمها الكليات
لرموز
دات
د
تنايد ددذ برند ددامج تعرياي وترفيهي بد ددالكليد
البرامج التعرياية والترفيهية المناذة
مجتمة المدينة

ب س 5/12

اختيار قرية أو حي من االحياء الشدد د ددعبية القريبة من
الكليات والتواصد د د ددل مة عمدة الحي أو القرية لمعرفة توفير احتيدداجددات الحي أو القريددة من قبددل احتياجات الحي /القرية التي تم توفيرها إلى
إجمالي االحتياجات المطلوبة
احتيد دداجد دداتهم والعمد ددل على توفيرهد ددا مة الجهد ددات الجهات التطوعية المختلاة
التطوعية المختلاة
التعدداون مة مسد د د ددتشد د د دداى الدددار بحيددث يكون هندداك
عدددد المواقة التي تم زيددارتهددا إلى إجمددالي
مسد د د ددتشد د د دداى متنقلددة ،على أن تحدددد الائددة والخدددمددة نسبة المواقة التي تم تقديم خدمات لها
المواقة المستهدفة
المقدددمددة مثددل كشد د د ددف النظر -قيدداس السد د د ددكر.......
وغيرو)
المساهمة الااعلة في التوعية أثناء المواسم المختلاة
عدد برامج التوعية المناذة
أنشطة التوعية المناذة
رمضان ،الحج ،فصل الصيف)
التواصد د د د ددل مة الجهددات المختلاددة التي تقدددم االعمددال
عدددد المش د د د د دداركددات الاعليددة مة الجهددات
التطوعيددة للمسدد د د د دداهمددة فيهددا ،مثددل دار الرعدداي ددة مشاركة الجهات التطوعية
التطوعية
االجتماعية – دار االيتام)
عدد ا ألنشد د د ددطة برنامج تعزيز الوسد د د ددطيدة
تنايددذ برامج الوسد د د ددطيددة لتعزيز منهج الوسد د د ددطي ددة
أنشد ددطة برنامج تعزيز الوسد ددطية واالعتدال
واالعتددددال المنادددذة مقدددارندددة بدددالنسدد د د دبدددة
واالعتدال لدى الطةب والطالبات.
المناذة
المستهدفة

انجاز تشكيل اللجنة

% 75

سنوي

%

عدد المشاركين الاعليين في البرنامج إلى
إجمالي العدد المستهدفة

% 75

سنوي

%

عددد الاعداليدات التي تنادذهدا الكليدات إلى
إجمالي الاعاليات المستهدفة

% 75

سنوي

%

انجاز تشكيل اللجنة

ب س 2/12
ب س 3/12
ب س 4/12

ب س 12
ب س 6/12

ب س 7/12
ب س 8/12
ب س 9/12
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المستهدف

التكرار

الوحدة

عد دددد البرامج التعريايد ددة والترفيهي د ددة
المناذة إلى إجمالي البرامج المس د ددتهدفة
بالخطة خةل الاترة

%75

%50

سنوي

سنوي

%

%

%85

سنوي

%

8

سنوي

عدد

5

سنوي

عدد

4

سنوي

عدد

عليه تعليق [ :]D8أان المسته فلر التي تم ذت ل في
م ش ار اال اء؟

رقم
البرنامج

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

بيان إحصائي عن الربامج االسرتاتيجية للخطة وما يرتبط بها من مبادرات ومؤشرات أداء رئيسية
مسمى البرنامج

نلمج تحقاق االست امة المللاة.
نلمج اال تقلء و ة اله ملر التعلاماة وتهائة ال ائة التعلاماة المحفزة لإل ا .
نلمج تفعال ال امج التسواقاة للتلالر.
نلمج تح ا اللوائح والسالسلر والعملالر اإل ا اة وإ اءار العمل.
نلمج المحلفظة على التفلءة الفناة لل ناة التحتاة واة هزة والمع ار الته و ماتلناتاة.
نلمج تعزاز اةملن واالستق ا الوظافي.
نلمج التوظاف الواس للتقنالر الح اثة في منظومة العمل التعلامي.
نلمج تعزاز التماز العلمي واةتل امي للتلالر والحصت ت ت تتول على االعتمل اةتل امي
الم سسي وال ام ي.
نلمج عم ال ح العلمي.
نلمج تنماة وتطوا الق ار المهناة للعلملان في للتلالر.
نلمج نلء عالقلر تعلون استت تتت اتا اة م الم ست ت تستت تتلر الصتت تتحاة والتعلاماة للت اب
العملي لطل ة المستوالر العلال.
نلمج تعزاز المشل تة الم تمعاة للتلالر.
اإلجمالي الكلي
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عدد المبادرات المرتبطة
بالبرنامج

عدد مؤشرات األداء الرئيسية
المرتبطة بالمبادرة

10
7
5
7
5
5
6
9

12
7
5
9
6
5
7
12

7
13
3

9
14
3

9
86

9
98

ول

خامتة
حم هللا وتوفاقي فق تم م اعلة إع ا ذه الهطة وفق منه الر علماة ووفق اة شلملة استوع ر تل الم عالر االست اتا اة من اة  2030و نلمج
التحول الوطني 2020والمو هلر االست اتا اة لوزا ة التعلام ونتلئج التحلال ال لعي للتلالري فضال عن الهطة المستق لاة للتعلام العللي 2029م آفلق
حا تضمنر ذه الهطة مل الي :
 .1ع  4محلو .
 .2ع  6غلالر.
 .3ع  11تح ي.
 .4ع  12ف است اتا ي.
 .5ع  12نلمج است اتا ي.
 .6ع  86م ل ة.
 98م ش أ اء ئاسي .
 .7ع
و نسأل هللا أن اتلل هو ال ما للتوفاق والس ا لتنفاذ ذه الهطة للصو ة التي انش ل ال ما .
وهللا الموفق والمستعلن ييييي
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