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المحتويات
الخطة التشغيلية 2014 م 

الهدف األول: تقديم تعليم متميز في تخصصات أكاديمية 
متنوعة.

الهدف الثاني: إجراء األبحاث العلمية والتطبيقية الرصينة 
وذات الصلة بقضايا المجتمع.

الهدف الثالث: إتاحة فرص  التعليم المستمر.
الهدف الرابع:تحقيق اإلدارة الفاعلة.

الهدف الخامس: توفير قيادة نموذجية للمجتمع وتطوير 
القيادات المستقبلية.

الهدف السادس:تفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمع 
لتحقيق اإلثراء المتبادل.





الخطة التشغيلية لجامعة الملك فيصل 
2014م 

الرؤية
الريادة يف الشراكة اجملتمعية من خالل التميز يف التعليم والبحث العلمي والقيادة.

الرسالة
خدمة اجملتمع من خالل األهداف التالية:

1.     تقديم التعلم والتعليم املتميز.
2.     إجراء األحباث العلمية الرصينة وذات الصلة بقضايا اجملتمع.

3.     إتاحة فرص التعلم املستمر.
3.     حتقيق اإلدارة الفعالة.

5.     تطوير القيادة.
6.     تفعيل الشراكة بني اجلامعة واجملتمع لتحقيق اإلثراء املتبادل .

لتحقيق هذه األهداف مت حتديد اإلجارءات والنواتج واملسئوليات ومؤشرات األداء لكل منها.

التحتية  البنية  توفري  مع  األوىل  السنة  من  ابتداًء  السنوية  واخلطط  االسرتاتيجية  اخلطة  ولتنفيذ 
واهلياكل التنظيمية الضرورية.  لذلك مت نسج املشاريع االسرتاتيجية للجامعة يف أهدافها االسرتاتيجية 

الستة، وتتضمن املشاريع االسرتاتيجية التالية:





       البنية التحتية للتخطيط الفعال.
       برنامج التعليم املتميز.

       اسرتاتيجية التعلم املستمر.
       تأسيس مكتب الشراكة اجملتمعية.

       االعتماد األكادميي من ِقبل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.

ينبغي إجراء العديد من املقارنات املراجعية يف السنة األوىل من هذه اخلطة التشغيلية.

  

كذلك جيب على مجيع وحدات اجلامعة إعداد خططها االسرتاتيجية املنبثقة عن اخلطة 
االسرتاتيجية للجامعة خالل السنة األوىل ) 2011م(.

حبثية  دراسات  إجراء  ثم  ومن  البيانات  مجع  أدوات  إجياد  جيب  2011م   العام  خالل 
للتعرف على واقع احلال بالنسبة ملؤشرات األداء وإجراء املقارنات املرجعية يف السنوات 

التالية.
لتحقيق التطوير اهلادف ينبغي حتديد معايري اجلودة واملقارنات املرجعية العاملية.

اختيار أهداف واقعية تساعد يف الوصول للمستوى املأمول.
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الهدف األول: تقديم تعليم متميز في تخصصات أكاديمية متنوعة.

الهدف الثاني: إجراء األبحاث العلمية والتطبيقية الرصينة وذات الصلة بقضايا المجتمع.



الهدف الثالث: إتاحة فرص  التعليم المستمر.



الهدف الرابع:تحقيق اإلدارة الفاعلة.

الهدف الرابع:تحقيق اإلدارة الفاعلة ) تابع (



الهدف الخامس: توفير قيادة نموذجية للمجتمع وتطوير القيادات المستقبلية.

الهدف السادس: تفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمع لتحقيق اإلثراء المتبادل.



الهدف األول:
تقديم تعليم متميز في تخصصات أكاديمية متنوعة من خالل التأكيد على:

فهرس األهداف واإلجراءات للخطة التشغيلية 
2014 م 



الهدف الثاني:
إجراء األبحاث العلمية والتطبيقية الرصينة وذات الصلة بالمجتمع من خالل التأكيد على:

الهدف الثالث:
إتاحة فرص التعلم المستمر، من خالل التأكيد على:



الهدف الرابع:
تحقيق اإلدراة الفعالة، من خالل التأكيد على:



الهدف الخامس:
توفير قيادة نموذجية للمجتمع وتطوير القيادات المستقبلية، وذلك من خالل التأكيد على:

الهدف السادس:
تفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمع لتحقيق اإلثراء المتبادل، من خالل التأكيد على:
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