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 المقدمة

تمثللك ية للق نونللالعل منولةللعي نوح ا لل ق نجللعة ية للا  لاالللق نىلوللاة نو ا لللق نولل  م نة  

نوصلل ما نولةم للق مةنقللعن وة  للا ن  نو لةلل ا نولللاول منوولللم نولةمللل قللل نوللل ن  منجللع 

منوخوللل ن  نولةم لللق منون لللاةن  نوملللا ق نوللل  ال حلللا  نوعمولللق منوم  مللل  نوملللعلل قلللل 

 .الاقظا  نونط  ياقق 

  

شللتع  نو ة للق تلللعى لللاةاا قللل ن للاو ن نو للعةاي منلمللاة نو لةلل ا ن لل  ا ق وم طةوللا  

نيللن الل  نو طللعةن  نولصلل  متللاو ت وة لللعاا  نو للل تعنلللا نوم  ملل  نول ن للل  مللا ا ع

نولةم للق منو نة للق نو للل امللتعما نولللاوا نو للعي وصللمال ا للال نوصللعنة  قللل نومةاقحللق الل  

 .نو ة ا  نومةاظ   الة ا مةمو ا 

م ل ا ان شلوق ضمال نو عة  منىع ماة قل ية ق نونالعل منولةعي نوح ا  ق ،منلطت لا 

ةؤالق مة لاوق نو ة لق  ان ةمةما قل تاو ك نو تعالعن  من ل ثماة نو ل ل وةع لعى نول 

نوملةةللق ماللن نلللك تطو لل  نىمللعنم نو ة للق تللا مضلل  عطللق ن لل  نت   ق تل مللع عةلل  

ا مععق   ناج  ا ةق وة ة  ا علتى نىعلعني نوناةالق ملان  للع نل تلا تللعة نملا عةا ل  

 نونع  منوصلف قل نو ة ق

  

        اهمية وضع الخطة االستراتيجية 

   نت   ق قل نو ة لق ملع ةقل  نولععل نىةنةل منولةملل تاتل نمم ق مض  عطق ن       

وللعة لم لل  نولللااة ن مقلل  اللا تن صلل ا نومصللةلق نولااللق منو اناللا   للك الللاا   نو للعة  

منىع ماة ىتلاة نو االا  نول   ق يخطع  نمو  ثا نىو لاني  مللاا   نتللاة نو االلا  

 .نولاوم ق 

  



 منع  ةععنلا نل نولمع هلل ةب نولاوم ن 

  

 لجنة اعداد الخطة                                                                          

  لجنة اعداد الخطة االستراتيجية 

ن  ةاةن نو  تعل تا  ةئا ق نو االق  حا ضمال نو عة  منىع ماة  ملال مضل  عطلق 

تللا  49/2/2142قللل  461ن لل  نت   ق عملل اق وة ة للق من لل ةاةن نولل  نىالل  نىةنةل 

ت ة للف نوحللاة  نومعةلللق ن للمائتا نةلللا  قللل نعللعنة نوخطللق نى لل  نت   ق و ة للق نونللالعل 

 :منولةعي نوح ا  ق مما يما اأتل
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  لع ة    عوع نو واة    عصعن. ة.ي.ن    .1

 المع ةجاي ي ةل              عصعن.ة    .5

  

 :منهجية إعداد الخطة االستراتيجية• 

تا نععنة نوخطق نى   نت   ق و ة ق نونالعل منولةعي نوح ا  ق ولم    ةعن  مق  

 :الاا   نو عة  تولا وةخطعن  نآلت ق

 تم  ك و ةق إلععنة نوخطق نى   نت   ق.4

  اغق ةؤاا مة اوق مأمعنم وة ة ق مإ  نةما ان  وك ا ةي نو ة ق مإعتلتا . 2

  م ك ة مل 

 لم  نوو الا  منومصاةة نوت اق إلععنة نوخطق نى   نت   ق .2

 

 :افتراضات الخطة االستراتيجية •



وك مق  تصعة اا تطمح إو ا نةنة  نل نو خط ط نى   نت  ل الةل نإلععنة وةمح ن

نو ة ق م اىع ماة عة  لمةق جنائ  ما مععق نق  نضا  و  عل لنطق نلطت  للع 

 :نوع عى وألمعنم نوم  عاق مان ن    ما  نىق  نضا  نىتل

نل ية ق نونالعل منولةعي نوح ا  ق ةغا جعنث تا  نى ألتا ن  طاعت ن  نطاب . 4

 تل  ق  ما ا ةا ن ما طةوا  نو عة ي ا ن   م اق م ةا   ة ق 

نل ية ق نونالعل منولةعي نوح ا  ق تلمك عة  اعنيوق نو طعةن  نولةم ق نولعاثق  ما . 2

 اخعي نومح    نولةم ق منوم  م  

إامال نو ة ق  ال نومةاقحق   ن ية ا  نو االق أ ولت جن نق من لق مى  ع ان . 2

و ة ق منى  لعنة وةمةاقحق منل نوحو ك نوعج ع تت ئق يك نوم طةوا  نوت اق وةةتعض  ا

 مع نولمك عة  تةم ق  عةن  نو ة ق نوماةاق منووم اق

 لل نو ة ق نومح م  ى  نطاب نوطةوق نو  عان من  لعنث أ حاي عةم ق مق ح  .1

 .نوعةن ا  نولة ا  م  اقق نوو ناج نوم  عجق قل نو ة ق

 ق ومعنلتق نو لعاا  متنة ص نو  ع  ا  نل تاج   ا ق ت حا  اوممعى منوعاةاا  . 5

نو ة ا  نومةاظ   نألع ة م ةا   ملق مشت   ما الق عة  نومح عة نوملةل 

 .منول  ل

  

       الشروع بالخطوة االولى 

ان نلك نووع  قل نععنة عطق ن   نت   ق ى  ع ان ة ا ا مععق تحاؤى  يخطع  

 :.نمو 

       اين نحن االن 

        نريد ان نكون اين 

       ما هي االليات وبرامج العمل الواجب اتباعها 

موإللا ق عة  تةك نو حاؤى  ى  لعان لمل  نوملةعالا  منوو اللا  نوصل مةاق ألعلعنة 

اللن ثللا نو للعنمى الل  ( عنل ن،تلة ما ،مثائ ،الاضلل  نل مللا )نوخطللق نى لل  نت   ق 

حل ن منوطةولق نوم م لاان مملان ى الةلل نوة ةق نوم ة ق ثا نومةا مق ا  نومعظ  ن منو عةا

علعي نعللا ةنل  ن لق نولللااة ن الن نلللك تلن ل  نو  االلك ى ل لاا نولمللك منوع لعى نولل  

 .عطق ن   نت   ق ا  ااةق م م ك لتائل 



 

        مراحل اعداد الخطة:- 

ان نلك نل اا نوخطلق  مل ك لتلائل ، ى لع الن نل تمل   م نجلك اخ ة لق معةل  نوةللع 

 -:نو اول 

 ت ة ف و ةق ان   اةن  نو ة ق وةن اي  تا  نومتمق     .4

 مض  نوخطع  نولااق وةخطق نى   نت   ق ان  وك نوة ةق نوم ة ق    .2

 اةا مق ذوك ا    اةن  نو ة ق ماحلمول نوعجعن  منعا آةنئتا منو عنمى التا    .2

 مض  عطق لتائ ق مع ضتا عة    اةن  نو ة ق منومة حو ن    .1

نل مللا  نعصللا  نوة ةللق نوم ة للق  اإلعللعنة ممضلل  نوخطللق  ملل ك لتللائل متنللعاا     .5

 تع  ق نو  ا ةي نو ة ق إل  نةما

 ي نو االق م حا ضمال نو عة  عة  نوخطق نولصعى عة  ن  نة ا ة    .6

نو ع  ق  إل ن  نو لعات   ل ن ق ل   منعل ة وم ا للق الا تلا تة  لا  مالا ولا ال ا   .7

 .منوولم عة  اعةن نوخةك مت   ن عةا   نونع  

  

       اين نريد ان نكون ؟ 

ج ل   (ةؤاق)ان نلك نىلا ق عة  مان نو حاؤى ى  ع ان ة ا  عة  نم جةا اح نوةل 

منل يال  ل ع نومةاى  و ن نومتا نوغااق وةع عى وة م ا منو ااة  قل ا اى نىع صال 

ثا ى  ع ان   اغق ة اوق ت  ا  ان نو ؤاق عة  نل ت عل نو  اوق الول   ممنضللق .

 .وغااق نو ة ق ماتااتا نى ا  ق

ن نتلا معة  ن اس نو ؤاق منو  اوق ى  ع ان مض  لمةلق نملعنم تحلل  نو ة لق نول  تل

عللتى  للةعن  نوخطللق نوملللعة  عةلل  نل ت صللمن مللا  نوحللةعي ا  نوح ا للا  من للاو ن 

 .نو ة  ا 

 :م ةا ن عة  ذوك تا   اغق ةؤاق مة اوق منمعنم نو ة ق عة  نوةلع نىتل 

 

       الرؤية:- vision 



نو م ا قل ا اى نونالعل منولةعي نوح ا  ق منوطمعا إو  عة    ئق ناةق ماح ن   ، 

 .نوحلل إو   ةا  ل ك  اةة عة  اعنلتق نو لعاا  نوعنعة ق منوخاةل ق م

  

       الرسالة:- MISSION 

لم  نولةا منإل عن  قل نومل قق نونالعل ق منوح ا  ق منوولم نولةملل  ملا احلاما 

قل ت   ن نون ا نىل ماع ق منوثناق ق منألعت  لق و لن ل  اصلاا ن نو ةم لق  ملا 

اللللا  نألالللن منى للل ن نة قلللل نووةلللع م الللع لحلللعة نو عن لللك اللل  نوم  مللل  

 .  منومل حا  نولةم ق نومةاظ   الة ا مةمو ا 

 

        أهداف الكلية:- Goals 

 نععنة متأم ك ةةوق نو ة ق متلح ن  عةنتتا نولةم ق  منوثناق ق   -4
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 .ةقع ال حا  نوعموق منونطا  نوخال  اومتيا  نونالعل ق منوح ا  ق    -1

تنللللعاا نى  مللللاة  نونالعل للللق منوح ا لللل ق نولللل  ال حللللا  نوعموللللق قللللل لطللللا     -5

 . نىع صال  

  

 اين نحن االن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

من اجل االجابة على هذا التساؤل ال بد من تحليل البيئتين الداخلية والخارجية 

للوصول الى عناصر القوة ( SWOT)للكلية وباالعتماد على تحليل الرباعي 

 -:والضعف والفرص والتهديدات وعلى النحو االتي
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 تطوير المناهج الدراسية للبكالوريوس:البرنامج االول 

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل الطلبة (0)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ األنشطة المطلوبة ت

 محاضر اجتماع–االمر االداري    مجلس الكلية اللجنة العلمية تشكيل لجنة علمية بالقسم العلمي 0

 تقييم تقدييم المقترح   رئيس القسم استاذالمادة تكليف استاذ المنهج بتقديم مقترح 2

 محدثةدراسة متكاملة  تشمل كل المواد    رئيس القسم اللجنة العلمية اعداد الدراسة من قبل اللجنة العلمية في القسم 3

تقديم المقترحات الى اللجنة القطاعية في وزارة  4

 التعليم العالي 

 مقترحات مدروسة التي تعالج الخلل   المعاون العلمي اللجنة العلمية

 تاييد رئيس القسم    رئيس القسم التدريسين تنفيذ الخطة  العلمية المحدثة  5

  

 الدراسات العليا: البرنامج الثاني

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل الطلبة ( 0)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ األنشطة المطلوبة ت

اعداد خطة لفتح الدراسات العليا في الكلية ماجستير  0

 دكتوراه

 تقرير الخطة المعدة   المعاون العلمي القسم العلمي 

 عدد برامج الدراسات المستحدث   المعاون العلمي القسم العلمي  تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا 2

 وثيقة القبول بالدراسات العليا   ضمان الجودة الوحدة العلمية تقديم التغذية الراجعة لخطة القبول في الدراسات 3

4           

  

 االنشطة الصفية: البرنامج الثالث

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل الطلبة (0)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تشجيع الطلبة على كتابة البحوث والتقارير التي لها  0

 عالقة بالمادة العلمية

 نسخة من البحوث والمشاركات 5111111 رئيس القسم استاذ المادة

 نموذج من االجابة واالسئلة   رئيس القسم استاذ المادة طرح اسئلة تنمي ذكاء الطالب 2

 تقييم المنافسة واعالن الفائزين   رئيس القسم استاذ المادة تنمية روح المنافسة بين الطلبة 3

4           



  

 االنشطة الالصفية: البرنامج الرابع

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل الطلبة ( 0)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

محكمة -معارض)تشجيع الطلبة على انشاط الآلصفي  0

مسابقات شعرية -نشاط فني–نشاط رياضي -افتراضية

 (والمنتدى الثقافي

مسؤول وحدة  طلبة القسم العلمي

االنشطة 

 الالصفية

 قائمة اسماء المشاركين 5111111

مسؤول وحدة  طلبة القسم العلمي توفير الدعم المادي والمعنوي لهذه االنشطة 2

 االنشطة الالصفية
 تقديم انشطة  متكاملة 5111111

مسؤول وحدة  طلبة القسم العلمي تشكيل لجنة لرعاية كل نشاط 3

 االنشطة الالصفية
 متابعة تنفيذ النشاط  

مسؤول وحدة  طلبة القسم العلمي منافسة االقسام والكليات المناظرة لتنمية المواهب 4

 االنشطة الالصفية
اسماء الموهوبين   

 والمتميزين

  

 تحديث تقنيات التعلم : البرنامج الخامس

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل الطلبة(0)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تجهيز القاعات الدراسية باجهزة حاسوب وعارضة  0

 ضوئية

المعاون 

 العلمي

عدد القاعات  لتي تنصب فيها  01111111 ضمان الجودة

 االجهزة 

المعاون  تجهيز صف او صفين الكتروني  2

 العلمي 

 تاييد العمل بهذا البرنامج 51111111 ضمان الجودة 

المعاون  وحدة االنترنت تغطية خط انتر نت لجميع مرافق الكلية 3

 العلمي 

 مستوى الخدمة المحققة 25111111

المعاون  وحدة االنترنت تحديث الموقع االلكتروني للكلية  4

 العلمي 

 مستوى الخدمة المحققة 0111111

 

 تدريب التدريسين: البرنامج السادس

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل التدريسين( 2)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

اسماء الذين تم ارسالهم من  2511111 رئاسة الجامعة عمادة الكلية تحديد الدورات التدريبة الالزمة 0

 التدريسين

 نموذج االتفاق 2511111 رئاسة الجامعة عمادة الكلية التعاقد مع الجهات ذات العالقة للتدريب  2



عمل جدول للدورات واسماء التدريسين  3

 المشمولين بالتدريس

اسماء وعناوين الدورات وشهادات    رئاسة الجامعة عمادة الكلية

 تقديرية 

 وصل بتكاليف والميزانية    رئاسة الجامعة عمادة الكلية تخصيص الدعم المادي النجاز هذه الدورات 4

تسهيل اجراءات ايفاد التدريسين داخل وخارج  5

 القطر 

 االمر الجامعي باليفاد   رئاسة الجامعة  

  

 التدريسي المتميز: البرنامج السابع 

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل التدريسين(  2)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

 نموذج المعيار المتبع    عمادة الكلية رئاسة القسم تحديد معايير التدريسي المتميز 0

 نسخة من محضر االجتماع والتوصية    عمادة الكلية رئاسة القسم اقرار المعايير في مجلس الكلية  2

 استالم للتبليغ    عمادة الكلية رئاسة القسم تبليغ التدريسي بذلك 3

 الشهادة التقديرية او التاييد    عمادة الكلية رئاسة القسم اعالن اسم التدريسي الفائز 4

  

 تحديث طرق واساليب التعليم -:البرنامج الثامن

 الذي يتضمن اعداد وتأهيل التدريسين( 2)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

 تقبل التدريسينتقييم مدى    ضمان الجودة القسم العلمي حث التدريسين على تطوير اساليب التعليم 0

توفير اساليب التعلم الحديثة وتدريب األساتذة  2

 عليها

   01111111 ضمان الجودة القسم العلمي

وجود اشتراك كافي لجميع  2511111 ضمان الجودة القسم العلمي استخدام االنترنت داخل المحاضرة 3

 الطلبة

مدربون  اقامة دورات متخصصة 4

 متخصصون

وحدة التعليم 

 المستمر 

 ميزانية ومصاريف   

  

 المحاضرات: البرنامج التاسع

 الذي يتضمن البحث العلمي(  3)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  



 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

تحديد محاضرات توعية للطلبة في مجال االرشاد ومناقشة  0

 مشكلة مستشريه ووضع الحلول لها

اسم المحاضرة  2511111 عمادة الكلية رئاسة القسم

 وعنوانها

 اسم تدريسي مكلف   عمادة الكلية رئاسة القسم تحديد عنون محاضرة دورية طيلة السنة الدراسية 2

تكليف تدريسي الكلية او مختصين من خارج الكلية بألقاء  3

 محاضرة

 مدى االستفادة    عمادة الكلية رئاسة القسم

 مدى االستفادة      رئاسة القسم تقديم الدعم الالزم 4

  

 الندوات العلمية: البرنامج العاشر 

 الذي يتضمن البحث العلمي(  3)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

 اسم ندوة وموعد االنعقاد 2111111 عمادة الكلية رئاسة القسم االعالن عن عقد ندوة دراسية كل فصل دراسي  0

 اقرار مجلس القسم اوالكلية   عمادة الكلية رئاسة القسم تحديد عنون الندوة العلمية 2

 اسماء تدريسين مكلفين    عمادة الكلية رئاسة القسم تكليف االساتذة المختصين 3

 نسخة برنامج الندوة والتوصيات  2111111 عمادة الكلية رئاسة القسم تحديد زمان ومكان انعقاد الندوة 4

 الدعوات المرسلة    عمادة الكلية رئاسة القسم الدعوة العامة للندوة 5

  

 المؤتمرات العلمية : البرنامج  الحادي عشر 

 الذي يتضمن البحث العلمي(  3)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

تحديد عنوان المؤتمر ومحاوره  0

 االساسية

 مقترح اسم المؤتمر ومحاوره 0111111 مجلس الكلية اللجنة التحضيرية

 اقرار الموافقة   مجلس الكلية اللجنة التحضيرية اخذ الموفقة الرسمية 2

 نسخة من الدعوات للكليات المناظرة    مجلس الكلية اللجنة التحضيرية دعوة الباحثين والمختصين 3

 االمر االداري بالجنة    مجلس الكلية اللجنة التحضيرية تشكيل لجن تحضيرية للمؤتمر 4

 نسخة الميزانية المخصصة للمؤتمر 05111111 مجلس الكلية اللجنة التحضيرية تخصيص ميزانية كافية للمؤتمر 5

 دعوة موجه للدوائر االخرى   مجلس الكلية اللجنة التحضيرية دعوة القطاعات الرسمية ذات العالقة  6

  

  

 مجلة الكلية: البرنامج الثاني عشر



 الذي يتضمن البحث العلمي(  3)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

 الهيكل التنظيمي للمجلة 2111111 المعاون العلمي هيئة التحرير اصدار مجلة الكلية وهيئة التحرير وهيئة استشارية  0

 دليل اجراءات النشر   المعاون العلمي هيئة التحرير استقبال البحوث المعدة للنشر  2

 دليل اجراءات التقييم 2111111 المعاون العلمي هيئة التحرير تقييم البحوث 3

 توثيق اعداد المجالت    المعاون العلمي هيئة التحرير نشر البحوث العلمية الرصينة في اعداد المجلة 4

  

 المكتب االستشاري: عشرالبرنامج الثالث  

 الذي يتضمن خدمة المجتمع (  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

 دليل عمل المكتب 2111111 مجلس الكلية لجنة ادارة المكتب تفعيل عمل المكتب االستشاري  0

التنسيق مع دوائر الدولة والشركات  2

 واالفراد وحثهم الى اللجوء الى المكتب

اسال كتب رسمية بدليل عمل    مجلس الكلية لجنة ادارة المكتب

 المكتب الى الدوائر والشركات

تشكيل لجنة ادارة المكتب من المختصين  3

 النتدابهم للمرافعة 

 الهيكل التنظيمي للمكتب   مجلس الكلية لجنة ادارة المكتب

 دليل تحديد االجور والميزانية   مجلس الكلية لجنة ادارة المكتب تحديد االجور واالستشارات واليات العمل  4

  

  

 التعليم المستمر: البرنامج الرابع عشر

  الذي يتضمن خدمة المجتمع(  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

اعداد برنامج دورات التي تقيمها  0

 الكلية 

 الهيكل التنظيمي للوحدة 0111111 عمادة الكلية وحدة التعليم المستمر

 نموذج كتب رسمية للدعوة    عمادة الكلية وحدة التعليم المستمر مخاطبة دوائر الدولة والقطاع الخاص  2

 قائمة باسماء المحاضرين 2111111 عمادة الكلية وحدة التعليم المستمر تخصيص محاضرين للدورات 3

نموذج وثيقة الشهادة المشاركة  0111111 عمادة الكلية وحدة التعليم المستمر منح شهادة مشاركة للمشاركين 4

 بالدورة

  

  

 العالقات الثقافية: البرنامج الخامس عشر



 الذي يتضمن خدمة المجتمع (  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

  

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ واألنشطة المطلوبة ت

تشجيع التواصل بين الكليات والجامعات  0

 المتناظرة

 توثيق اتفاقيات التعاون  2111111 قسم العالقات الثقافية القسم العلمي

عقد اتفاقيات التعاون الثقافي مع الكليات  2

 المتناظرة

 نسخة من االتفاقيات التعاون 2111111 قسم العالقات الثقافية القسم العلمي

اجراءات التبادل الثقافي   5111111 قسم العالقات الثقافية القسم العلمي استضافة تدريسين من الكليات المتناظرة 3

 واالتفاقيات الموقعة

  

  

 انتداب القضاة: البرنامج السادس عشر

 الذي يتضمن خدمة المجتمع (  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

عقد اتفاقية تعاون مع المحاكم المختصة في  0

 المحافظة 

 المشاركين بالبرنامج 5111111 عمادة الكلية القسم العلمي

 عناويين المحاضرات 211111 عمادة الكلية القسم العلمي تخصيص محاظرات يلقيها السادة القضاة 2

  

 استضافة صناع القرار : البرنامج السابع عشر 

 الذي يتضمن خدمة المجتمع (  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

التنسيق مع السادة اعضاء مجلس  0

المحافظة واعضاء البرلمان والسفراء 

 إلقامة محاضرات متخصصة 

القسم 

 العلمي

توثيق تلك المحاضرات في ارشيف  2111111 عمادة الكلية

 الكلية والدعوات الموجه

  

 استقطاب الخريجين في سوق العمل: البرنامج الثامن عشر

 الذي يتضمن خدمة المجتمع (  4)يلبي هذا البرنامج الهدف رقم 

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تشجيع دوائر الدولة والقطاع  0

 الخاص بتعيين الخريجين

تقديم احصائية سنوية باعداد  211111 عمادة الكلية لجنة متابعة الخريجين

 الخريجين الذين تم تعيينهم



تشكيل لجنة متابعة  2

 الخريجين

تقديم احصائية سنوية باعداد  2111111 عمادة الكلية لجنة متابعة الخريجين

 الخريجين الذين تم تعيينهم

التواصل مع الخريجين  3

 بالوسائل المتاحة

 عناوينهم ووسيلة اتصال معهم    عمادة الكلية لجنة متابعة الخريجين

  

 التطوير االداري : البرنامج التاسع عشر  

 يعد هذا البرنامج نشاط ساند لالهداف

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تطوير الهيكل االداري الحالي واستحداث  0

 وحدات جديدة

 الهيكل المستحدث 2111111 المعاون االداري االدارية

وضع وصف وتوصيف لكل الوحدات  2

 االدارية في الكلية

 دليل وصف وتوصيف   المعاون االداري االدارية

 دليل االجراءات    المعاون االداري االدارية وضع اجراءات عمل لكل وحدة 3

تنفيذ الوصف والتوصيف واالجراءات لكل  4

 وحدة

 قياس مؤشرات التطبيق    المعاون االداري االدارية

 تدريب الموظفين : البرنامج العشرون 

  

 يعد هذا البرنامج نشاط ساند لالهداف

 مؤشرات التقييم الميزانية االشراف التنفيذ الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تشكيل لجنة لقياس الحاجة الى الدورات  0

 الضرورية لتطوير الموظفين

 االمر االداري ومحضر االجتماع 0111111 العميد المعاون االداري

المعاون  االدارية رسم خطة بأسماء الدورات والموظفين 2

 االداري

 خطة تدريب العاملين  

ارسال الموظفين للمشاركة بالدورات  3

 الضرورية كل حسب اختصاصة 

 شهادة وتاييد مشاركة 2111111 ضمان الجودة المعاون االداري

 عدد المستفيدين    ضمان الجودة المعاون االداري تحديد مدى االستفادة من الدورات 4

  

  

 الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ البرامج

 برنامج تطوير المناهج الدراسية

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

                    تشكيل لجنة علمية بالقسم  0



 العلمي

تكليف استاذ المقرر  2

 بتحديث المقرر

                    

اعداد الدراسة من قبل  3

 اللجنة العلمية في القسم

                    

تقديم المقترحات الى  4

اللجنة القطاعية في وزارة 

 التعليم العالي 

                    

  

 الدراسات العليا: البرنامج الثاني 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

اعداد خطة لفتح الدراسات  0

العليا في الكلية ماجستير 

 دكتوراه

                    

تنفيذ خطة القبول في  2

 الدراسات العليا

                    

تقديم التغذية الراجعة  3

 لخطة القبول في الدراسات

                    

  

 نوةماة نوص ل: نوو لااج ننوثاوم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تشجيع الطلبة على كتابة  0

البحوث والتقارير التي لها 

 عالقة بالمادة العلمية

                    

طرح اسئلة تنمي ذكاء  2

 الطالب

                    

تنمية روح المنافسة بين  3

 الطلبة

                    

  

 نوةماة نوت  ل: نوو لااج نو ن  

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تشجيع الطلبة على انشاط  0

محكمة -معارض)الآلصفي 

–نشاط رياضي -افتراضية

مسابقات -فنينشاط 

                    



 (شعرية

توفير الدعم المادي  2

 والمعنوي لهذه االنشطة

                    

تشكيل لجنة لرعاية كل  3

 نشاط

                    

  

 ن او ن نو لةا : نوو لااج نوخااي 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واألنشطة المطلوبة ت

تجهيز القاعات الدراسية  0

باجهزة حاسوب وعارضة 

 ضوئية

                    

تجهيز صف او صفين  2

 الكتروني 

                    

تغطية خط انتر نت لجميع  3

 مرافق الكلية

                    

  

 تعةان نو عةاح ن: نوو لااج نوحاةس

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تحديد الدورات التدريبة  0

 الالزمة

                    

التعاقد مع الجهات ذات  2

 العالقة للتدريب 

                    

عمل جدول للدورات  3

واسماء التدريسين 

 المشمولين بالتدريس

                    

  

 نوو لااج نوحا   نو عةاحل نوم م ا

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تحديد معايير التدريسي  0

 المتميز

                    

اقرار المعايير في مجلس  2

 الكلية 

                    

                     تبليغ التدريسي بذلك 3

  



 تحديث طرق واساليب التعليم -:البرنامج الثامن

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

حث التدريسين على  0

 تطوير اساليب التعليم

                    

توفير اساليب التعلم  2

الحديثة وتدريب األساتذة 

 عليها

    

  

                

استخدام االنترنت داخل  3

 المحاضرة

                    

  

 نوملاض ن : نوو لااج نو ا   

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تحديد محاضرات توعية  0

للطلبة في مجال االرشاد 

ومناقشة مشكلة مستشريه 

 ووضع الحلول لها

                    

تحديد عنون محاضرة  2

دورية طيلة السنة 

 الدراسية

    1               

تكليف تدريسي الكلية او  3

مختصين من خارج الكلية 

 بألقاء محاضرة

        

1 

            

  

 نوةعمن  نولةم ق: نوو لااج نولاش 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

االعالن عن عقد ندوة  0

 دراسية كل فصل دراسي 

                    

                     تحديد عنون الندوة العلمية 2

                     تكليف االساتذة المختصين 3

  

 نوملتم ن  نولةم ق: نوو لااج نولاةل عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

                    تحديد عنوان المؤتمر  0



 ومحاوره االساسية

                     اخذ الموفقة الرسمية 2

دعوة الباحثين  3

 والمختصين

                    

تشكيل لجن تحضيرية  4

 للمؤتمر

                    

تخصيص ميزانية كافية  5

 للمؤتمر

                    

دعوة القطاعات الرسمية  6

 ذات العالقة 

                    

  

 نوم  ن نى  ماةل: نوو لااج نوثالل عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تفعيل عمل المكتب  0

 االستشاري 

                    

التنسيق مع دوائر الدولة  2

والشركات واالفراد وحثهم 

 الى اللجوء الى المكتب

                    

تشكيل لجنة ادارة المكتب  3

من المختصين النتدابهم 

 للمرافعة 

                    

تحديد االجور  4

واالستشارات واليات 

 العمل 

                    

 

 نو لة ا نومح م : نوو لااج نوثاوم عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

اعداد برنامج دورات التي  0

 تقيمها الكلية 

                    

مخاطبة دوائر الدولة  2

 والقطاع الخاص 

                    

تخصيص محاضرين  3

 للدورات

                    

منح شهادة مشاركة  4

 للمشاركين

                    

  

 نوم ةق نولةم ق: نوو لااج نو ن   عم 



 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

اصدار مجلة الكلية وهيئة  0

 التحرير وهيئة استشارية 

                    

استقبال البحوث المعدة  2

 للنشر 

                    

                     تقييم البحوث 3

نشر البحوث العلمية  4

 الرصينة في اعداد المجلة

                    

  

 نولت ا  نوثناق ق: نوو لااج نوخااي عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

تشجيع التواصل بين  0

الكليات والجامعات 

 المتناظرة

                    

عقد اتفاقيات التعاون  2

الثقافي مع الكليات 

 المتناظرة

                    

استضافة تدريسين من  3

 الكليات المتناظرة

                    

  

 نل عنب نونصا : نوو لااج نوحاةس عم  

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

عقد اتفاقية تعاون مع  0

المحاكم المختصة في 

 المحافظة 

                    

تخصيص محاظرات يلقيها  2

 السادة القضاة

                    

  

 ن  صاقق  ةا  نون نة: نوو لااج نوحا   عم  

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 واالنشطة المطلوبة ت

التنسيق مع السادة اعضاء  0

مجلس المحافظة واعضاء 

البرلمان والسفراء إلقامة 

 محاضرات متخصصة

                    



 

 ن  نطاب نوخ ا  ن قل  ع  نولمك: نوو لااج نوثاان عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 الخطط واالنشطة المطلوبة ت

تشجيع دوائر الدولة  0

والقطاع الخاص بتعيين 

 الخريجين

                    

تشكيل لجنة متابعة  2

 الخريجين

                    

التواصل مع الخريجين  3

 بالوسائل المتاحة

                    

 

 نو طعا  نىةنةل: نوو لااج نو ا   عم 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تطوير الهيكل االداري  0

الحالي واستحداث وحدات 

 جديدة

                    

وضع وصف وتوصيف  2

لكل الوحدات االدارية في 

 الكلية

                    

وضع اجراءات عمل لكل  3

 وحدة

                    

  

 تعةان نومعظ  ن : نوو لااج نولم مل 

 الفترة الزمنية

 2122 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 الخطط واألنشطة المطلوبة ت

تشكيل لجنة لقياس الحاجة  0

الى الدورات الضرورية 

 لتطوير الموظفين

                    

رسم خطة بأسماء  2

 الدورات والموظفين

                    

ارسال الموظفين للمشاركة  3

بالدورات الضرورية كل 

 حسب اختصاصة 

                    

 

 خالصة الخطة االستراتيجية



  

        الرؤية:- vision 

التميز في مجال القانون والعلوم السياسية والطموح إلى خلق بيئة امنة ومستقرة ، والسعي إلى بناء جيل قادر على 

 .مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 

  

 البرامج االهداف الرسالة

نشر العلم واإلبداع في المعرفة 

القانونية والسياسية والبحث 

العلمي بما يساهم في ترصين القيم 

االجتماعية والثقافية واألخالقية 

لتحقيق مضامين التنمية بما يعزز 

األمن واالستقرار في البلد ومد 

جسور التعاون مع الكليات 

 . المناظرة محليا ودوليا  

  

  

  

داد وتأهيل طلبة الكلية اع-0

وتحسين قدراتهم العلمية  

 والثقافية
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والبحثية المتخصصة 

للمالك التدريسي 

 والوظيفي

  

 المحاضرات .9

 الندوات  .01

 المؤتمرات .00
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القانونية تقديم االستشارة     -4

والسياسية الى مؤسسات 

الدولة في نطاق 

 .االختصاص  
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