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مــن منطلــق التوجيهــات الســديدة لــإدارة العليــا بجامعــة الملــك فيصــل تســعى كليــة العلــوم لرســم 
رؤيــة طموحــة ورســالة ســامية مــع تحقيــق أهــداف عظيمــة فــي ســبيل تطويــر العمــل وتحســين الجــودة 

فــي كافــة المجــاالت التــي تتعلــق بالعمليــة األكاديميــة والبحثيــة واآإلداريــة.

مــن هنــا تحتــم علــى كليــة العلــوم التخطيــط االســتراتيجي لحاضرهــا ومســتقبلها مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
التمشــي مــع منهــج الرؤيــة الــواردة فــي الخطــة المســتقبلية للتعليــم المنبثقــة مــن رؤيــة المملكــة 

ــة الســعودية )٢٠٣٠(. العربي

وقــد اســتكملت الكليــة مراحــل خطتهــا االســتراتيجية ٢٠١٨-٢٠٢٢ بعــد عمــل دؤوب وجهــود مخلصــة مــن 
لجنــة التخطيــط االســتراتيجي وفــرق العمــل المتفرعــة منهــا التــي أنجــزت العديــد مــن جلســات العصــف 
الذهنــي واالســتبانات والمقارنــات المرجعيــة، باإلضافــة إلــى عقــد العديــد مــن االجتماعــات وورش 
العمــل التــي تــم مــن خاللهــا بنــاء هــذه الخطــة علــى أســس علميــة رصينــة، مــع األمــل فــي أن تحقــق 
هــذه الخطــة قفــزة نوعيــة لكليــة العلــوم فــي مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي والشــراكة المجتمعيــة.

مقدمة
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أصالـــة عــن نفســي ونيابـــة عــن منسوبـــي كليــة 
العـــلوم بجامـــعة الملــك فيصــل مـــن أعضــاء هيئــة 
أقــدم  والطــالب  والفنييــن  واإلدارييــن  التدريــس 
-٢٠١٨ العلــوم  لكليــة  االســتراتيجية  الخطــة  لكــم 

 .٢٠٢٢

تعــد كليــة العلــوم مــن أكبــر كليــات الجامعــة وركيــزة 
أساســية فــي منظومــة التعليــم بجامعــة الملــك 
فيصــل، فباإلضافــة لدورهــا الكبيــر فــي تدريــس 
أعــداد كبيــرة مــن طلبتهــا فــي جميــع التخصصــات 
التدريســية لعــدد  العلميــة فهــي تقــدم خدماتهــا 
مــن كليــات الجامعــة بتدريــس العديــد مــن مقــررات 

ــوم األساســية.  العل

هــذا وتعمــل الكليــة دائمــًا علــى تحديــث برامجهــا 
والدراســات  البكالوريــوس  لمرحلتــي  الدراســية 
العليــا واســتحداث برامــج بينيــة جاذبــة تلـــبي حاجــة 
المؤهلــة،  الوطنيــة  الكــوادر  مــن  العمــل  ســوق 
كمــا وتعمــل الكليــة علــى تعزيــز معاييــر الجــودة 

االســتراتيجي. والتخطيــط 

أ.د. أحمد بن عمر النجار
عميد كلية العلوم

كلمة العميد
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البحــث العلمــي جانــب آخــر مشــرق بكليــة العلــوم فهــي فــي مركــز ريــادي علــى مســتوى الجامعــة فــي 
االنتــاج العلمــي، وقــد عملــت الكليــة وال تــزال علــى تنويــع مصــادر الدعــم للبحــث العلمــي داخليــًا وخارجيــًا 
ــم االســتفادة مــن  ــكار وتعظي ــة واالبت ــة المشــاركة البحثي ــة للبحــث العلمــي وتنمي ــة التحتي ــز البني وتعزي
األجهــزة البحثيــة والتدريــب عليهــا. كمــا وتســعى الكليــة إلــى فتــح قنــوات اســتثمارية مــن خــالل تحويــل 

بــراءات االختــراع ونتائــج األبحــاث لمنتجــات قابلــة للتســويق وتقديــم دراســات واستشــارات بحثيــة.

وتعمــل الكليــة علــى التطويــر المســتمر للمــوارد البشــرية مــن خــالل تخطيــط االحتياجــات مــن المــوارد 
البشــرية واســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريــس ذوي كفــاءة علميــة وبحثيــة متميــزة واالرتقــاء بكفــاءة 
منســوبي الكليــة مــن أســاتذة وموظفيــن مــن خــالل دعــم المشــاركة فــي المؤتمــرات والحلقــات العلميــة 

ــة. والبرامــج التدريبي

إن كليــة العلــوم وكافــة منســوبيها لــن يؤلــوا جهــدًا فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية الطموحــة بكافــة 
أهدافهــا العظيمــة فــي ســبيل تطويــر العمــل األكاديمــي والبحثــي واإلداري مــع التمســك بتحســين 

الجــودة فــي كافــة المجــاالت.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم،،
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أنشــئت كليــة العلــوم فــي الثانــي عشــر مــن شــهر يونيــو لعــام ٢٠٠٢م بحيــث تضــم أربعــة أقســام أكاديميــة هــي: 
ــة  ــة فــي كلي ــت هــذه األقســام موجــودة وفَعال ــات واإلحصــاء. وكان ــاء، والرياضي ــاء، الفيزي ــاة، الكيمي ــوم الحي عل
التربيــة، بحيــث تمنــح أربــع درجــات تربويــة للبكالوريــوس فــي التخصصــات األربعــة المذكــورة أعــاله باإلضافــة إلــى 
برنامجيــن للماجســتير فــي الرياضيــات والفيزيــاء. وفــي العــام الدراســي ٢٠١٣/ ٢٠١٤م تــم تقديــم برنامــج جديــد فــي 
ــاة فــي  ــوم الحي ــة برامــج للماجســتير مــن ِقبــل قســم عل ــم ثالث ــع ذلــك تقدي ــاء، تب الماجســتير بتخصــص الكيمي

تخصصــات األحيــاء الدقيقــة والنبــات والحيــوان وذلــك فــي العــام الدراســي ٢٠١٧/٢٠١٦م. 

عليــه، تمنــح الكليــة أربــع درجــات علميــة للبكالوريــوس فــي الكيميــاء، الفيزيــاء، علــوم الحيــاة، والرياضيــات 
واالحصــاء، وســت درجــات للماجســتير فــي الفيزيــاء، الرياضيــات، الكيميــاء، األحيــاء الدقيقــة، الحيــوان، والنبــات. 
وتعكــف الكليــة حاليــا علــى تقديــم برامــج جديــدة للدكتــوراه لكافــة التخصصــات العلميــة باإلضافــة لبعــض برامــج 

الدبلــوم العالــي حســب متطلبــات ســوق العمــل.

نبذة عن كلية العلوم
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تتكــون إدارة الكليــة باإلضافــة إلــى عمــادة الكليــة مــن عــدة وكاالت وإدارات لتنظيــم العمــل األكاديمــي واإلداري 
ــة الدراســات  ــة ووكال ــة الشــؤون األكاديمي ــة، حيــث تضــم ثــالث وكاالت بقســم الطــالب هــي وكال بكفــاءة عالي
العليــا والبحــث العلمــي ووكالــة الدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع ووكالــة واحــدة بقســم الطالبــات بمســمى 
»وكالــة الشــؤون األكاديميــة واإلداريــة للطالبــات«، كمــا تضــم إدارتيــن واحــدة للشــؤون اإلداريــة واألخــرى للشــؤون 

الفنيــة.

تضــم أقســام الكليــة هيئــة تدريــس متميــزة يفــوق عددهــم أكثــر مــن ٤٠٠ تشــمل كاًل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والمحاضريــن والمعيديــن باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن ٨٠ مــن الفنييــن والموظفيــن اإلدارييــن يســاهم جميعهــم 
ــع  ــة فــي جمي ــب وطالب ــد عــن ٤٠٠٠ طال ــا يزي ــة م ــة. كمــا وتضــم الكلي ــة فــي الكلي ــة التعليمي فــي خدمــة العملي

ــة للبكالوريــوس والماجســتير. التخصصــات العلمي

هــذا وتواكــب الكليــة الطفــرة والنقلــة النوعيــة المتميــزة التــي تعيشــها جامعــة الملــك فيصــل فــي مســارها نحــو 
ًا هائــال فــي التجهيــزات األكاديميــة مثــل  العالميــة، حيــث أحــدث االنتقــال إلــى المدينــة الجامعيــة تطــورًا مؤسســيَّ
ــي  ــة الت ــرات التدريســية والبحثي ــي والمختب ــث التلفزيون ــات الب ــة، قاع ــس الذكي ــات التدري ــات األســاتذة، قاع قاع
أصبحــت أكثــر مالئمــة، حيــث تحتــوي علــى أجهــزة علميــة متطــورة تســاعد الطــالب فــي العمليــة التدريســية 
ــا  ــق بانضمــام طلبته ــا يتعل ــوم فيم ــة العل ــة كلي ــة لطلب ــة النوعي ــك النقل واألســاتذة فــي البحــث العلمــي، وكذل

ــام الجامعــي ٢٠١9/٢٠١٨م. ــارًا مــن الفصــل األول للع ــة اعتب للســنة التحضيري

تقــوم الكليــة دوريــًا بمراجعــة شــاملة لخططهــا التعليميــة حيــث قامــت األقســام مؤخــرًا بمراجعــة الخطط الدراســية 
لمواكبــة المســتجدات الحديثــة فــي مجــاالت العلــوم ُبغيــة تأهيــل خريجيــن قادريــن علــى مواكبــة احتياجــات ســوق 

العمــل، وكذلــك الحصــول علــى االعتمــادات األكاديميــة المحليــة والدوليــة لتكــون برامجهــا أكثــر جــودة وفعاليــة.  
 كمــا وتقــوم الكليــة بمراجعــة توجهاتهــا واســتراتيجياتها البحثيــة للســنوات القادمــة بحيــث تواكــب رؤيــة المملكــة 
٢٠٣٠ بمــا يخــدم القضايــا الوطنيــة فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة والدخــول فــي مجــاالت بحثيــة متقدمــة 
كالطاقــة والصحــة وتقنيــة النانــو واألمــن الغذائــي تمكــن الباحثيــن فــي الكليــة مــن المســاهمة الفاعلــة فــي تقديــم 

الحلــول للقضايــا الصناعيــة والتقنيــة والبيئيــة، وبنــاء مجتمــع العلــم والمعرفــة.

فــي ذات الصــدد تهتــم الكليــة بالشــراكة المجتمعيــة حيــث تقــدم الكليــة الكثيــر مــن النشــاطات المتعلقــة بخدمــة 
المجتمــع وذلــك بتقديــم دورات تدريبيــة متخصصــة للمســتفيدين مــن بعــض القطاعــات الحكوميــة وإتاحــة 
زيــارات طلبــة التعليــم العــام للمعامــل البحثيــة باإلضافــة لتشــجيع األبحــاث التــي تخــدم قضايــا البيئــة والمجتمــع. 
عــالوة علــى األعــداد الســنوية الجيــدة مــن الخريجيــن والخريجــات األكفــاء فــي التخصصــات العلميــة المختلفــة الذيــن 

11يشــاركون فــي خدمــة المجتمــع مــن خــالل العمــل فــي مؤسســاته المختلفــة.
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الخطة اإلستراتيجية
٢٠١٨ - ٢٠٢٢
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لقــد تــم إعــداد الخطــة االســتراتيجية لكليــة العلــوم ٢٠١٨-٢٠٢٢ اســتجابة لمتطلبــات تنفيــذ الخطــة 
االســتراتيجية للجامعــة وبمــا يتــالءم مــع أهدافهــا وتوجهاتهــا االســتراتيجية وذلــك فــي ظــل مبــادئ 
الديــن اإلســالمي، والنظــام األساســي للحكــم وسياســة الدولــة وتطلعاتهــا ورؤيتهــا المســتقبلية 
٢٠٣٠، وسياســة التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واســتنادًا إلــى العديــد مــن أســاليب 

وأدوات التخطيــط االســتراتيجي.

بنــاء علــى ذلــك، فقــد قــام فريــق الخطــة االســتراتيجية للكليــة بدراســة وثيقــة الخطــة االســتراتيجية 
للجامعــة وكافــة التقاريــر والدراســات الملحقــة كمــا تــم دراســة تقاريــر األقســام العلميــة وتقاريــر اللجــان 
المتعلقــة بكليــة العلــوم ومختلــف الوحــدات التابعــة لهــا، والوقــوف علــى معاييــر ومؤشــرات األداء 
التــي تتعلــق بالكليــة، ليتــم بعدهــا القيــام بوضــع آليــة لبنــاء وإعــداد الخطــة االســتراتيجية للكليــة 

ــرة ٢٠١٨-٢٠٢٢. للفت

واســتنادًا إلــى ذلــك فقــد قــام فريــق الخطــة االســتراتيجية للكليــة بتقييــم دراســة التوجهــات الحاصلــة 
فــي المجــال وإنجــاز دراســة للمقارنــات المرجعيــة مــع بعــض كليــات العلــوم المناظــرة محليــًا وإقليميــًا 
ودوليــًا، وعقــد ورش عمــل للمســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن، وإجــراء المقابــالت مــع الجهــات 
ذات العالقــة، وتوزيــع اســتبانات علــى المســتجيبين المعنييــن ليتــم بعدهــا الوقــوف علــى أهــم 
ــة التــي شــكلت أساســًا  ــة الكلي ــًا وأهــم الفــرص والتهديــدات فــي بيئ نقــاط القــوة والضعــف داخلي
لتحليــل الموقــف الراهــن وتحديــد القضايــا الحرجــة للكليــة وصياغــة األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة 

والمشــاريع المرتبطــة بهــا.

ــًا  ــات منهــا )١٥( اجتماع ــى أن إعــداد هــذه الخطــة جــاء ضمــن عــدة أنشــطة وفعالي وتجــدر اإلشــارة إل
للجنــة الخطــة االســتراتيجية للكليــة و )٣٠( اجتماعــًا للجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهــا، باإلضافــة إلــى 

ــي. ــز والعصــف الذهن ــد مــن جلســات التركي العدي

منهجية إعداد الخطة االستراتيجية
٢٠١٨ - ٢٠٢٢
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ــر  ــة مــن التقاري ــى جمل ــوم عل ــة العل ــل االســتراتيجي الخــاص بالخطــة االســتراتيجية لكلي ارتكــز التحلي
والدراســات ذات الصلــة بالكليــة، بحيــث تــم الوقــوف داخليــًا علــى البيانــات الثانويــة ممثلــة فــي تقارير 
الــوكاالت وأقســام الكليــة ومــا يتبعهــا مــن لجــان ووحــدات، وكــذا البيانــات الثانويــة المســتخلصة مــن 
التحليــل االســتراتيجي للخطــة االســتراتيجية للجامعــة، ودراســة المقارنــة المرجعيــة بالجامعــات داخــل 
ــة مــن المســتفيدين  ــات األولي ــم مناســب مــن البيان ــى ك ــم الحصــول عل ــا ت ــا. كم المملكــة وخارجه
الداخلييــن والخارجييــن مــن خــالل إنجــاز ورش العمــل واالســتبانات، والمقابــالت الشــخصية وأيضــًا 
تقاريــر احتياجــات ســوق العمــل مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، بمــا ســاهم فــي تحديــد القضايــا 
الحرجــة التــي شــكلت أساســًا لصياغــة األهــداف االســتراتيجية لكليــة العلــوم، كمــا يتضــح فــي الشــكل 

رقــم)١(.

اإلســتراتيجي  الموقــف  تحليــل  إطــار   :»١« الشــكل 
الحرجــة. القضايــا  وتحديــد 

المسح البيئي االستراتيجي »الدراسات والتقارير«

عوامل التحليل الرباعي األساسية

عوامل التحليل الرباعي ذات األولوية

 SWOT مصفوفة

التحليل اإلستراتيجي

المرحلة ١:

المرحلة ٢:

تحديد القضايا الحرجة

التحليل الرباعي
SWOT

تحديــد القضايــا 
الحرجــة
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التــي اســتند اليهــا التحليــل االســتراتيجي  إبــراز أهــم المرتكــزات  يمكــن 
كالتالــي:

التقاريــر الدوريــة  ضمــن هــذا اإلطــار، تمــت دراســة مختلــف 
والســنوية للوحــدات واللجــان التابعــة لــوكاالت وأقســام الكليــة 
بحيــث تــم التعــرف علــى وظائفهــا وأهدافها وأولوياتهــا، وتقييم 
القــوة  الراهنــة مــن خــالل اســتخالص أهــم نقــاط  أوضاعهــا 
معالجتهــا،  المطلــوب  الضعــف  ونقــاط  توظيفهــا،  الممكــن 
والفــرص الممكــن اســتثمارها، والتهديــدات الواجــب تجنبهــا.

الخطــط  بنــاء  فــي  التشــاركي  التخطيــط  علــى  منهــا  حرصــا 
ــى معرفــة  ــوم عل ــة العل ــت كلي االســتراتيجية المســتقبلية، عمل
تطلعــات ومرئيــات المســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن نحــو 
نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديدات وأيضــًا التوجهات 
الصناعــة  نحــو  الســعودية  العربيــة  للمملكــة  المســتقبلية 
وإنتــاج الطاقــة، بمــا يســهم فــي صياغــة خطتهــا االســتراتيجية 

-٢٠٢٢م.   ٢٠١٨ المســتقبلية 

تقارير وكاالت الكلية وما يتبعها من لجان ووحدات 

تقرير مرئيات المستفيدين الداخليين والخارجيين

مرتكزات التحليل اإلستراتيحي
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التقرير السنوي لوزارة العمل عام ٢٠١٦م.

تقرير اكسفورد لالستشارات الخارجية لسوق العمل السعودي ٢٠١٦م.

تقرير من شركة جدوى لالستثمار عن سوق العمل السعودي ٢٠١٧م.

تقرير الهيئة العامة لإحصاء عن سوق العمل السعودي ٢٠١٨م.

مجموعة تقارير صادرة عن مصادر متنوعة غير ما سبق أعاله.

وقــد قــام فريــق الخطــة االســتراتيجية بتنظيــم ورشــة عمــل للمســتفيدين مــن 
داخــل الكليــة حضرهــا مايقــارب )١٧٠( مشــاركًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والموظفيــن والفنييــن، وورشــة عمــل لطــالب وطالبــات الكليــة حضرهــا أكثــر 
مــن )٥٠٠( طالــب وطالبــة وورشــة عمــل أخــرى للخريجيــن والخريجــات حضرهــا 
ألصحــاب  شــخصية  ومقابــالت  ميدانيــة  وزيــارات  مشــاركا   )٥٠٠( مايقــارب 
المصلحــة وجهــات التوظيــف مــن خــارج الجامعــة والتــي تناولــت مراجعــة الرؤيــة 
والرســالة المقترحــة لكليــة العلــوم، وتقييــم المشــاركين لــدور الكليــة ومخرجاتهــا 
ــم والبحــث العلمــي والشــراكة المجتمعيــة، بمــا  فــي مجــاالت التعليــم والتعلُّ
ســاهم فــي اســتخالص نقــاط القــوة والضعــف والفرص والتهديــدات المتصلة 

بنشــاط الكليــة.

ــم اســتبانات  ــة بتصمي ــة والخارجي ــة الداخلي ــل البيئ ــق عمــل تحلي ــام فري ــا ق كم
إلكترونيــة موجهــة للمســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن، تــم من خاللهــا التعرف 
علــى مــدى إيجابيــة الممارســات الســائدة تجــاه عناصــر البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
للكليــة، والوقــوف علــى قــدرات وإمكانــات الكليــة )نقــاط القــوة والضعــف(، 

وظــروف البيئــة المحيطــة )الفــرص والتهديــدات(.

كمــا قــام فريــق العمــل بدراســة عــن احتياجــات ســوق العمــل الســعودي مــن 
االختصاصــات العلميــة اعتمــادًا علــى:
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فــي إطــار ســعي كليــة العلــوم فــي جامعــة الملــك فيصــل نحــو صياغــة الخطــة االســتراتيجية بطريقــة 
فاعلــة ومحققــة ألهدافهــا التنمويــة، كان مــن الضــروري إجــراء دراســة المقارنــة المرجعيــة والتــي 
تعــد واحــدة مــن أثمــن األدوات اإلداريــة حيــث يتــم مــن خاللهــا التعــرف علــى ممارســات الجامعــات 
األخــرى فــي عــدة نواحــي، ومقارنــة مــا لــدى الكليــة مــن إمكانيــات لتحســين مؤشــرات األداء وتحديــد 
نقــاط القــوة وتعزيزهــا ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا والخــروج بتوصيــات مــن شــأنها المســاعدة فــي 
التقويــم المســتمر للكليــة ولنظمهــا األكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة بمــا يكفــل تحســين جــودة التنفيــذ.
ــار الجامعــات محــل المقارنــة المرجعيــة وهــي  وقــد تــم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعاييــر الختي

كالتالــي:

أن تقوم الجامعات بالوظائف الثالث الرئيسة »تعليمية - بحثية - خدمة مجتمع«. 

أن تكــون الجامعــات ضمــن بيئتهــا القريبــة »محليــة« والمتوســطة »اإلقليميــة« والبعيــدة 
»الدوليــة«.

أن تكون قابلة للمقارنة من حيث األهداف والموارد والنشاطات.

ــاء -  ــاء - كيمي ــاء - فيزي أن تشــمل الدراســة بكليــة العلــوم التخصصــات الرئيســة األربعــة »أحي
ــات«. رياضي

أن تمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا. 

دراسة المقارنة المرجعية
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ــوم فــي الجامعــات  ــات العل ــة العلــوم ومجموعــة مــن كلي ــة بيــن كلي ــة مرجعي ــم إجــراء مقارن وقــد ت
ــار جامعــة المــك ســعود  المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الســمعة المرموقــة حيــث قــد تــم اختي
وجامعــة الملــك عبــد العزيــز وجامعــة القصيــم مــن الجامعــات الوطنيــة نظــرًا لمكانتهــا العلميــة 
والبحثيــة، فــي حيــن تــم اختيــار جامعــة اإلمــارات وجامعــة البحريــن وجامعــة الســلطان قابــوس ضمــن 
اإلطــار اإلقليمــي باعتبارهــا مــن أفضــل الجامعــات فــي دول الخليــج العربــي، وأخيــرًا تــم اختيــار جامعــة 
كيــب تــاون وجامعــة كوبنهاجــن مــن الجامعــات الدوليــة علــى الرغــم مــن أنهــا جامعــات عريقــة ذات 

تصنيــف دولــي مرتفــع مقارنــة بجامعــة الملــك فيصــل.

 لقــد خلصــت الدراســة إلــى بلــورة مجموعــة مــن التوصيــات المهمــة حســب كل مجــال مــن المجــاالت 
الموضحــة فــي الشــكل رقــم )٢(. 

الشــكل »٢«: مجــاالت المقارنــة المرجعيــة بيــن كليــة 
العلــوم بجامعــة الملــك فيصــل والكليــات المناظــرة 

لهــا محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا.

مجاالت 
المقارنة 
المرجعية

الشراكة المجتمعية

الخطة اإلستراتيجية البحث العلمي

التعليم والتعلم

الموارد البشرية
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بنــاء علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات عبــر مختلــف الدراســات والتقاريــر المشــار إليهــا فــي التحليــل االســتراتيجي 
»تقاريــر اللجــان والوحــدات التابعــة للكليــة، تقريــر مرئيــات المســتفيدين الداخلييــن والخارجييــن، تقريــر المقارنــة المرجعيــة وتقاريــر 
التحليــل االســتراتيجي للجامعــة«، فقــد قــام فريــق الخطــة االســتراتيجية بالكليــة -كمرحلــة أولــى- بتحديــد عناصــر التحليــل الرباعــي 
ــرار، واســتخالص  ــى تك ــا ألعل ــب هــذه العناصــر وفق ــى ترتي ــم عمــد إل ــدات«، ث األساســية »نقــاط قــوة وضعــف وفــرص وتهدي

ــة: »٥« نقــاط قــوة و »٥« نقــاط ضعــف و »٤« فــرص و »٥« تهديــدات. عوامــل التحليــل الرباعــي ذات األولوي

واســتنادًا إلــى ذلــك، وكمرحلــة الحقــة قــام الفريــق باســتكمال تحليــل الموقــف الراهــن »Situational Analysis« مــن خــالل وضــع 
مصفوفــة »SWOT« وتحديــد القضايــا الحرجــة »Critical issues«. والشــكل التالــي يوضــح العوامــل ذات األولويــة التــي تــم 

تحليلهــا.

التهديداتالفرصالضعفالقوة

عوامل التحليل الرباعي

عنصر

عنصر

عنصر

عنصر

عنصر

١

٢

٣

٤

٥

إرتفاع الوعي 
لمتطلبات الجودة في 

التعليم والتعلم

ضعف اإلستفادة 
من مصادر / مجاالت 

التعلم الذاتي

زيادة البرامج األكاديمية 
حسب إحتياجات سوق 

العمل

إستبقاء أعضاء هيئة 
التدريس

أهداف التعليم 
والمعايير واضحة 

ومعلنة

ضعف مصادر التمويل 
البحثي

التعاون مع جامعات 
مرموقة

قلة عدد الطلبة 
الملتحقين بالكلية 
في الباكلوريوس 
والدراسات العليا

وجود بنية تحتية 
أكاديمية, بحثية وفنية 

متميزة

 قلة الباحثين 
المساعدين

زيادة الكوادر اإلدارية 
وتفعيل دورهم في 

أعمال اللجان

زيادة المنافسة من 
الكليات األخرى 

المشابهة

توافر موارد بشرية 
متميزة

ضعف التفعيل األمثل 
لألجهزة البحثية

 برنامج تدريب ميداني 
مع القطاع الحكومي 

والخاص

قلة التمويل الخارجي 
من الجهات الحكومية 

والخاصة

وضوح الهيكل اإلداري 
للكلية

عدم كفاية تدريب 
الفنيين

احتياج سوق العمل 
من تخصصات الكلية 

الحالية

الشــكل »٣«: قائمــة بالعوامــل ذات 
الرباعــي  التحليــل  حســب  األولويــة 

)SWOT( مرتبــة حســب األهميــة

تحليــل الموقف الراهن 
وتحديد القضايا الحرجة
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واســتنادًا إلــى عناصــر التحليــل الرباعــي ذات األولويــة الســابقة واعتمــادًا علــى تقاطعــات مصفوفــة )SWOT( مــن خــالل مقابلــة 
ــة  ــا حرجــة تواجــه كلي ــى )٥( قضاي ــدات، فقــد توصــل فريــق الخطــة االســتراتيجية إل نقــاط القــوة والضعــف مــع الفــرص والتهدي

العلــوم ممثلــة فــي التالــي:

إن تحديــد القضايــا الحرجــة ومعرفــة أبعادهــا يعــد مرتكــزا أساســيا فــي تحديــد التوجــه االســتراتيجي لكليــة العلــوم ممثــال فــي مراجعة 
ــه االســتراتيجي  ــا يتوافــق مــع التوج ــة بم ــا االســتراتيجية ومشــاريعها التنفيذي ــة أهدافه ــة، وصياغ ــة مــن جه ــة ورســالة الكلي رؤي

للجامعــة مــن جهــة أخــرى.

الشكل »٤«: القضايا الحرجة لكلية العلوم

القضايــا 
الحرجــة

التواصل مع الجهات 
الخارجية

الحصول علي اإلعتماد
 البرامجي محليًا ودوليًا

التمويــل البحثــي والتفعيــل 
األمثــل لألجهــزة

تطوير البرامج الدراسية بما 
يتوافق مع سوق العمل

الكفاءات البشرية المؤهلة
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Reptatet etustia inte coreper feribus excesti 
scientus, ut molub ilibusam, nihicab

اســتنادا لنتائــج التحليــل االســتراتيجي ومــا تضمنتــه 
مــن تحليــل للموقــف الراهــن وتحديــد للقضايــا الحرجــة 
تبلــور التوجــه االســتراتيجي لكليــة العلــوم فــي خطتهــا 

صياغــة رؤيــة ورســالة تعكــس طمــوح الكليــة، وصياغــة 
أهــداف اســتراتيجية ومشــاريع تنفيذيــة لبلــوغ رؤيــة الكليــة 

ورسالتها.

كمــا جــرت عمليــة تحديــد التوجــه االســتراتيجي بالشــكل 
الــذي يتــواءم مــع توجه الجامعة في خطتها االســتراتيجية.

التوجه اإلستراتيجي
لكلية العلوم
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ــز الشــراكة  ــز فــي التعليــم والبحــث العلمــي فــي العلــوم األساســية وتطبيقاتهــا وتعزي ــا: التمي رؤيتن
ــة. المجتمعي

رســالتنا: تقديــم برامــج دراســية متطــورة تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة وتلبــي متطلبــات ســوق 
العمــل، وإجــراء بحــوث علميــة متميــزة تســهم فــي خدمــة المجتمــع، وإعــداد وتأهيــل كفــاءات بشــرية 

قــادرة علــى القيــام بواجباتهــا ضمــن بيئــة جاذبــة ومحفــزة. 

قيمنــا: االلتــزام بالقيــم التنظيميــة الســائدة فــي الجامعــة والــواردة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة 
والســعي لترســيخ مضاميــن القيــم لــدى المنســوبين، والمتمثلــة بمــا يلــي:

اإلنتماء، الجودة، العمل المؤسسي، الشفافية، العدالة، اإلبداع، التعلم المستمر.

الرؤية والرسالة والقيم
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األهداف االستراتيجية الرئيسية

نقل وتوطين التقنية واالستخدام األمثل لها.التميز في تعليم العلوم األساسية وتطبيقاتها.

تعزيز الشراكة المجتمعية المحققة لإثراء المتبادل.المساهمة في تطوير البحث العلمي المتميز.

التطوير المستمر للموارد البشرية.

رئيســية لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها  أهــداف اســتراتيجية  العلــوم خمســة  الخطــة االســتراتيجية لكليــة  تتضمــن 
المنشــودة، حيــث تســعى الكليــة لبلــوغ تلــك األهــداف بحلــول عــام ٢٠٢٢، والتــي تتمثــل بمــا يلــي:

٠١٠٤

٠٢٠٥

٠٣
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األهداف الفرعية

التميز في تعليم العلوم األساسية وتطبيقاتها.

العمــل  لســوق  الخريجيــن  تؤهــل  تعليميــة  برامــج  تطويــر 
.2030 المملكــة  رؤيــة  مــع  وتتطابــق 

توفير الموارد الداعمة للبحث العلمي.

تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية.

تعزيز االبتكار واإلبداع وريادة االعمال.

تطوير برامج الشراكة المجتمعية.

زيادة برامج الدراسات العليا.

العلميــة  المجــالت  فــي  المتميــز  العلمــي  اإلنتــاج  إثــراء 
المرموقــة.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

فتح قنوات استثمارية.

تحقيق االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية وطنيا ودوليا.

توسيع مجاالت التعاون والشركات البحثية محليًا وعالميًا.

تقديم تعليم متمركز حول الطالب.

نقل وتوطين التقنية واالستخدام األمثل لها.

المساهمة في تطوير البحث العلمي المتميز.

تعزيز الشراكة المجتمعية المحققة لإثراء المتبادل.

التطوير المستمر للموارد البشرية.

مــن أجــل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لكليــة العلــوم تــم تضمينهــا )١٢( هدفــا فرعيــا وتتمثــل األهــداف الفرعيــة 
وفقــا الرتباطهــا باألهــداف االســتراتيجية بمــا يلــي:

٠١

١٫١

٢٫١

٣٫١

٤٫١

٥٫١

١٫٢

٢٫٢

٣٫١

٥٫٢

١٫٣

٢٫٣

١٫٤

٠٤

٠٢

٠٥

٠٣
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المشاريع التنفيذية ١٠
انســجاما مــع األهــداف الرئيســية والفرعيــة للكليــة فقــد تــم تحديــد )٤١( مشــروعا تنفيذيــا مرتبطــا بكليــة العلــوم تــم 
اختيارهــا مــن ضمــن المشــاريع الــواردة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة وكــذا المشــاريع التنفيذيــة الجديــدة التــي تــم 
انتقاؤهــا مــن ضمــن المشــاريع التــي تقدمــت بهــا الوحــدات التابعــة للكليــة. والجــزء التالــي يبيــن المشــاريع التنفيذيــة 

التــي تنــدرج تحــت األهــداف االســتراتيجية الرئيســة والفرعيــة للكليــة: 

التميز في تعليم 
العلوم األساسية 

وتطبيقاتها.

٠١

المشاريع التنفيذيةاألهداف الفرعيةاألهداف اإلستراتيجية

١٫١: تطوير برامج تعليمية 
تؤهل الخريجين لسوق 

العمل وتتطابق مع رؤية 
المملكة 2030.

٣٫١:  تحقيق االعتماد 
األكاديمي لبرامج الكلية 

وطنيا ودوليا.

٢٫١: زيادة برامج 
الدراسات العليا.

٤٫١: تقديم تعليم متمركز 
حول الطالب.

١٫١٫١:  دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل من تخصصات العلوم األساسية.

٢٫٣٫١: توفير الدعم الالزم للبرامج األكاديمية بغية الحصول على االعتماد البرامجي.

٤٫٣٫١: إعداد خطة استراتيجية / تشغيلية للكلية.

٦٫٣٫١: تحديث موقع الكلية اإللكتروني.

٢٫٢٫١: استحداث برنامج دبلوم عالي في الوقاية من األشعة.

٢٫٤٫١: تحفيز الطالب المبدعين والمتميزين.

٢٫١٫١:  مقارنة مرجعية في مجال البرامج والخطط الدراسية على مستوى األقسام العليمة.

١٫٣٫١: تعزيز االلتزام بمعايير الجودة.

٣٫٣٫١: التقديم على االعتماد البرامجي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

٥٫٣٫١: استحداث نظام إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها.

١٫٢٫١: استحداث برامج دكتوراة جديدة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة.

١٫٤٫١: تحسين األداء األكاديمي للطالب.

٣٫١٫١: إعادة هيكلة الخطط الدراسية.

٣٫٢٫١: تطوير برامج دراسات عليا بينية.

٣٫٤٫١: إثراء األنشطة الالصفية.

٤٫١٫١: استحداث برامج جديدة في ضوء احتياجات سوق العمل.

٤٫٢٫١: توفير منح دراسية للطلبة المتميزين في برامج الدراسات العليا.

٤٫٤٫١: تفعيل خدمات اإلرشاد األكاديمي والنفسي والمهني.

٤٫٤٫١: تعزيز استخدام التقنية ووسائلها للمساهمة في تنمية المهارات التدريسية وتطويرها.

٥٫١٫١: استحداث سجل مهاري للطلبة.

٦٫١٫١: عقد اتفاقيات تعاون وبرامج توأمة أكاديمية.
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 المساهمة في 
تطوير البحث

 العلمي المتميز

المســتمر  التطويــر 
للمــوارد البشــرية

٠٢

٠٣

المشاريع التنفيذيةاألهداف الفرعيةاألهداف اإلستراتيجية

١٫٢: توفير الموارد 
الداعمة للبحث العلمي.

٣٫٢: توسيع مجاالت 
التعاون والشركات 

البحثية محليًا وعالميًا.

٢٫٣: تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين.

٢٫٢: إثراء اإلنتاج العلمي 
المتميز في المجالت 

العلمية المرموقة.

١٫٣: تطوير نظام 
االستقطاب للموارد 

البشرية.

١٫١٫٢: تنويع مصادر الدعم للبحث العلمي داخليًا وخارجيًا

٢٫٢٫٢: تنظيم الفعاليات العلمية على مستوى الكلية واألقسام العلمية.

٢٫١٫٣: استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة علمية وبحثية متميزة.

٤٫١٫٣: االبتعاث للجامعات الدولية ألفضل 300 جامعة حسب تصنيف شنقهاي.

٢٫١٫٢: تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي لألقسام العلمية مع التركيز على أقسام الطالبات.

١٫٣٫٢: عقد اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية.

ــن فــي  ــس وموظفي ــة تدري ــة وأعضــاء هيئ ــة مــن طلب ــم مشــاركة منســوبي الكلي دع
المؤتمــرات والحلقــات العلميــة والبرامــج التدريبيــة.

:١٫٢٫٣

١٫٢٫٢: دعم عملية النشر في المجالت العلمية المرموقة عالية التصنيف.

١٫١٫٣: تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية.

تطبيــق نظــام تقييــم األداء لمنســوبي الكليــة وربــط نتائــج التقييــم باالســتقطاب 
والتحفيــز. والتطويــر 

 :٣٫١٫٣

التركيز على المجاالت البحثية التالية: األمن الغذائي، المواد المتقدمة، الطاقة،   
الصحة.

:٣٫١٫٢

٤٫١٫٢: تنمية المشاركة البحثية واالبتكار للطلبة على مستوى برامج الكلية.
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 نقل وتوطين 
التقنية 

واالستخدام 
األمثل لها

تعزيز الشراكة 
المجتمعية 

المحققة لإلثراء 
المتبادل

٠٤

٠٥

المشاريع التنفيذيةاألهداف الفرعيةاألهداف اإلستراتيجية

١٫٤:  تعزيز االبتكار 
واإلبداع وريادة االعمال.

٢٫٥: فتح قنوات 
استثمارية.

١٫٥: تطوير برامج الشراكة 
المجتمعية.

لمنتجــات قابلــة  األبحــاث وتحويلهــا  نتائــج  االختــراع مــن  بــراءات  تشــجيع تســجيل 
للتســويق.

:١٫١٫٤

٢٫١٫٥: تدريب الطلبة بالشراكة مع القطاع الخاص والعام حسب متطلبات سوق العمل

إقامــة المحاضــرات التوعويــة العامــة والمشــاركة فــي الفعاليــات بمــا يخــدم قضايــا 
المجتمــع.

:٤٫١٫٥

٢٫١٫٤: تعظيم االستفادة من األجهزة البحثية والتدريب عليها.

١٫٢٫٥: تقديم دراسات واستشارات بحثية.
٢٫٢٫٥: إقامة دورات تدريبية علمية بمقابل مالي.

العــام والخــاص حســب  التحديــث المســتمر لبرامــج الكليــة بالشــراكة مــع القطــاع 
العمــل. ســوق  متطلبــات 

:١٫١٫٥

٣٫١٫٥: توجيه بعض األبحاث نحو القضايا البيئية المحيطة.

31



32



متطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجية ١١
تشــكيل لجنــة متابعــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للكلية: تشــــكيل لجنــــة متابعــــة برئاســــة ســــعادة عميــد الكلية 
وعضويــــة المســــؤولين المباشــــرين للوحــــدات التابعــــة لهــــا، بحيــــث تشــــرف علــــى متابعــــة تنفيــــذ الخطــــة 
ــاه  ــبة تجــ ــرارات المناســ ــاذ القــ ــتراتيجي، واتخــ ــع إدارة التخطيــــط االســ ــيق مــ ــا بالتنســ ــتراتيجية وتقييمهــ االســ

المشــــكالت التــــي تعتــــرض عمليــــة التنفيــــذ الفعــــال.

إعــداد الخطــة التشــغيلية للكليــة: إعــــداد الخطــــة التشــــغيلية للكليــة التــــي توضــــح اإلطــــار الزمنــي واإلجــــراءات 
المتصلــــة بتنفيــــذ مختلف المشــــاريع التابعة للكلية، والجهات المســــؤولة عنها، ومؤشــــرات األداء المناســــبة.

صياغــة وحــدات الكليــة لتوجههــا االســتراتيجي: يتطلــــب األمــــر مــــن جميــــع الوحــــدات التابعــــة للكليــة )الوكاالت 
واألقسام العلمية واإلدارات( صياغــــة توجههــــا االســــتراتيجي وفــــق الخطــــة االســــتراتيجية للكلية والجامعــــة.

صياغــة وحــدات الكليــة لخططهــا التشــغيلية: إعــــداد الوحــــدات التابعــــة للكليــة لخططهــا التشــــغيلية المفصلــة 
المتناســــقة مــــع الخطــــة التشــــغيلية للكلية.

إعداد الميزانية المالية للمشاريع التنفيذية: إعــــداد ميزانيــــة تقديريــــة لمختلــــف المشــــاريع التابعــــة للكلية وفــــق 
الضوابــط المحــددة مــن طــرف إدارة التخطيــط االســتراتيجي.

إدارة المشــاريع التنفيذيــة: قيــــام الوحــــدات التابعــــة للكليــة بــــإدارة المشــــاريع التنفيذيــــة التــــي تتعلــــق بإعــــداد 
ــط  ــع الخطــ ــة، ووضــ ــراءات التنظيميــ ــاذ اإلجــ ــرية، واتخــ ــة والبشــ ــوارد الماديــ ــر المــ ــة، وتوفيــ ــة الفنيــ الدراســ
والبرامــــج الزمنيــــة، ومتابعــــة مــــدى تحقيــــق تلــــك المشــاريع ألهدافهــا المحــــددة وتقييمهــا وفــق مؤشــرات 

ــدة. األداء المعتمــ

إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية: قيــــام الوحــــدات التابعــــة للكليــة برصــــد البيانــــات والمعلومــــات المتصلــــة 
بمؤشــرات األداء بشــكل مســتمر ضمــن نظــام معلومــات الخطــة االســتراتيجية للجامعــة، بمــا يمكــن الكلية 

ووحداتهــــا مــــن إعــــداد التقاريــــر الدوريــة والســــنوية المتصلــة بتنفيــذ خطتهــا االســــتراتيجية والتشــغيلية.

نشــر ثقافــة التخطيــط االســتراتيجي لــدى منســوبي الكليــة: قيــــام الكليــة )بالتنســــيق مــــع إدارة التخطيــــط 
االســتراتيجي( بتنفيــذ برنامــج مســتمر يضمــن توعيــة قياداتهــا ومنســوبيها بمفاهيــم إعــداد وتنفيــذ الخطــط 
االســتراتيجية والتشــغيلية بمــا يســهم في مشــاركتهم الفاعلــة في عمليــة التنفيــذ وتحقيــق أهــداف الخطــة 

بكفــاءة وفاعليــة.
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المالحق
الملحق )١(: المصطلحات

الملحق )٢(: عوامل التحليل الرباعي )SWOT( األساسية

ــة مــع األهــداف  الملحــق )٣(: تقاطــع المشــاريع التنفيذي
االســتراتيجية
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المصطلحات

االبتكار: إنتاج األفكار الجديدة الهادفة وتطويرها.

البيئة المحفرة: كافة المقومات التي تشجع منسوبي الجامعة علي تطوير أدائها.

التميــز فــي التعليــم والبحــث العلمــي: التفــرد والتفــوق فــي مجــال التعليم والبحــث العلمي 
بمــا يضيــف قيمــة للجامعــة والمجتمع.

خدمة المجتمع: عالقة ذات اتجاه واحد، تقدم عبرها الجامعة الخدمة ألصحاب المصلحة.

الشــراكة المجتمعيــة: العالقــة ثنائيــة االتجــاه بيــن الجامعــة والمجتمــع، المحققــة لإثــراء 
المتبــادل.

رســالتها،  الجامعــة،  مصالــح  علــى  تؤثــر  التــي  األساســية  التحديــات  الحرجــة:  القضايــا 
بهــا. المرتبطيــن  المصلحــة  وأصحــاب  ومخرجاتهــا،  وعملياتهــا، 

الكفــاءات البشــرية: األفــراد الذيــن اكتســبوا المعــارف والمهــارات والقــدرات التــي تؤهلهــم 
لممارســة وظائفهــم بجــدارة وإتقــان.

المجتمع: مجموعات بشرية على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي أو جميعهم.

ــواد المتاحــة  المشــروع التنفيــذي: مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة التــي تســتخدم الم
لتحقيــق انجــازات معينــة ضمــن وقــت محــدد، بمــا يســاهم فــي بلوغ األهــداف االســتراتيجية.

الموارد البشرية: منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

الملحق 
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عوامل التحليل الرباعي )SWOT( األساسية

توفــر مصــادر تعليــم وتعلــم متعــددة ومتطــورة وأدوات مهمــة منهــا )مكتبــة الكليــة، نظــام 
البــالك بــورد، البانــر(.

أهداف التعليم والمعايير واضحة ومعلنة للطالب.
توفر برامج ماجستير تتيح للطالب استكمال دراساتهم العليا.
وجود معامل تدريسية وبحثية على أعلى مستوى في الكلية.

توفــر عــددًا مــن الفنييــن بنظــام العقــود أصبــح لديهــم خبــرة متراكمــة يمكــن ترســيمهم 
واالســتفادة منهــم.

وضوح الهيكل اإلداري للكلية والمدعم بإدارة المعامالت اإلدارية )شارك(.
ــي التخصصــات والتزامهــم  ــس متنوع ــة تدري ــزة مــن أعضــاء هيئ ــر مــوارد بشــرية متمي توف

بــآداب وأخالقيــات المهنــة.
زيادة الوعي لمتطلبات الجودة في التعليم والتعلم.

وجود نشر علمي جيد كمًا ونوعًا.
وجود برامج تدريب جيدة ومناسبة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين.

رضا عام لدى أعضاء هيئة التدريس بالخدمات الفنية واالحتياجات التعليمية للكلية.
توفر قواعد البيانات للمجالت الدورية بمختلف التخصصات.

التجاوب المناسب من اإلدارة لطلبات منسوبي الكلية. 
توفر الخدمات اإللكترونية مميزة.

زيادة الوعي لمتطلبات الجودة في التعليم والتعلم.
التعامل بعدالة وشفافية كاملة بين منسوبي الكلية.

الشعور باالنتماء لدى منسوبي الكلية.
وجود حوافز في األعمال اإلدارية )للجان( والبحث العلمي والتدريس.

سياسات وإجراءات عادلة ومعتمدة النتقال الطالب بين األقسام المختلفة بالكلية.

الملحق 

نقاط القوة:
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تفتقر المكتبة العامة لكتب التخصص والتي يحتاجها طالب الدراسات العليا.
عدم وجود قاعات متخصصة للتدريس للدراسات العليا ومناقشة الرسائل العلمية.

الضعف الشديد في إمكانيات التجهيزات البحثية لمعامل أقسام الطالبات.
عدم توفر عقود الصيانة الدورية لألجهزة البحثية بشكل يضمن كفاءتها على مدار العام.

عدم وجود دورات تدريبية لتشغيل األجهزة باهظة الثمن لتعم االستفادة منها.
ضعف البنية التحتية لبعض المعامل في مبنى الكلية وعدم وجود المولدات االحتياطية.

قلة عدد الفنيين الرسميين وعدم كفاية التدريب المناسب لهم. 
ضعف التفعيل األمثل لألجهزة البحثية وقلة انتاجيتها واالستفادة القصوى منها.

قلة حضور ومساهمات أعضاء هيئة التدريس في برامج التطوير والشراكة المجتمعية.
عــدم وجــود عقــود لشــراكات مجتمعيــة بيــن الكليــة والجمعيــات والمؤسســات المجتمعيــة 

ذات العالقــة.
ضعــف التواصــل مــع أربــاب العمــل ومعرفــة اتجاهاتهــا والمهــارات المطلــوب توفرهــا 

للخريــج.
عدم وجود بيانات لتحليل البيئة الخارجية، وعدم عقد ورش العمل في هذا الشأن.

عدم وجود آلية لربط الطالب بالمشاكل المجتمعية ونشر الوعي لحلها.
ضعف الكوادر اإلدارية في كتابة الخطابات واألرشفة.

ارتفاع نسبة طالب/مدرس )أقسام الطالبات( مقارنة بهذه النسبة للطالب.
االنخفاض المستمر في معدالت التخرج وتدني معدالت الخريجين والخريجات.

عدم وجود نظام إلكتروني/لجنة لجمع البيانات وتحليلها.
زيادة أعباء العمل على أعضاء هيئة التدريس.

ضعف الموقع اإللكتروني للكلية وعدم التحديث بمعدل زمني مناسب. 
ضعف معرفة الطالب بحقوقهم وواجباتهم وإجراءات التظلم.

نقاط الضعف:
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تقدم البرامج األربعة بالكلية للحصول على االعتماد البرامجي.
استحداث برامج للدراسات العليا ولبرامج دبلوم عالي طبقًا الحتياجات سوق العمل.

وجود شركات كبيرة في المنطقة الشرقية مما يفسح المجال لعقد شراكات استراتيجية.
عدم وجود كلية مشابهة في المنطقة. 

توفير فرص لإثراء المتبادل بين الكلية والبيئة الخارجية )من مراكز وهيئات 
وجمعيات وطنية وقطاع خاص وغيرها(.

فرصة التعاون الدولي بين الكلية والكليات من جامعات مرموقة.
توفير فرص تبادل البيانات بين الكلية وكليات أخرى فيما يخص مؤشرات األداء 

المرجعية لملفات الجودة وغيرها.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة مع استثمار التجهيزات المعملية والبحثية المتاحة.

ضعف الشعور بأهمية اإلرشاد األكاديمي.
اإلعالن حول اللجان الطالبية المتاحة واألنشطة الالصفية غير كاٍف.

ضعف االستفادة من مصادر التعلم الذاتي لمحتوى المقررات الدراسية.
ضعف التحفيز للطالب المميزين والموهوبين.

ضعف التغذية الراجعة لتقييم أعضاء هيئة التدريس.
انخفاض اإلنتاج العلمي في الفترة األخيرة.

ضعف التدريب حول المهارات المهنية للطالب قبل التخرج.
قلة وعدم تنوع مصادر التمويل البحثي.

انخفاض نسبة التوظيف على مستوى الخريجات.

نقاط الفرص:
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ربط مشاركة الطالب والطالبات في أنشطة الشراكة المجتمعية بأدائهم األكاديمي.
تخفيض العمل اإلداري ألعضاء هيئة التدريس.

استحداث برامج بينية )بين أقسام الكلية أو األقسام وكليات أخرى( لدرجة البكالوريوس.
تأسيس تعاون بحثي بين الكليات تجمع التخصصات المتوافقة.
تهيئة الكوادر اإلدارية وتفعيل دورهم في أعمال اللجان المختلفة.

زيادة الرغبة في برامج التدريب الميداني لدى الطالب.
زيادة فرصة عمل الفنيين المتميزين مع الباحثين في المشاريع البحثية. 

تقديم الخدمات والدعم للطلبة الموهوبين.
استثمار رغبة للفنيين في التدريب وتحسين األداء. 

إليهــا  )الموفــد  جامعــات مرموقــة  مــن  والكليــات  الكليــة  بيــن  الدولــي  التعــاون  فرصــة 
المبتعثــون(.

تفعيل االستثمار المعرفي عن طريق الدورات التدريبية بمقابل مالي.
اســتثمار إمكانــات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي عمــل دورات إكســاب مهــارات لمنســوبي 

الجامعــة ومؤسســات المجتمــع.
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تحول البرامج األربعة إلى التدريس باللغة اإلنجليزية.
ضعف الدعم المالي للرسائل العلمية، المقدم من عمادة البحث العلمي.

زيادة تنافسية مخرجات الجامعات األخرى مع مخرجات الكلية.
اســتبقاء أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن والفنييــن ذوي العقــود بعــد اكتســابهم الخبــرات 

المطلوبــة.
عــدم وجــود دعــم مالــي مســتقر للكليــة لألمــور التعليميــة أو اإلداريــة أو البحثيــة، لكــي يتــم 

وضــع الخطــط والبرامــج المناســبة.
انخفاض عدد الطالب الذكور من المتقدمين للدراسات العليا.

وأخــذ  البرامــج  تنفيــذ  أمــام  التنســيق  اإلداريــة وضعــف  اإلجــراءات  فتــرة  وامتــداد  كثــرة 
الموافقــات.

للــرد علــى  الالزمــة  بالــردود والمعلومــات  بالتزويــد  التفاعــل والبــطء مــن األقســام  قلــة 
الكليــة. لــوكاالت  الــواردة  المعامــالت 

قلة احتياج سوق العمل من تخصصات الكلية الحالية. 
االنخفاض المتوقع لعدد الطلبة المسجلين في الكلية بعد انتهاء السنة التحضيرية.

مشكلة الطالب والطالبات المتعثرين.

نقاط التهديدات:
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٥ ٤ ٣ ٢  ١

 )١-١( تطوير برامج تعليمية تؤهل الخريجين لسوق العمل وتتطابق مع رؤية المملكة 2030

١-١-١ دراسة مسحية الحتياجات سوق العمل من تخصصات العلوم األساسية

٢-١-١ مقارنة مرجعية في مجال البرامج والخطط الدراسية على مستوى األقسام العلمية

٣-١-١ إعادة هيكلة الخطط الدراسية

٤-١-١ استحداث برامج جديدة في ضوء احتياجات سوق العمل

٥-١-١ استحداث سجل مهاري للطلبة

٦-١-١عقد اتفاقيات تعاون وبرامج توأمة أكاديمية

)٢-١( زيادة برامج الدراسات العليا

١-٢-١ استحداث برامج دكتوراة جديدة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة

٢-٢-١ استحداث برنامج دبلوم عالي في الوقاية من األشعة

٣-٢-١  تطوير برامج دراسات عليا بينية

٤-٢-١ توفير منح دراسية للطلبة المتميزين في برامج الدراسات العليا

تقاطع المشاريع التنفيذية مع األهداف االستراتيجية

األهداف 
اإلستراتيجية

عالقة مباشرة بالهدفالهدف

عالقة غير مباشرة المشروع

األهداف 
الفرعية والمشاريع

الملحق 
٣
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)٣-١(  تحقيق االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية وطنيا ودوليا

١-٣-١: تعزيز االلتزام بمعايير الجودة

٢-٣-١: توفير الدعم الالزم للبرامج األكاديمية بغية الحصول على االعتماد البرامجي

٣-٣-١: التقديم على االعتماد البرامجي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

٤-٣-١: إعداد خطة استراتيجية / تشغيلية للكلية

٥-٣-١: استحداث نظام إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها

٦-٣-١: تحديث موقع الكلية اإللكتروني

)٤-١( تقديم تعليم متمركز حول الطالب

١-٤-١ تحسين األداء األكاديمي للطالب

٢-٤-١ تحفيز الطالب المبدعين والمتميزين

٣-٤-١ إثراء األنشطة الالصفية

٤-٤-١ تفعيل خدمات اإلرشاد األكاديمي والنفسي والمهني

٥-٤-١: تعزيز استخدام التقنية ووسائلها للمساهمة في تنمية المهارات التدريسية وتطويرها

األهداف 
اإلستراتيجية

األهداف 
الفرعية والمشاريع
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)١-٢(  توفير الموارد الداعمة للبحث العلمي

١-١-٢ تنويع مصادر الدعم للبحث العلمي داخليًا وخارجي

٢-١-٢ تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي لألقسام العلمية مع التركيز على أقسام الطالبات

٣-١-٢ التركيز على المجاالت البحثية التالية: المواد المتقدمة، الطاقة، الصحة

٤-١-٢ تنمية المشاركة البحثية واالبتكار للطلبة على مستوى برامج الكلية

)٢-٢( إثراء اإلنتاج العلمي المتميز في المجالت العلمية المرموقة

١-٢-٢ دعم عملية النشر في المجالت العلمية المرموقة عالية التصنيف

٢-٢-٢ تنظيم الفعاليات العلمية على مستوى الكلية واألقسام العلمية

)٣-٢( توسيع مجاالت التعاون والشركات البحثية محليًا وعالميًا

١-٣-٢ عقد اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية

)١-٣ ( تطوير نظام االستقطاب للموارد البشرية

١-١-٣: تخطيط االحتياجات من الموارد البشرية

٢-١-٣: استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة علمية وبحثية متميزة

٣-١-٣: تطبيق نظام تقييم األداء لمنسوبي الكلية وربط نتائج التقييم باالستقطاب والتطوير 
والتحفيز

٤-١-٣: االبتعاث للجامعات الدولية ألفضل 300 جامعة حسب تصنيف شنقهاي

األهداف 
اإلستراتيجية

األهداف 
الفرعية والمشاريع
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)٢-٣( تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين

١-٢-٣ دعم مشاركة منسوبي الكلية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين في المؤتمرات 
والحلقات العلمية والبرامج التدريبي

)١-٤( تعزيز االبتكار واإلبداع وريادة األعمال

١-١-٤: تشجيع براءات االختراع من نتائج األبحاث وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق.

٢-١-٤: تعظيم االستفادة من األجهزة البحثية والتدريب عليها.

)١-٥( تطوير برامج الشراكة المجتمعية

١-١-٥: التحديث المستمر لبرامج الكلية بالشراكة مع القطاع العام والخاص حسب متطلبات 
سوق العمل.

٢-١-٥: تدريب الطلبة بالشراكة مع القطاع الخاص والعام حسب متطلبات سوق العمل

٣-١-٥: توجيه بعض األبحاث نحو القضايا البيئية المحيطة

٤-١-٥: إقامة المحاضرات التوعوية العامة والمشاركة في الفعاليات بما يخدم قضايا المجتمع

)٢-٥( فتح قنوات استثمارية

١-٢-٥: تقديم دراسات واستشارات بحثية

٢-٢-٥: إقامة دورات تدريبية علمية بمقابل مالي

األهداف 
اإلستراتيجية

األهداف 
الفرعية والمشاريع
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