الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

كلية الحصميم والعماسة

املجمع الاكاديمي  1للطالبات

ٌ 1439 -1438
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مقدمة عامة2
تأضيظ الكلية2
ثاسست الكلية بعذ مىافقة خادم الحشمين الششيفين بالحىجيه البرقي الكشيم سقم (/10209م ب بحاسيخ  ) ٌ1429/12/30ورلك باعادة
هيكلة كلية املعلمين وكليات البىات امللحقة بجامعة جاصان بقشاس مجلس الحعليم العالي سقم ( ٌ1429/50/10بحاسيخ ) ٌ1429/7/10
وكان املقترح يحضمً اوشاء كلية الحصميم والعماسة واالتي ثحكىن مً عذد سحة اقسام هي :
 /1قسم الحصميم الذاخلي
 /2قسم العماسة
 /3قسم الفىىن الحطبيقية
 /4قسم ثصميم املىحجات ( لم يفحذ بعذ )
 /5قسم الحخطيط ( لم يفحذ بعذ )
 /6قسم ثصميم املطبىعات والىسائط املحعذدة ( لم يفحذ بعذ )
وقذ بذأت الذساسة في الكلية في الفصل الذساس ي الاول مً العام الذساس ي  ٌ 1432/1431بافححاح قسم الحصميم الذاخلي  ,ثم ثم افححاح
قسمي الفىىن الحطبيقية والعماسة في العام الجامعي . ٌ 1433/1432
األقطاو األكادميية واملساكص والوذدات2
ً
ثضم الكلية خاليا ثالثة أقسام هي :
 /1قسم العماسة .
 /2قسم الحصميم الذاخلي.
 /3قسم الفىىن الحطبيقية.
انذسعبد انعهًيخ انزي رًُؾهب انكهيخ:
 /1بكالورٌوس التصمٌم تخصص تصمٌم داخلً .
 /2بكالورٌوس التصمٌم تخصص العمارة .
 /3بكالورٌوس التصمٌم تخصص الفنون التطبٌمٌة .

انهيكم انزُظيًي نهكهيخ:
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د .التخطيط االضرتاتيحي2
زؤية الكلية 2الرايدة والتميز يف التكوين األكادميي والبحث العلمي يف جمال التخصصات اإلبداعية املرتبطة ابلعمارة والتصميم
على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل .

زضالة الكلية 2إعداد كفاءات قيادية ،ابعتماد منهجية أكادميية خاصة  ،من خالل اعداد خرجيات قادرات على اإلبتكار يف
جماالت التصميم املتعددة  ،مع تطبيق معايري جودة التعليم اجلامعي ضمن إطار شراكة جمتمعية فاعلة وتعزيز البحث العلمى.

1

متابعة مبادزات الكلية يف خطة اجلامعة االضرتاتيحية 0202

المبادرات

الخطوات التً تمت نحو تحمٌك الهدف*

المعولات

مإشرات االداء

لٌاس مإشرات
االداء

الهدف  :بناء ثقافة مشتركة للكلٌة من خالل الشفافٌة والتواصل داخل التسلسل الهرمً فً الكلٌة وبٌن البرامج والتخصصات األكادٌمٌة
تشكٌل لجنة لمراجعة البرامج الدراسٌة بالكلٌة.

النسبة المئوٌة للممررات الدراسٌة
المشتركة

مقررات الكلٌة
2

وضع آلٌة لنشر ثمافة التدرٌس المشترن بٌن
أعضاء هٌئة التدرٌس.

النسبة المئوٌة ألعضاء هٌئة
التدرٌس فى التدرٌس المشترن

عدد االساتذة
5

تحدٌد الممررات المتاحة للتدرٌس المشترن.

عدد الممررات الدراسٌة المشتركة

 .2تشجٌع البحوث المشتركة
بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
والبرامج ذات الصلة فً
جمٌع أنحاء الجامعة وبٌن
المعاهد البحثٌة

وضع ألٌة لتنظٌم البحوث المشتركة.

عدد المشارٌع البحثٌة المشتركة
سنوٌا

ال توجد

وضع آلٌة التحفٌز ألعضاء هٌئة التدرٌس إلجراء
التعاون البحثً البٌنً .

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن
تم تحفٌزهم إلجراء البحوث
المشتركة

تحت االجراء

 .3تحسٌن اآللٌة الحالٌة
لتشجٌع أعضاء هٌئة
التدرٌس للمشاركة فً
المإتمرات المحلٌة والدولٌة
والندوات العلمٌة

استطالع رأى عن مدى رضا أعضاء هٌئة
التدرٌس عن األلٌة الحالٌة للمشاركة فى
المإتمرات .
وضع خطة لتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس
للمشاركة فً المإتمرات.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن األلٌة الحالٌة

تحت االجراء

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن الخطة التحفٌزٌة

تحت االجراء

 .4مراجعة  /تحدٌث الخطط
االستراتٌجٌة للوحدات
الجامعٌة وفما للخطة
االستراتٌجٌة

تشكٌل لجنة لتطوٌرالخطة االستراتٌجٌة .

عدد األعضاء فى هٌكلة اللجنة

6

وضع ألٌات لتحدٌث الرإٌة والرسالة واالهداف
للكلٌة .

معدل رضا المستفٌدٌن عن
تحدٌث الرإٌة والرسالة
واالهداف للكلٌة.

تم

تحلٌل بٌئى وصفى وكمى لتحدٌد الفجوة بٌن
الوضع الحالى والمؤمول.

نسبة التحلٌل البٌئى

تم

 .1توفٌرالفرص لوضع مزٌد
من ترتٌبات التدرٌس
المشترن
)فرٌك تدرٌس ممررات
مشتركة التخصصات)

4
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وضع استراتٌجٌات بدٌلة.
 .5إنشاء خطط عمل للوحدات
ومتابعة تنفٌذه

مراجعه الهٌكلة االدارٌة للوحدات ومهامها
ووصفها الوظٌفى.
تشكٌل لجنة لمتابعة عمل الخطط التنفٌذٌة
للوحدات ومتابعة التنفٌذ.
وضع ألٌة لتمٌٌم أداء الوحدات األكادٌمٌة
واإلدارٌة.

معدل رضا المستفٌدٌن عن
االستراتٌجٌات البدٌلة
عدد الوحدات اإلدارٌة المشكلة

تحت االجراء
تم

نسب أداء تنفٌذ خطط عمل
الوحدات

تحت االجراء

معدل رضا المستفٌدٌن عن إداء
الوحدات.

تحت االجراء

الهدف  :االستمرار فً بناء بنٌة تحتٌة مبتكرة لتكنولوجٌا المعلومات ،وخاصة فً مجال اإلدارة اإللكترونٌة والمكتبات الرقمٌة والتعلٌم اإللكترونً
 .6زٌادة مستوى استخدام
المصادر اإللكترونٌة
بواسطة أعضاء هٌئة
التدرٌس والطالب

اعداد بٌئة معلوماتٌة رلمٌة تتضمن مصادر
تعلٌمٌة ومعرفٌة.
وضع الٌه للفهرسه االلكترونٌة وطرق البحث
العضاء هٌئة التدرٌس والطالب.

 .7توفٌر موالع خدمات
إلكترونٌة فً جمٌع الكلٌات

حصر الخدمات االلكترونٌة التى ٌمكن أن ٌستفٌد
منها الطالب واعضاء هٌئة التدرٌس.
وضع بروتوكول ٌربط بٌن المكتبات الرلمٌة
للكلٌات.
وضع معاٌٌر لتحدٌد الممررات االلكترونٌة
التفاعلٌة

 .8اٌجاد ممررات إلكترونٌة
تفاعلٌة تغطً احتٌاجات
الجامعة وفما ً لمعاٌٌر معتمدة

عدد زوار المصادر اإللكترونٌة

تشكٌل لجنة مصادر
المعلومات
تحت االجراء

مدى رضا المستفٌدٌن من طرق
البحث
عدد الخدمات اإللكترونٌة

تحت االجراء

عدد المصادر اإللكترونٌة

عدد زوار المكتبات الرلمٌة

22222

مدى فعالٌة المعاٌٌر لتحدٌد
الممررات الممترحة

تحت االجراء

بناء لوالب تفاعلٌة للممررات االلكترونٌه.

مدى رضا المستفٌدٌن من
الممررات االلكترونٌة التفاعلٌة

تحت االجراء

اجراء عملٌات التصمٌم التخطٌطى لمحتوى
الممررات االلكترونٌة التفاعلٌة.

تمٌٌم مدى فاعلٌة وجودة
الممررات

تحت االجراء

وضع الٌة لحصر المصادر التعلٌمٌة المفتوحة.

عدد المصادر التعلٌمٌة المفتوحة.

تحت االجراء

وضع معاٌٌر لمٌاس تطور الطالب فى الجوانب
المعرفٌة والمهارٌة .

معدل رضا الطالب على معاٌٌر
لٌاس تطور أداءهم ومهارتهم.

وضع ألٌات لتمٌٌم ملف إنجاز الطالب .

عدد ملفات اإلنجاز التى تم
تمٌٌمها.

تصمٌم نماذج تمٌٌم مواكبة وفعالة لمٌاس مهارة
الطالب

عدد الطالب الذٌن تم تمٌٌمهم
تطور أداءهم ومهارتهم.

وضع جدولة زمنٌة لتنظٌم مشاركات الطالب فى
األنشطة البحثٌة.
إعداد ورش عمل لدعم األنشطة البحثٌة للطالب

عدد مشاركات الطالب فى
األنشطة البحثٌة
عدد الطالب فى ورش العمل

إعداد وسائل لتحفٌز ورعاٌة ودعم الطالب لتنمٌة
المهارات البحثٌة
توفٌر بٌئة علمٌة محفزة للبحث العلمى الطالبى.

نسب الطالب الذٌن تم تنمٌة
مهارتهم البحثٌة
معدل رضا الطالب على البٌئة
العلمٌة
معدل رضا الطالب على خطة
النشاط الالمنهجى

 .9تعزٌزالمشاركة فً مبادرة
المصادر التعلٌمٌة المفتوحة
مدى رضا المستفٌدٌن عن
وتٌسٌر الوصول إلى
وضع ألٌة تحفٌز للمشاركة فى مبادرة المصادر
المصادر المفتوحة
مصادرها
التعلٌمٌة المفتوحة
الهدف  :اشتراط استعدادات وقدرات أكبر من الطالب المتقدمٌن للقبول فً الكلٌة ورفع مستوى األداء بالنسبة للطالب المسجلٌن.
 .11إجراء لٌاس أو ممارنة
لمعرفة أداء ومهارة الطالب
المتولعة

 .11تشجٌع األنشطة البحثٌة
لتنمٌة مهارات الطالب
الفكرٌة والسلوكٌة

 .12تشجٌع الطالب على
المشاركة فً األنشطة

5

6

وضع خطة النشاط الالمنهجى لتطوٌر مهارات
التفكٌر المستمل واالبتكار والمهارات المٌادٌة

تحت االجراء

تحت االجراء

كل مقررات
االستودٌوهات
ومشارٌع التخرج
تحت االجراء
741
مشاركة الطالبات
فً الملتقى العلمً
الثامن
21
تحت االجراء
تحت االجراء
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الالمنهجٌة

 .13مراجعة البرامج وتحدٌث
المناهج للوصول إلً
مستوي األداء المتولع
لإلعتماد

 .14تطوٌر آلٌات لمٌاس أداء
الطالب

 .15تحسٌن المجتمع الطالبً
كالسكن والمواصالت
والوجبات

 .16تحسٌن اإلرشاد األكادٌمً
لدمج الطالب فً المجتمع
األكادٌمً

 .17تمدٌم المشورة للطالب
الجدد فً اختٌارهم البرامج
المناسبة

6

وضع ألٌات لحث الطالب على المشاركة فى
األنشطة الالمنهجٌة
إعداد فعالٌات لدعم ونشر األفكار البناءة التى
تدعم النشاط الالمنهجى
توفٌر فرص التعارف وتبادل الخبرات بٌن
المجتمع الجامعى والمجتمع الخارجى لدعم
األنشطة الالمنهجٌة

نسب الطالب المشاركٌن فى
األنشطة الالمنهجٌة

424

عدد الطالب الحاضرٌن فى
الفعالٌات

704

عدد مشاركات المجتمع الخارجى
الداعمة لألنشطة الالمنهجٌة.

6

عدد الطالب الذٌن تم تكرٌمهم.

9

عدد أعضاء اللجنة االستشارٌة

4

تحلٌل الوضع الراهن من خالل استطالع رأى
الطالب والمستفٌدٌن فى البرامج الدراسٌة الحالٌة

معدل رضا الطالب والمستفٌدٌن
عن البرامج الدراسٌة الحالٌة

تم

وضع آلٌة لتحدٌث المناهج بناء علً مراجعة
العوامل الداخلٌة والخارجٌة المإثرة فى البرامج.

نسب تؤثٌر العوامل الداخلٌة
والخارجٌة فى البرامج.

تحت االجراء

تحدٌث المخرجات التعلٌمٌة وفما ً للمستهدف من
البرامج.

نسبة التحدٌث فى المناهج

تحت االجراء

وضع آلٌة لمٌاس مدي تمدم البرامج المختلفة
إلتخاذ اإلجراءات التصوٌبٌة.

معدل رضا الطالب والمستفدٌن
عن البرامج الدراسٌة المحدثة

تحت االجراء

تطوٌر أنظمة التمٌٌم المستمر للطالبات.

معدل رضا الطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس

تحت االجراء

وضع سٌاسة لتحسٌن أنظمة اإلختبارات.

عن أنظمة التمٌٌم
معدل رضا الطالب عن أنظمة
األختبارات
معدل رضا الطالب عن أنظمة
التمٌٌم الجماعى.

تحت االجراء

وضع نظام الكتساب نماط لكل طالب مشارن فى
األنشطة وتكرٌم الحاصلٌن على أعلى النماط
تشكٌل لجنة إستشارٌة إلدارة الخطط والبرامج
الدراسٌة

التوسع فً تطبٌك منظومة التمٌٌم الجماعً خاصة
للممررات العملٌة
تؤمٌن ودعم سبل المواصالت للفعالٌات الطالبٌة.

تحت االجراء

معدل رضا الطالب على أنظمة
اإلشراف على السكن الطالبى

ال ٌنطبق

تهٌئة بٌئة مناسبة من حٌث المواصالت والوجبات
وغٌرها تضمن للطالب سبل الراحة واإلستمرار

معدل رضا الطالب على تهٌئة
سبل الراحة واالستمرار

ال ٌنطبق

توفٌر الصٌانة المستمرة للمرافك والتجهٌزات

معدل عملٌات الصٌانة للمرافك

ال ٌنطبق

وضع ألٌة للتموٌم الدورى للخدمات اإلرشادٌة
الممدمة للطالبات

معدل رضا الطالب على الخدمات
اإلرشادٌة االكادٌمى

وضع ألٌة إلكتشاف ورعاٌة المتعثرات أكادٌمٌا ً.

عدد حاالت التعثر األكادٌمى

تحت االجراء

إعداد خطة إرشاد أكادٌمى تضمن دمج الطالبات
فى المجتمع األكادٌمى..

معدل رضا الطالب على خطة
اإلرشاد األكادٌمى

تحت االجراء

تفعٌل و تطوٌر أنشطة اإلرشاد األكادٌمى

عدد الطالب المشاركات فى
أنشطة اإلرشاد األكادٌمى.

تمدٌم فعالٌات تعرٌفٌة للمستجدات للتعرٌف
بالبرامج والنظم األكادٌمٌة

معدل رضا الطالب عن الفعالٌات
عدد الطالب المستفٌدٌن من
للفعالٌات التعرٌفٌة

تم
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تم
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الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

 .18تطوٌر نظام إرشادي
إلزامً للطلبة ذوي
االحتٌاجات الخاصة

 .19اعادة تشكٌل معاٌٌر
المبول بالبرامج لزٌادة معدل
ابماء الطالب السنوي

وضع كافة المعلومات الخاصة بالتعرٌف بالبرامج
على المولع الرسمى للكلٌة

معدل رضا المستفٌدٌن على
المولع الرسمى للكلٌة

تحت االجراء

إعداد منشورات تعرٌفٌة عن البرامج لدعم
اختٌار الطالب للبرامج األكادٌمٌة .
وضع معاٌٌر لتحدٌث النظام االرشادى للطالب
ذوى االحتٌاجات الخاصة
تحدٌد الصعوبات والتحدٌات التى تواجة النظام
االرشادى للطالب ذوى االحتٌاجات الخاصة
اعداد الٌة لتطوٌرالخدمات االرشادٌة للطالب
ذوى االحتٌاجات الخاصة

عدد المنشورات التى تم توزٌعها
على الطالب

تحت االجراء

مدى رضا الطالب عن المعاٌٌر
الممترحة

غٌر متوفر

استطالع رأى الطالب عن
الصعوبات والتحدٌات

غٌر متوفر

مدى رضا الطالب ذوى
االحتٌاجات الخاصه عن الخدمات
االرشادٌة
عدد الطالب الذٌن اجتازوا
اختبارات المبول
مدى رضا الطالب عن التحدٌث

غٌر متوفر

غٌر متوفر

عدد الطالب الممبولٌٌن بالبرامج

تحت االجراء

وضع الٌات وضوابط لتطوٌر ووضع امتحانات
للمبول بالبرامج االكادٌمٌه
تحدٌث مواضٌع دلٌل لبول الطالب تتماشى مع
مخرجات التعلم بالبرنامج
وضع الٌات لتحدٌد اعداد الطالب الممبولٌٌن
بالبرامج
استطالع رأي للمستفٌدٌن عن الخدمات للبنٌة
التحتٌه

غٌر متوفر

 .21التخطٌط للبنٌة التحتٌة
للكلٌات وأعداد موظفٌها
لتلبٌة احتٌاجات الطلبة
الجدد

مدى رضا المستفٌدٌن عن خدمات
البنٌة التحتٌة

غٌر متوفر

وضع الٌه لخطة تحسٌن البنٌه التحتٌه

 .21تمدٌم دورات تدرٌبٌة
لصٌرة للطلبة الممبولٌن
لتلبٌة احتٌاجات البرامج
األكادٌمٌة

وضع الٌات لفعالٌات ولدورات تدرٌبٌة للطالب
الممبولٌن حدٌثا
اعداد خطة زمنٌة اللامة دورات تدرٌبٌة تدعم
دمج الطالب با لحٌاة الجامعٌة ومابعد الجامعٌه

 .22عمل ٌوم مفتوح لطالب
المدارس الثانوٌة

وضع الٌات الفعالٌات الٌوم المفتوح لطالب
المدارس الثانوٌه

مدى رضا المستفٌدٌن عن تحسٌن
الخدمات
مدى رضا الطالب عن الدورات
التدرٌبٌة
مدى رضا الطالب بالخطه ونسبة
تحمٌك الخطه وعدد المستفٌدٌن
من الدورات التدرٌبٌة
مدى رضا طالب المدارس
الثانوٌه عن االلٌات

غٌر متوفر

اعداد خطة زمنٌه منظمه لفعالٌات الٌوم لطالب
المدارس الثانوٌه

مدى رضا طالب المدارس
الثانوٌه عن فاعلٌات الٌوم المفتوح

غٌر متوفر

اعداد بٌئة محفزه لمشاركة طالب المدارس
الثانوٌه باالنشطة وورش العمل الممامه بالكلٌة

عدد االنشطة وورش العمل
المحفزة التى تم ألامتها

غٌر متوفر

وضع الٌه للتعرف على خدمات الدعم االكادٌمى
والخدمات الطالبٌة

مدى رضا الطالب عن الخدمات
االكادٌمٌة و الطالبٌة

خطة االرشاد
االكادٌمً

اعداد خطة زمنٌه تعرفٌة للطالب عن االرشاد
االكادٌمى

عدد فاعلٌات االرشاد االكادٌمى

خطة االرشاد
االكادٌمً

اعداد جوله تعرٌفٌة على مرافك الكلٌة وموالع
الخدمات

مدى رضا الطالب عن مرافك
الكلٌة وموالع الخدمات

تم

اعداد خطط ولائٌة للطالب الممبولٌن حدٌثا لتجنب
العثرات والتخبط االكادٌمى

عدد المستفٌدٌن من الخطط
الولائٌة

غٌر متوفر

عدد برامج التعلم اإللكترونى

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة و
معاٌٌر الممارنة المٌاسٌة

غٌر متوفر

 .23توفٌر جلسات تعرٌفٌة
للطالب الممبولٌن حدٌثا ً

غٌر متوفر
غٌر متوفر
غٌر متوفر

الهدف  :اشتراط استخذام أسبليت وتقٌيبت رات هستىي عبلوي في التذريس والتعلن
 .24تشجٌع التعلم اإللكترونً
وممارنته لٌاسٌا ً مع
الجامعات األخرى
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حصرالكلٌات الممدمة برامج تعلم إلكترونى فى
جامعات مثٌلة.
وضع ألٌة ومعاٌٌر للممارنة المٌاسٌة مع برامج
تعلم إلكترونى فى الجامعات المثٌلة المختارة

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

 .25دعم المبادرات
واالبتكارات ألعضاء هٌئة
التدرٌس الخاصة بجودة
برامج االنترنت
 .26تعزٌز أنشطة التعلم
اإللكترونً والتعلٌم عن بعد
لتحسٌن جودة التعلٌم
اإللكترونً

 .27عمل تمٌٌم دوري
وتحدٌث محتوى التعلم
اإللكترونً

 .28إدارة وضمان استمرار
تعلم الطالب فً بٌئة محسنة
تكنولوجٌا

 .29تمدٌم الدعم الالزم
لتصمٌم المحاضرات
الدراسٌة

 .31توفٌر ورش عمل
وبرامج تعلٌمٌة وتدرٌبٌة
عن آخر المستجدات فً
أسالٌب وتمنٌات التعلٌم

وضع ألٌة لتشجٌع التعلم اإلكترونى .

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة
تشجٌع التعلم اإللكترونى.

غٌر متوفر

توفٌر بٌئة محفزة لالبتكار العضاء هٌئة التدرٌس
الخاصة بجودة برامج اإلنترنت

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن البٌئة المحفزة لالبتكار

غٌر متوفر

إعداد جوائز تشجٌعٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس
أصحاب االبتكارات أو المبادرات الخاصة بجودة
برامج اإلنترنت
استطالع رأى المستفٌدٌن عن أنشطة التعلم
اإللكترونى والتعلٌم عن بعد الحالٌة.

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
الحاصلٌن على جوائز تشجٌعٌة

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن أنشطة
التعلم اإللكترونى والتعلٌم عن بعد
الحالٌة.

غٌر متوفر

وضع خطة تحسٌن ألنشطة التعلم اإللكترونى
والتعلٌم عن بعد لتحسٌن جودة التعلٌم اإللكترونى
.

معدل رضا المستفٌدٌن عن خطة
تحسٌن ألنشطة التعلم اإللكترونى
والتعلٌم عن بعد

غٌر متوفر

توفٌر بٌئة مجهزة بؤحدث الوسائل التكنولوجٌة
لتحسٌن التعلٌم اإللكترونى.
إعداد معاٌٌر تمٌٌم لمحتوى التعلم اإللكترونى .

معدل رضا المستفٌدٌن عن البٌئة
المجهزة
معدل رضا المستفٌدٌن عن معاٌٌر
التمٌٌم

غٌر متوفر

وضع ألٌات تمٌٌم لمحتوى التعلم اإللكترونى

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌات
التمٌٌم

غٌر متوفر

وضع خطة تحسٌن لمحتوى التعلم اإللكترونى .

معدل رضا المستفٌدٌن عن خطة
التحسٌن لمحتوى التعلم
اإللكترونى
معدل رضا الطالب عن بٌئة
التعلم الحالٌة.
معدل تجهٌز البٌئة التعلٌمٌة
بالوسائل التكنولوجٌة

غٌر متوفر

استطالع رأى الطالب عن بٌئة التعلم الحالٌة.
دعم البٌئة التعلٌمٌة بؤحدث الوسائل التكنولوجٌة .
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غٌر متوفر
غٌر متوفر

وضع ألٌة تضمن استمرار تعلم الطالب فى بٌئة
تكنولوجٌة متطورة.

معدل رضا الطالب عن األلٌة
المستخدمة لضمان استمرار تعلم
الطالب

غٌر متوفر

توفٌر بٌئة تدرٌسٌة مزودة بالتكنولوجٌا الحدٌثة.

مدى رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
على البٌئة التدرٌسٌة.

غٌر متوفر

توفٌر المواد العلمٌة للممررات الكترونٌاً.

عدد الممررات األلكترونٌة.

بناء برنامج إلكترونى خدمى لدعم أعضاء هٌئة
التدرٌس فى تصمٌم المحاضرات الدراسٌة.

مدى رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن البرنامج اإللكترونى الخدمى.

Bbبرنامج

تشكٌل لجنة لدراسة أحدث المستجدات لمكونات
العملٌة التعلٌمٌة.
وضع خطة زمنٌة لورش العمل والبرامج
التدرٌبٌة عن أحدث أسالٌب وتمنٌات التعلٌم

معدل إنجاز اللجنة

غٌر متوفر

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
المستفٌدٌن من ورش العمل
والبرامج التدرٌبٌة.
معدل رضا المائمٌن على البرامج
التعلٌمٌة والتدرٌبٌة على الدعم
الفنى الممدم لهم
معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن ألٌة المشاركة فى المإتمرات
العلمٌة المخصصة للتعلٌم والتعلم

غٌر متوفر

تمدٌم الدعم الفنى للمائمٌن على ورش العمل
والبرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة.
 .31تشجٌع أعضاء هٌئة
التدرٌس للمشاركة فً
المإتمرات العلمٌة
المخصصة للتعلٌم والتعلم

غٌر متوفر

وضع ألٌة لمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً
المإتمرات العلمٌة المخصصة للتعلٌم والتعلم.
وضع ألٌة تحفٌز ألعضاء هٌئة التدرٌس
للمشاركة فً المإتمرات العلمٌة المخصصة
للتعلٌم والتعلم.

عدد مشاركات أعضاء هٌئة
التدرٌس فى المإتمرات العلمٌة
المخصصة للتعلٌم والتعلم
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غٌر متوفر
غٌر متوفر

*عدد

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

 .32تشجٌع االبتكار فً
العملٌة التعلٌمٌة والتعلمٌة

 .33إجراء تمٌٌم دوري ألداء
أعضاء هٌئة التدرٌس فً
التعلٌم والتعلم

حصر المإتمرات العلمٌة الممامة سنوٌا ً
المخصصة للتعلٌم والتعلم.

عدد المإتمرات العلمٌة الممامة
سنوٌا ً المخصصة للتعلٌم والتعلم

تحدٌد مجاالت االبتكار فى العملٌة التعلٌمٌة
والتعلمٌة.
توفٌر بٌئة محفزة لالبتكار فى العملٌة التعلٌمٌة
والتعلمٌة
وضع ألٌة تشجٌع لالبتكار فى العملٌة التعلٌمٌة
والتعلمٌة
وضع معاٌٌر تمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس فً
التعلٌم والتعلم.

عدد مجاالت االبتكار المحددة

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن البٌئة
المحفزة لالبتكار.

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة
تشجٌع االبتكار

غٌر متوفر

وضع ألٌة لتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس فً
التعلٌم والتعلم.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن معاٌٌر تمٌٌم أداء أعضاء هٌئة
التدرٌس فً التعلٌم والتعلم.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن ألٌة تمٌٌم أداء أعضاء هٌئة
التدرٌس فً التعلٌم والتعلم.

الهذف  :إًشبء ثيئة للتذريس والتعلن تهتن ثٌجبح الطالة واستيعبثهن ،فضالا عي التطىير الىظيفي ألعضبء هيئة التذريس
 .34إجراء مسح وإعداد لاعدة
بٌانات للبحوث فً مجال
التعلٌم والتعلم
 .35تطوٌر المبادئ التوجٌهٌة
والمعاٌٌر لبحوث ومشارٌع
التعلٌم والتعلم

 .36تشجٌع أعضاء هٌئة
التدرٌس على إجراء بحوث
أو مشارٌع فً التعلٌم
والتعلم
 .37تمٌٌم عملٌة دمج نتائج
البحوث فً مجال التعلٌم
والتعلم على أساس ردود
فعل أصحاب المصلحة
 .38تمدٌم دورات استشارٌة
وإرشادٌة ورصدٌة عن
مستوى التحصٌل الطالبً

 .39تنظٌم ورش عمل حول
المهارات المهنٌة
والمعامالتٌة للطالب
إلنجاحهم دراسٌا ً وبعد
تخرجهم
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ال يىجذ

توجد معاٌٌر تقٌٌم
وجاري العمل فً
عمل استبانة قٌاس
رضا اعضاء هٌئة
التدرٌس عن معاٌٌر
تقٌٌم االداء
تقرٌر االنجاز
االكادٌمً السنوي
لالعضاء
وجاري العمل فً
عمل االستبانة
غٌر متوفر

حصر للدورٌات والمإتمرات والندوات
المتخصصة فى مجال التعلٌم والتعلم
حصر المصادر العلمٌة التى ٌمكن أن تستخدم فى
البحوث
وضع خطة متكاملة من االجراءات لتطوٌر
بحوث ومشارٌع التعلٌم والتعلم

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
المستفٌدٌن
مدى رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن الخطة المنفذه

اعداد الٌة لتحدٌث االهداف والمعاٌٌر لبحوث
ومشارٌع التعلٌم والتعلم

مدى رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن االهداف والمعاٌٌر

تحت االجراء

توفٌر بٌئة محفزه ألعضاء هٌئة التدرٌس
لمساعدتهم فى بحوث و مشارٌع التعلٌم والتعلم

مدى رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن االجراءات المنفذة للتحفٌز

تحت االجراء

وضع الٌة لتشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس الجراء
مشارٌع التعلٌم والتعلم
وضع معاٌٌر الصحاب المصلحة لتمٌٌم نتائج
البحوث فى مجال التعلٌم والتعلم

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
المستفٌدٌن

غٌر متوفر

مدى رضا المستفٌدٌن عن
المعاٌٌر

غٌر متوفر

حصر عدد البحوث التى تم تمٌمها

غٌر متوفر

مدى رضا الطالب عن الجلسات

تحت االجراء

تحدٌد مستوى التحصٌل الطالبى.

تحت االجراء

اعداد الٌة لتمٌٌم نتائج البحوث فى مجال التعلٌم
والتعلم
وضع خطة زمنٌة لجلسات أرشادٌة واستشارٌة
للطالبات

عدد البحوث التى نفذت

*
تحت االجراء

تم حصر المتعثرات
باالقسام الثالثة

اعداد الٌة لرصد مستوى التحصٌل الطالبى خالل
العام الدراسى

عدد الطالبات المتعثرات
والمتفولات

اعداد خطة لدعم الطالبات المتعثرات و تكرٌم
المتفولات.
اعداد برنامج ٌضم فعالٌات داعمة للمهارات
المهنٌة والمعامالتٌة.

حصر الحاالت األكادٌمٌة للطالب

تحت االجراء

معدل رضا الطالب على البرنامج
الداعم للمهارات المهنٌة
والمعامالتٌة.

تحت االجراء

عدد الطالب المشاركٌن فى
األنشطة التدرٌبٌة

تحت االجراء

تنفٌذ أنشطة تدرٌبٌه ضمن ملفات إنجاز الطالب.

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
وضع ألٌة دعم للمهارات المهنٌة والمعامالتٌة
للخرٌجٌن.
 .41تنظٌم دورات تدرٌبٌة
بواسطة الطالب لتشجٌع
التعلم التعاونً بٌنهم

 .41إنشاء مرصد أكادٌمً فً
الجامعة لدراسة ومتابعة
وتحلٌل األداء األكادٌمً
للطالب
 .42تعرٌف أعضاء هٌئة
التدرٌس بوحدة اإلبداع
واالبتكار بشكل دوري

 .43تنظٌم ورش عمل عن
التعلٌم والتعلم وبرامج
تطوٌر مهنً لائمة على
اإلبداع فً مجاالت
التخصص
 .44تطوٌر أعضاء هٌئة
التدرٌس مهنٌا ً بطرٌمة
مبتكرة وغٌر تملٌدٌة

تشكٌل لجنة طالبٌة العداد خطة لتبادل الخبرات
فٌما بٌنهم.

 .46جذب لطاع األعمال
لرعاٌة أفكار الطالب
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تحت االجراء

إعداد مركز تدرٌبى لدعم المبادرات الطالبٌة.

عدد المبادرات الطالبٌة المدعومة
من المركز التدرٌبى.

تحت االجراء

وضع ألٌة لتشجٌع الطالب للمشاركة فى الدورات
التدرٌبٌة.

نسبة الطالب المشاركٌن فى
الدورات التدرٌبٌة.

تحت االجراء

إنشاء بٌئة تفاعلٌة بٌن الطالب لتشجٌع التعلم
التعاونى بٌنهم.
تشكٌل لجنة لمتابعه وتحلٌل االداء االكادٌمى
للطالب
إعداد مركز أكادٌمى لدراسة اداء الطالب

معدل رضا الطالب على البٌئة
التفاعلٌة .
عدد المشاركٌن فى اللجنة

تحت االجراء

وضع بروتوكول ٌحدد كٌفٌة دراسة ومتابعه
االداء االكادٌمى للطالب
اعداد لماءات تعرٌفٌة عن وحدة االبداع واالبتكار.

مدى رضا الطالب عن اداء
المركز
مدى رضا الطالب عن الٌات
متابعة االداء االكادٌمى
نسبة حضور أعضاء هٌئة
التدرٌس فى اللماءات التعرٌفٌة

تحت االجراء
تحت االجراء
تحت االجراء
تحت االجراء

تمدٌم االستشارات واستمرارٌة التواصل من خالل
برامج توعوٌة داعمة لمجال اإلبداع واالبتكار.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن البرامج التوعوٌة الداعمة
لمجال اإلبداع واالبتكار

تحت االجراء

إنشاء بوابة ألكترونٌة توعوٌة عن مستجدات
وحدة اإلبداع واالبتكار .

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن البوابة اإللكترونٌة

تحت االجراء

وضع الٌة لتنظٌم برنامج مهنٌى لائم على االبداع
فى مجاالت التخصص
اعداد خطة زمنٌة لورش العمل الممدمة فى
البرنامج حول التعلٌم والتعلم واالبداع فى مجاالت
التخصص
تشكٌل وحدة تطوٌر مهنٌة العضاء هٌئة
التدرٌس.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن البرنامج .

تحت االجراء

نسبة حضور االعضاء للورش.

تحت االجراء

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن وحدة التطوٌر

تحت االجراء

اعداد الٌة لبرامج تدرٌبٌة الكتساب العضو
المهارات المهنٌة.

نسبة حضور أعضاء هٌئة
التدرٌس للبرامج

تحت االجراء

عدد اعضاء هٌئة التدرٌس
المستفٌدٌن

تحت االجراء

اعداد الٌة محفزة من خالل الحصول على
شهادات مهنٌة العضاء هٌئة التدرٌس..
الهذف  :تعزٌز ثقافة التفكٌر المستقل واالبتكار وتنظٌم المشارٌع عند الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس
 .45تنظٌم زٌارات مٌدانٌة
للطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس لمطاع األعمال

معدل رضا الخرٌجٌن على األلٌة
الداعمة للمهارات المهنٌة
والمعامالتٌة.
عدد الطالب المشاركٌن فى
اللجنة.

تحت االجراء

اعداد برنامج لمشاركة الطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس فى ملتمٌات رٌادة األعمال.
وضع ألٌة لتشجٌع الطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس للمشاركة فى ملتمٌات االبتكار ورٌادة
االعمال.

عدد المشاركٌن فى ملتمٌات رٌادة
األعمال.
مدى رضا الطالب وأعضاء
هٌئة التدرٌس عن ألٌة التشجٌع
للمشاركة فى ملتمٌات االبتكار
ورٌادة األعمال.

وضع تصور مجدول لخطة زمنٌة لتنسٌك
الزٌارات المٌدانٌة بٌن لطاع األعمال ووحدة
االبداع واالبتكار.
اعداد فعالٌات لعرض األفكار اإلبتكارٌة للطالب
وأعضاء هٌئة التدرٌس.

عدد المشاركٌن فى الزٌارات
المٌدانٌة
معدل رضا المستفٌدٌن عن
الفعالٌات

74
تحت االجراء

66
تحت االجراء

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
وأعضاء هٌئة التدرٌس
االبتكارٌة ولتنظٌم ندوات
وورش عمل عن
االبتكارات الحدٌثة وتلن
المتعلمة برٌادة األعمال
 .47تشجٌع وتحفٌز مبادرات
المواهب الفردٌة بٌن
أعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب

 .48إجراء منتدٌات سنوٌة
لالبتكار ورٌادة األعمال

 .49تشجٌع النشاطات
الالمنهجٌة (الالصفٌة)
لتطوٌر مهارات التفكٌر
المستمل واالبتكار
والمهارات المٌادٌة للطالب
وأعضاء هٌئة التدرٌس

دعوة لطاع األعمال لحضور ٌوم المهنة الذى ٌمام
برعاٌة الجامعة
اعداد كتٌب دورى ٌضم المشارٌع األبتكارٌة
للطالب واعضاء هٌئة التدرٌس.
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عدد المستفٌدٌن الحضور فى ٌوم
المهنة
عدد الكتٌبات التى تم توزٌعها.

تحت االجراء

اعداد خطة إلدارة المواهب الفردٌة بٌن أعضاء
هٌئة التدرٌس والطالب.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب عن خطة .إدارة
المواهب الفردٌة

تحت االجراء

توفٌر بٌئة حاضنة إلظهار المواهب وصملها.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب عن البٌئة الحاضنة .

تحت االجراء

توفٌر الموارد الالزمة لتعزٌز المدرة على اإلبداع
واإلبتكار.

عدد المستفٌدٌن من الموارد

تحت االجراء

دعم المواهب الفردٌة من خالل برامج تنموٌة
متخصصة.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
والطالب عن مستوى تطور
المواهب
عدد المشاركٌن فى الفعالٌات من
طالب وأعضاء هٌئة التدرٌس.

تحت االجراء

أعداد بٌئة محفزة للطالب و أعضاء هٌئة
التدرٌس لتطوٌر مهاراتهم .

مدى رضا الطالب وأعضاء هٌئة
التدرٌس عن البٌئة المحفزة.

اعداد جدول أعمال ٌتضمن فعالٌات علمٌة
وتدرٌبة فى مجال اإلبداع واإلبتكار والمهارات
المٌادٌة .

عدد المشاركٌن فى الفعالٌات من
طالب وأعضاء هٌئة التدرٌس.

اعداد بروتوكول تعاونى مع مدٌنه الملن عبد
العزٌز للعلوم والتمنٌة.

عدد البرامج التنفٌذٌة المشتركة
مع مدٌنه الملن عبد العزٌز للعلوم
والتمنٌة.

تحفٌز الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس من خالل
تمدٌم جوائز متمٌزة للمشاركة فى األنشطة
الالمنهجٌة .

عدد الحاصلٌن على جوائز
تشجٌعٌة.

حصر الفعالٌات العلمٌة والتدرٌبة فى مجال
اإلبداع واإلبتكار ورٌادة االعمال.

تحت االجراء

تحت االجراء

*عدد

غٌر متوفر

9

الهذف  :تشجٌع الدخول فً الدراسات والشراكات الدولٌة ،وكذلك مشارٌع األبحاث الدولٌة
 .51استضافة المإتمرات
الدولٌة التً تركز على
األولوٌات البحثٌة

إعداد شبكة إلكترونٌة متخصصة فى نشر
وفهرسة المإتمرات الدولٌة وتحدٌد األولوٌات
البحثٌة .
ابرام العدٌد من االتفالات مع المإسسات البحثٌة
والمراكز العلمٌة والتكنولوجٌة والجامعات
الدولٌة.
وضع ألٌات لتنظٌم وإدراة المإتمرات الدولٌة .

 .51زٌادة التبادل مع معاهد
البحوث العالمٌة

تشكٌل لجنة استشارٌة لتمٌٌم وتحدٌد مجاالت
التبادل مع معاهد البحوث العالمٌة
ابرام بروتوكالت بحثٌة مع العدٌد من الكلٌات
والمعاهد الدولٌة.
إعداد بحوث مشتركة مع معاهد البحوث العالمٌة .

 .52إجراء سلسلة من
المحاضرات ألعضاء هٌئة
تدرٌس زائرٌن متمٌزٌن.
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وضع ألٌة تضمن استمرارٌة وفعالٌة التواصل مع
معاهد البحوث العالمٌة .
وضع ألٌة لحصرأعضاء هٌئة التدرٌس الزائرٌن
المتخصصٌن وتحدٌد مجاالت تخصصهم .
وضع نظام الستضافة الخبرات الدولٌة المتمٌزة
من أعضاء هٌئات التدرٌس بالجامعات والمراكز
البحثٌة.

عدد الزائرٌن للشبكة اإللكترونٌة

غٌر متوفر

عدد االتفالات المبرمة

غٌر متوفر

مدر رضا المستفٌدٌن عن ألٌات
لتنظٌم وإدراة المإتمرات الدولٌة
عدد مجاالت التبادل مع معاهد
البحوث العالمٌة
عدد االتفالات البحثٌة المشتركة.

غٌر متوفر
غٌر متوفر
تحت االجراء

عدد البحوث المشتركة.

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة
التواصل.
عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
الزائرٌن المتخصصٌن.

غٌر متوفر

عدد المحاضرات التً نظمت
لألعضاء الزائرٌن

تحت االجراء
غٌر متوفر

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
 .53تفعٌل االتفالات المائمة مع
الشركاء الدولٌٌن.

 .54تشجٌع وتحفٌز المشاركة
واالنضمام للبرامج
األكادٌمٌة والتدرٌبٌة الدولٌة
المتمٌزة

 .55تشجٌع اإلنخراط فً
الممررات الدولٌة عبر
اإلنترنت والخاصة
بالمهارات

إعداد خطة زمنٌة لجدولة االتفالات المائمة مع
شركاء دولٌٌن.

النسبة المئوٌة إلنجاز الخطة
الزمنٌة .

غٌر متوفر

وضع ألٌة لحث وتشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس
على المشاركة فى االتفالات المائمة .

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن ألٌة التشجٌع للمشاركة فى
االتفالات المائمة.

غٌر متوفر

إعداد دورٌة علمٌة إلكترونٌة لتشجٌع النشر
العلمى ألعضاء هٌئة التدرٌس.
إعداد برنامج متابعة دورى لحصر البرامج
األكادٌمٌة والتدرٌبٌة المتخصصة .
تمدٌم الدعم لمشاركة منسوبى الكلٌة مادٌا ً
ومعنوٌاً.

عدد البحوث المنشورة ألعضاء
هٌئة التدرٌس.
عدد البرامج األكادٌمٌة والتدرٌبٌة
المتخصصة .

غٌر متوفر

وضع خطة تنفٌذٌة للمشاركة فى البرامج
األكادٌمٌة والتدرٌبٌة الدولٌة .
إنشاء مركز تعلٌمى إلكترونى مزود بؤحدث
الوسائل التكنولوجٌة.

وضع ألٌة لمشاركة منسوبى الكلٌة فى الممررات
الدولٌة عبر االنترنت.

غٌر متوفر

معدل رضا منسوبى الكلٌة عن
الدعم الممدم.

غٌر متوفر

عدد المشاركٌن فىالبرامج
األكادٌمٌة والتدرٌبٌة الدولٌة .

غٌر متوفر

عدد المستفٌدٌن من الوسائل
التكنولوجٌة الممدمة .

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن
الخدمات الممدمة من المركز
اإللكترونى.

غٌر متوفر

عدد منسوبى الكلٌة المشاركٌن
بالممررات الدولٌة المهارٌة عبر
االنترنت سنوٌا

غٌر متوفر

الهذف  :دعن الٌظبم التعبقذ هع أعضبء هيئة التذريس وتقييوهن وهكبفأتهن
 .56تطوٌر عملٌة تمٌٌم
أعضاء هٌئة التدرٌس من
خالل الممارنة المرجعٌة

تشكٌل لجنة لتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس.
وضع معاٌٌر لتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس
أكادٌمٌا ً وعلمٌا ً وإدارٌا ً .
إعداد ألٌات لتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس .

 .57إنشاء أو تحدٌث نظام
تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس

 .58تعزٌز نظام التمٌٌم من
خالل ردود الفعل

 .59إنشاء نظام موحد
للمكافآت والمساءلة من
خالل الممارنة المرجعٌة
والربط بٌنه وبٌن األداء
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إعداد عضو هٌئة التدرٌس تمرٌر سنوى عن
نشاطه العلمى واألكادٌمى ومهامه اإلدارٌة التى
تم إنجازها .
تشكٌل لجنة لمنالشة نتائج التمٌٌم مع العضو
للولوف على سلبٌات األداء فى العمل والسعى
لتجاوزها مستمبال.
تمٌٌم الطلبة لعضو هٌئة التدرٌس.

نسبة االعضاء الذٌن تم تمٌٌمهم
سنوٌا.
معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن معاٌٌر تمٌٌم األداء.
نسبة االعضاء الذٌن تم تمٌٌمهم
سنوٌا.
عدد التمارٌر السنوٌة المعدة من
لبل األعضاء

%722
تحت االجراء

%722
 22تقرٌر

معدل رضا األعضاء عن أداء
اللجنة

تحت االجراء

نسبة االعضاء الذٌن تم تمٌٌمهم
سنوٌا من لبل الطلبة

%722

وضع محددات لنظام التمٌٌم ألعضاء هٌئة
التدرٌس ٌتضمن خدمة الجامعة وخدمة المجتمع
واألنشطة العلمٌة.
استمصاءات رأى الرإساء المباشرٌن والزمالء
لنظام التمٌٌم.

معدل رضا األعضاء عن كفاٌة
المحددات

تحت االجراء

معدل رضا الرإساء المباشرٌن
والزمالء لنظام التمٌٌم.

تحت االجراء

استمصاءات رأى الطالب لنظام التمٌٌم.

معدل رضا الطالب لنظام التمٌٌم.

تحت االجراء

وضع ألٌة لربط األداء األكادٌمى واإلدارى بنظام
المكافؤت.
إعداد محددات واضحة لنظام المكافؤت وفما ً
لألداء.

نسبة كفاٌة األلٌة

تحت االجراء

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن محددات نظام المكافؤت.

تحت االجراء

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

 .61تطوٌر آلٌة لتحدٌد
احتٌاجات البرامج
األكادٌمٌة من أعضاء هٌئة
التدرٌس

 .61إجراء ممارنة مرجعٌة
للوائح عملٌة التوظٌف

 .62إعداد كتٌب ٌحتوي على
المواعد واألنظمة المعمول
بها فً عملٌة التوظٌف
 .63تعزٌز سٌاسة ضمان
العدالة فً نظام األجور
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تعرٌف أعضاء هٌئة التدرٌس أللٌات و محددات
لنظام المكافؤت بشكل واضح ومعلن
حصر التخصصات العلمٌة والدرجات العلمٌة
ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة.

عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
الذٌن تم تعرٌفهم
نسب أعضاء هٌئة التدرٌس من
حٌث الدرجة العلمٌة والتخصص

وضع معاٌٌر تحدٌد االحتٌاجات الفعلٌة من
أعضاء هٌئة التدرٌس.
توفٌر وسٌلة إلكترونٌة لدعم ألٌة تحدٌد احتٌاجات
البرامج األكادٌمٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس.

عدد المعاٌٌر المحددة

تحت االجراء

معدل رضا المستفٌدٌن عن
الوسٌلة اإللكترونٌة الداعمة أللٌة
تحدٌد احتٌاجات البرامج
األكادٌمٌة من أعضاء هٌئة
التدرٌس.
عدد المعاٌٌر المستخدمة فى
الممارنة المرجعٌة.

تحت االجراء

تحدٌد معاٌٌر الممارنة المرجعٌة للوائح عملٌة
التوظٌف .

متوفر

تحت االجراء

حصر مجاالت والجهات المستهدفة من الممارنة
المرجعٌة.

عدد المجاالت والجهات
المستهدفة.

تحت االجراء

دراسة اإلجراءات الصحٌحة للوائح عملٌة
التوظٌف الخاصة بالجهات األخرى .

معدل رضا المستفٌدٌن عن
اإلجراءات الصحٌحة للوائح
عملٌة التوظٌف

تحت االجراء

إعداد خطة تنفٌذٌة لتحدٌث لوائح عملٌة التوظٌف.

معدل إنجاز الخطة التنفٌذٌة

تحت االجراء

تشكٌل لجنة إلعداد الكتٌب .
حصر للوائح وأنظمة التوظٌف المعمول بها

عدد أعضاء اللجنة
معدل رضا المستفٌدٌن عن اللوائح
وأنظمة التوظٌف المعمول بها .
معدل رضا المستفٌدٌن عن كفاٌة
وشمولٌة الكتٌب
نسبة بٌن أجور أعضاء هٌئة
التدرٌس والدرجة العلمٌة.

تحت االجراء
تحت االجراء

استطالع رأى المستفٌدٌن عن كفاٌة وشمولٌة
الكتٌب.
عمل لاعدة بٌانات عن نظام أجور أعضاء هٌئة
التدرٌس.

تحت االجراء
متوفر

وضع محددات ومعاٌٌر لنظام األجور.

معدل رضا أعضاء هٌئة التدرٌس
عن نظام االجور.

تحت االجراء

إعداد ألٌة لربط الكفاءة العلمٌة والمهام اإلدارٌة
بنظام األجور

معدل رضا أعضاء هٌئة
التدرٌس عن ألٌة الربط بٌن
الكفاءة العلمٌة والمهام اإلدارٌة
ونظام األجور

تحت االجراء

الهدف  :توسٌع الوحدات األكادٌمٌة الحالٌة بالكلٌة فً المجاالت الرئٌسة التً تهم المنطقة والمملكة .
 .64إنشاء أو التوسٌع فً
اللجان االستشارٌة على
مستوى الكلٌات

 .65إشران أصحاب المصلحة
الخارجٌٌن فً اللجان
االستشارٌة األكادٌمٌة
 .66التراح برامج أكادٌمٌة
جدٌدة تلبً احتٌاجات
المجتمع

وضع ألٌة ألختٌاراألعضاء اللجنة اإلستشارٌة

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة
أختٌاراألعضاء اللجنة اإلستشارٌة

تحت االجراء

وضع ألٌة للتواصل والتنسٌك مع لطاع
الصناعة وأصحاب المصلحة لإلنضمام للجنة
األستشارٌة .
وضع ألٌه لتحدٌد أصحاب المصلحة المراد
إدراجهم فى اللجان األستشارٌة .
إعداد بروتوكوالت تواصل تضمن إشران
أصحاب المصلحة فى اللجان اإلستشارٌة .
بناء لاعدة معلوماتٌة عن االحتٌاجات المجتمعٌة
المتجددة.

معدل رضا المستفٌدٌن عن ألٌة
التواصل والتنسٌك .

تحت االجراء

معدل رضا المستفٌدٌن عن األلٌة.

تحت االجراء

عدد بروتوكوالت التواصل.

تحت االجراء

عدد الزائرٌن لماعدة المعلومات.

تحت االجراء

عدد فعالٌات وزٌارات للمإسسات
المجتمعٌة

تحت االجراء

إعداد فعالٌات وزٌارات للمإسسات المجتمعٌة
للولوف على احتٌاجاتها الفعلٌة .
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الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
دراسة الممارسات الجٌدة المستهدفة للمجتمع و
تبٌوبها فى معاٌٌر لتحدٌد البرامج األكادٌمٌة
الممترحة .
 .67زٌادة برامج الدراسات
العلٌا الممدمة

إنشاء لجنة للدراسات العلٌا.
وضع خطة لفتح برامج للدراسات العلٌا.

تحت االجراء

معدل رضا المستفٌدٌن عن
الممارسات المستهدفة للمجتمع
وتبٌوبها فى معاٌٌر لتحدٌد
البرامج األكادٌمٌة الممترحة
عدد أعضاء اللجنة

غٌر متوفر

معدل رضا المستفٌدٌن عن خطة
فتح برامج للدراسات العلٌا

غٌر متوفر

الهدف  :إشراك قطاع الصناعة ومستفٌدٌها المتوقعٌن فً تطوٌر المناهج الدراسٌة
 .68دعوة رجال األعمال أو
ذوي الخبرة لعمل
محاضرات بالجامعة

 .69وضع برامج تدرٌبٌة
داخلٌة مع لطاع األعمال

إعداد لاعدة بٌانات لحصر رجال األعمال أو ذوى
الخبرة وفما ً ألهداف الكلٌة.

عدد رجال األعمال أو ذوى
الخبرة وفما ً ألهداف الكلٌة.

تحت االجراء

وضع ألٌه للتواصل مع رجال األعمال و منظمات
العمل .

معدل رضا رجال األعمال و
منظمات العمل عن ألٌة التواصل.

تحت االجراء

وضع نظام إلدارة المحاضرات واستمبال رجال
األعمال أو ذوى الخبرة.

معدل رضا رجال األعمال أو
ذوى الخبرة عن نظام إدارة
المحاضرات.

تحت االجراء

إنشاء صندوق تعاونى بٌن الجامعة و لطاع
األعمال .

عدد المشاركٌن فى الصندوق
التعاونى

غٌر متوفر

دراسة وجدولة احتٌاجات رجال األعمال .

عدد احتٌاجات رجال األعمال
المجدولة
معدل رضا لطاع األعمال عن
ألٌة التنسٌك بشؤن الخطط
المشتركة التً تهم طرفً
المصلحة.

غٌر متوفر

وضع ألٌة للتنسٌك مع لطاع األعمال بشؤن
الخطط المشتركة التً تهم طرفً المصلحة.

0

متابعة مبادزات الكلية مً خازد خطة اجلامعة
الخطوات التً تمت نحو
تحمٌك الهدف*

المبادرات
ال ٌوجد مبادرات خارج خطة الجامعة

14

غٌر متوفر

المعولات

مإشرات االداء

لٌاس مإشرات االداء

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
(*) يسجى االبتعاد عً العنوميات عيد تعبئة ٍرا احلقل مً اجلدول واإلجابة ببياىات تفصيلية كنية قدز اإلمكاٌ.
( )0أولويات الترطني يف اخلطة2

تازيخ بداية

تازيخ ىَاية

التيفير

التيفير

اإلجساء

املطؤول مً التيفير

1

رطىيش انخطظ انذساسيخ
وانجشايظ االكبديًيخ ثبنكهيخ

نغُخ انخطظ
انذساسيخ ورطىيش
انًُبهظ

ثذايخ انفصم االول
1439-1438

0

رُفيز خطخ االعزًبد االكبديًي
نهكهيخ نهعبو 1439-1438

وكبنخ انكهيخ نهزطىيش
+
اعضبء وؽذح انغىدح
ثبنكهيخ

انفصم انضبَي
1439-1438

3

رُفيز انخطخ االسزشاريغيخ
وانزُفيزيخ نهكهيخ

نغُخ انخطخ
االسزشاريغيخ ثبنكهيخ

4

.
رطىيشآنيبد انزىاصم يع يًضهي
سىق انعًم وانغهبد وانًصبنؼ
وانًؤسسبد انؾكىييخ وانخبصخ
راد انصهخ

نغُخ انزذسيت

15

َهبيخ انفصم انضبَي
1441-1439

َهبيخ انفصم انضبَي
1441-1439

مؤشس األداء
 عذد االعزًبعبدانزي عقذرهب نغُخ
انزخطيظ
االسزشاريغي
 رؾذيذ االهذافنهخطخ
االسزشاريغيخ
َسجخ يبرى اَغبصِ
يٍ اهذاف انخطخ
االسزشاريغيخ .

ثذايخ انفصم انضبَي
1441-1439

َهبيخ انفصم انضبَي
1441-1439

َسجخ يبرى اَغبصِ
يٍ اهذاف انخطخ
االسزشاريغيخ

ثذايخ انفصم االول
1441-1439

َهبيخ انفصم انضبَي
1441-1439

صيبدح عذد
انضيبساد انًيذاَيخ

االدلة املطلوبة

رشكيم نغُخ رطىيش
انخطظ انذساسيخ
نهكهيخ

رىصيع انًهبو
وانًعبييش عهى
أعضبء هيئخ انزذسيس
رشكيم نغُخ اعذاد
انخطخ االسزشاريغيخ
نهكهيخ

عذد يزكشاد
انزعبوٌ وانششاكبد
يع انغهبد انخبسعيخ

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

د .بياىات الربامخ األكادميية2
املؤضط ١ايتعً:١ُٝٝ
()1

ّ

1
2
3

بهايٛزٜٛع

ايتضُ ِٝداخًٞ
بسْاَر

بهايسٜٛع

ايعُازٙ
بسْاَر

بهايسٜٛع

ايفٓ ٕٛايتطبٝك١ٝ
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ايهً :١ٝايتضُٚ ِٝايعُاز٠

أعداد ايطالب  ٚأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

اضِ ايربْاَر

بسْاَر

داَع ١داشإ

ايتازٜذ1439/1438 :

إمجاي ٞعدد

عدد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ

عدد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ

ايطالب

محً ١ايدنتٛزاٙ

غري محً ١ايدنتٛزاٙ

تازٜذ بد٤

املًتشكني

ايربْاَر

بايربْاَر

ايطعٛدٜني

غري ايطعٛدٜني

ذنٛز

إْاخ

ذنٛز

إْاخ

1432/1431

-

560

-

-

1433/1432

-

389

-

-

-

1433/1432

-

303

-

-

2

ايطعٛدٜني

ذنٛز

إْاخ

ذنٛز

1

3

0

3

5

3
7

-

إْاخ

غري ايطعٛدٜني
ذنٛز

2

ْطب١
ايطالب
ْطب ١ايطالب

ايرنٛز

يألضاتر٠

يألضاتر٠
ايرٜٔ

إْاخ

ٜدزضِْٗٛ

ْطب١
ايطايبات
يألضاتر٠

َتٛضط عدد

َتٛضط عب٤

ايطالب يف

ايتدزٜظ

ايػعب١

يألضاتر٠

ايرٜٔ
ٜدزضْٔٗٛ

ذنٛز

إْاخ

ذنٛز

إْاخ

4

-

-

43: 1

-

30

15

13

1

-

4

-

-

30: 1

-

30

6

12

2

-

1

-

-

30: 1

-

20

12

12

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

()2

اعداد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ سطب ايدزد ١ايعًُٚ ١ٝادتٓظ ( ايطعٛدٜني )
ادتٓط١ٝ

ايربْاَر
1
2

بسْاَر بهايسٜٛع ايعُازٙ

3

بسْاَر

بهايسٜٛع

ايتطبٝك١ٝ
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أضتاذ

ستاضس

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز

ذنٛز

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

غري ضعٛدٟ

0

0

0

0

1

2

2

5

0

0

0

0

3

7

ضعٛدٟ

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

-

-

3

1

غري ضعٛدٟ

0

1

0

0

0

4

0

4

0

0

-

-

0

9

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

2

2

0

4

0

2

0

0

0

0

2

8

ايفٓ ٕٛضعٛدٟ
غري ضعٛدٟ

اْاخ ذنٛز

اْاخ

َدزع يػ١

اْاخ

بسْاَر بهايٛزٜٛع ايتضُ ِٝضعٛدٟ

داخًٞ

أضتاذ َػازى

أضتاذ َطاعد

َعٝد

ذنٛز اْاخ

االمجايٞ

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

()3

اعدد اعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ اذتاصً ٕٛعً ٢تفسغ عًُٚ ٞاملعازٕٚ
اذتاصً ٕٛعً ٢تفسغ عًُٞ
ادتٓظ

ايداخًٞ
بسْاَر بهايٛزٜٛع ايعُاز٠
بسْاَر

بهايٛزٜٛع

ايتطبٝك١ٝ

18

اجملُٛع

بسْاَر

بهايٛزٜٛع

َػازى

َطاعد

َػازى

َطاعد

يػ١

باسح

اجملُٛع

أضتاذ

أضتاذ

أضتاذ

أضتاذ

أضتاذ

أضتاذ

ستاضس

َعٝد

َدزع

َطاعد

االمجايٞ

ايربْاَر

املعازٕٚ

ايتضُ ِٝذكر
انثى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ذكر
انثى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايفٓ ٕٛذكر
انثى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

املؤضط ١ايتعً :١ُٝٝداَع ١داشإ
()4

ايتازٜذ1439/1438 :

ايهً :١ٝايتضُٚ ِٝايعُاز٠

عدد ايطالب ٚفكًا يُٓط ايتدزٜظ
يف َكسّات ادتاَع١
ايطًب١

طالب

بدٚاّ ناٌَ

بدٚاّ دصٞ٥

بساَر ايتعً ِٝعٔ بعد
َا ٜعادٍ ايدٚاّ

بدٚاّ ناٌَ

ايهاٌَ

َا ٜعادٍ ايدٚاّ

بدٚاّ دصٞ٥

ايهاٌَ

-

-

-

-

-

-

طايبات

1241

-

-

-

-

-

اإلمجايٞ

1241

-

-

-

-

-

َالسعَ :١اٜعادٍ ايدٚاّ ايهاٌَ (عدد ضاعات ايطالب ايرٜ ٜٔدزض ٕٛبدٚاّ دصَ ٞ٥كطَٛا عً ٢اذتد االدْ ٢يعدد ضاعات ايطايب بدٚاّ ناٌَ ( 15ضاع))١

امجاي ٞعدد األضاترٚ ٠فكًا يُٓط ايتدزٜظ:

()5
ّ

ايربْاَر

بساَر ايتعً ِٝعٔ بعد

يف َكسّات ادتاَع١

املبتعجٕٛ

بدٚاّ ناٌَ

بدٚاّ دصٞ٥

بدٚاّ ناٌَ

بدٚاّ دصٞ٥

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز اْاخ

ذنٛز اْاخ

ذنٛز اْاخ ذنٛز اْاخ

1

بسْاَر بهايٛزٜٛع ايتضُ ِٝايداخًٞ

3

8

-

-

-

-

-

-

-

2

2

بسْاَر بهايٛزٜٛع ايعُاز٠

3

10

-

-

-

-

-

-

4

1

3

بسْاَر بهايٛزٜٛع ايفٓ ٕٛايتطبٝك١ٝ

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

َالسعٜ :١ػٌُ األضاتر :٠أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ; َٔ األضاتر ٠املطاعدٚ ،ٜٔاألضاتر ٠املػازننيٚ ،األضاترٚ ،٠نريو اهل ١٦ٝايتعً َٔ ;١ُٝٝاحملاضسٚ ،ٜٔاملعٝدٚ ٜٔاملدزضني،
ٚال ٜػٌُ َطاعد ٟايبشح أَ ٚطاعد ٟاملعاٌَ ،أ ٚاملٛظفني ايفّٓٝنيٚ ،يهٓ٘ ٜػٌُ األنادميٝني ايعاًَني يف اجملاٍ اإلداز ،ٟايرٜ ٜٔػسف ٕٛعً ٢ختطٝط ٚتكد ِٜايرباَر
األنادمي( ١ٝنسؤضا ٤األقطاّ ٚعُدا ٤ايهًٝات َٚدٜس ادتاَعٚٚ ١نالٗ٥ا).

19

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

()6

ايطًب ١ارتسجيٕٛ

()7

عدد ارتسجيني ايطٓ ١ايطابك:١

ّ

َسسً ١ايدبًّٛ

ايرباَر

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز

اْاخ

ذنٛز

اْاخ

1

ايتضُ ِٝايداخًٞ

-

-

-

47

-

-

-

47

2

ايعُاز٠

-

-

-

52

-

-

-

52

3

ايفٓ ٕٛايتطبٝك١ٝ

-

-

-

22

-

-

-

22

()8

اْاخ

ذنٛز

َسسً ١ايبهايٛزٜٛع

َسسً ١املادطتري

أمجايٞ

َعدالت اإلمتاّ ايعاٖس ١ٜيًطالب:

ٜػري ٖرا املضطًح إىل عدد ايطالب اير ٜٔختسدٛا يف آخس عاّ دزاضْٚ ٞطبتَِٗ ،كازْ ١بعدد طالب ايدفع ١اير ٜٔايتشكٛا بايرباَر
قبٌ أزبع أ ٚمخظ أ ٚضت ضٓٛات سطب َد ٠ايربْاَر.

ايعاّ ادتاَع ٞيًتدسز:

َسسً ١ايدبًّٛ

عدد ايطًب ١اير ٜٔبدؤٚا ايدزاض١

ّ

ايربْاَر

َٓر ضٓتني أ ٚثالخ ضٓٛات سطب
َد ٠ايربْاَر
ذنٛز

 1ال ٜٛدد

20

-

اْاخ

-

عدد اير ٜٔأمتٛا ايدزاض١

املعدٍ ايعاٖس ٟإلمتاّ ايدزاض ١يف ايفرت٠

ٚختسدٛا يف ايفرت ٠احملدد٠

احملدد٠

اجملُٛع

ذنٛز

اْاخ

-

-

-

ذنٛز

اجملُٛع

-

اْاخ

-

اجملُٛع

-

-

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

ايعاّ ادتاَع ٞيًتدسز20182:

َسسً ١ايبهايٛزٜٛع
عدد ايطًب ١اير ٜٔبدأٚا ايدزاض١

ّ

َٓر  4أ 5 ٚأ 6 ٚضٓٛات سطب َد٠

ايربْاَر
ايتضُِٝ
ايداخًٞ

 2ايعُاز٠
ايفٕٓٛ

3

ايفرت ٠احملدد٠

احملدد٠

ايربْاَر

ذنٛز
1

عدد اير ٜٔأمتٛا ايدزاضٚ ١ختسدٛا يف

املعدٍ ايعاٖس ٟإلمتاّ ايدزاض ١يف ايفرت٠

اْاخ

اجملُٛع

ذنٛز

-

55

55

-

41

-

51

51

-

11

11

-

41

41

-

3

3

ايتطبٝك١ٝ

َسسً ١املادطتري

ضٓتني أ ٚثالخ ضٓٛات سطب َد٠

ايربْاَر
ال ٜٛدد

()9
ايربْاَر

ّ

1
2
3

اْاخ

-

-

%7,31

%7,31

عدد اير ٜٔأمتٛا ايدزاضٚ ١ختسدٛا
يف ايفرت ٠احملدد٠

ايفرت ٠احملدد٠

اجملُٛع

-

ذنٛز
-

-

تطسب ايطًبٚ ١ايطايبات بايهًٝات

اْاخ

اجملُٛع

26

26

اْاخ

ذنٛز

اجملُٛع

-

-

اْاخ
-

-

ساالت أخس٣

املط ٟٛقٝدِٖ
ذنٛز

اْاخ

اجملُٛع

ذنٛز

اْاخ

اجملُٛع

ذنٛز

اْاخ

اجملُٛع

-

64

64

67

67

92

92

-

9

9

29 -

ايعُاز٠

-

26

26

-

5

5

22 -

22

-

ايفٕٓٛ

-

41

41

-

4

4

21 -

21

-

ايداخًٞ

ايتطبٝك١ٝ

21

-

امجايٞ

29

-

اجملُٛع

ايعاّ ادتاَع1439/1438 :ٞ

املعترز ٕٚعٔ إنُاٍ ايدزاض١
ذنٛز

ايتضُِٝ

-

%21,56

%21,56

املعدٍ ايعاٖس ٟإلمتاّ ايدزاض ١يف

ايربْاَر

ذنٛز
1

41

-

%74,54

%74,54

ايعاّ ادتاَع ٞيًتدسز:
عدد ايطًب ١اير ٜٔبدأٚا ايدزاضَٓ ١ر

ّ

اْاخ

ذنٛز

اجملُٛع

اْاخ

اجملُٛع

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

ٖــ .أْػط ١ايهً١ٝ
( )1ايٓػاط ايطالب:ٞ
ّ

عدد املػازنني خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ

ايربْاَر

اْاخ

اجملُٛع

1

االْػط ١ايجكافٚ ١ٝايفٓ١ٝ

-

210

210

2

االْػط ١االدتُاع١ٝ

-

198

198

3

االْػط ١ايسٜاضٚ ١ٝايهػف١ٝ

-

-

-

-

147

147

-

37

4

ذنٛز

االْػط ١ايعًُ( ١ٝايٓدٚات ٚاحملاضسات ايعاَ،١
املؤمتسات ،املطابكات ٚغريٖا)

37
سض ٍٛايهً ١ٝعً ٢دزع
ايتُٝص ٚسض ٍٛايهً١ٝ
عً ٢تطع دٛا٥ص َٔ

5

فعايٝات املًتك ٢ايعًُ ٞايجأَ داَع ١داشإ

اصٌ مخط ١عػس دا٥ص٠
 4طايبات َٔ قطِ
ايفٓ َٔ 3ٚ ٕٛقطِ
ايتضُ ِٝايداخً2ٚ ٞ
َٔ قطِ ايعُاز٠

( )2أْػط ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ:
عدد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اير ٜٔسضسٚا َؤمتسات ْٚدٚات ٚيكا٤ات عًُٚ ١ٝدٚزات تدزٜب ١ٝداخٌ املًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ١ٜبايهً ١ٝخالٍ عاّ ايتكسٜس
القسم

ندوة
ذكر

التصمٌم الداخلً
العمارة
الفنون التطبٌقٌة
اإلجمالً

*
22

لقاء علمً

مؤتمر

المجموع

دورات تدرٌبٌة

اإلجمالً

مجموع

أنثى

ذكر

مجموع

أنثى

ذكر

مجموع

أنثى

ذكر

مجموع

أنثى

ذكر

أنثى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7
-

-

-

-

-

-

-

*33

7

-

7
-

2

مشاركة الكلٌة فً الملتقى العلمً الثامن وحصول الكلٌة على درع التمٌز للعام  7429/7424وحوالً تسعة جوائز من اصل خمسة عشر جائزة .

2
-

-

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

عدد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اير ٜٔسضسٚا َؤمتسات ْٚدٚات ٚيكا٤ات عًُٚ ١ٝدٚزات تدزٜب ١ٝخازز املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
بايهً ١ٝخالٍ عاّ ايتكسٜس
البرنامج

ندوة

لقاء علمً

مؤتمر

المجموع

دورات تدرٌبٌة

الدولة

اإلجمالً

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

مجموع

ذكر

أنثى

التصمٌم الداخلً

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

العمارة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الفنون التطبٌقٌة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالً

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعًُ ١ٝاملٓػٛزٚ ٠ادتاز ١ٜسطب ادتٗ ١خالٍ عاّ ايتكسٜس
الجهة

عدد البحوث الجارٌة

عدد البحوث المنشورة

لسم الفنون التطبٌمٌة

3

3

لسم التصمٌم الداخلً

1

1

ايهتب املٓذصٚ ٠ادتاز ١ٜخالٍ عاّ ايتكسٜس
الجهة

عدد الكتب المنجزة
-

عدد الكتب الجارٌة
-

اإلجمالً

ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعًُ ١ٝاملُٛي ١سطب دٗ ١ايتُ ٌٜٛخالٍ عاّ ايتكسٜس

23

البرنامج

جهة التموٌل

عدد البحوث

التصنيه الداخلي

-

-

العنازة

جامعة جازان

 1تم التمدٌم ولم ٌتم الرد

الفيوٌ التطبيقية

جامعة جازان

 1تم التمدٌم ولم ٌتم الرد

اإلجمالً

2

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

ايبشٛخ ايتعاقد ١ٜخالٍ عاّ ايتكسٜس
البرنامج

الجهة

عنوان البحث

التصنيه الداخلي

-

-

العنازة

-

الفيوٌ التطبيقية

-

البرنامج

مجاالت البحوث

العدد

المرصد *

التصنيه الداخلي

-

-

-

العنازة

-

-

-

الفيوٌ التطبيقية

-

-

-

-

اإلجمالً

* أو أي مرصد عالمً أو لواعد نشر بحثً أخرى.
أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املطذًني بسا٤ات اخرتاع خالٍ عاّ ايتكسٜس
البرنامج

االسم

الجهة

التصنيه الداخلي

-

-

العنازة

-

-

الفيوٌ التطبيقية

-

-

مسمى براءة االختراع

جهة التسجٌل

ايهساض ٞايعًُٚ ١ٝايٛقف ١ٝيف ايهً ١ٝخالٍ عاّ ايتكسٜس
اسم الكرسً العلمً أو الولفً
ال ٌوجد

24

مصدر التموٌل

مدة
التموٌل
بالسنة

اسم شاغل
الكرسً

الجهة
الممدمة
للكرسً

تارٌخ تولٌع
العمد

التكلفة اإلجمالٌة
السنوٌة (ألف لاير)

-

-

-

-

-

-

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

بٝإ بأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اذتا٥ص ٜٔعً ٢دٛا٥ص عًُ ١ٝخالٍ عاّ ايتكسٜس
م
1

اسم الفائز بالجائزة
د .فاطمة علً الشٌخ

اسم الجائزة

الجهة المانحة للجائزة

جائزة التمٌز
االكادٌمً

امارة منطمة جازان

مجال الجائزة
التمٌز االكادٌمً

ايتعا ٕٚايعًُٚ ٞايجكايف َع ادتٗات املدتًف١
القسم
التصمٌم الداخلً

الفعالٌة

-

العمارة

أ.د /هناء محمود شكري  -تمٌٌم مشارٌع التخرج بجامعة االمٌرة نورة
د .عرفة عوض هللا – تمٌٌم مشارٌع تخرج بجامعة االمٌرة نورة

الفنون التطبٌمٌة

-

25

األعمال التً استحق علٌها
الجائزة
االنجازات االكادٌمٌة

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

( )3أْػط ١خدَ ١اجملتُع:
ايدٚزات ٚايرباَر ايتدزٜب ١ٝيًطايبات املٓفر ٠يف زساب ايهً ١ٝأ ٚادتاَع١
الشرٌحة المستفٌدة

عدد المستفٌدٌن

الدورة/البرنامج التدرٌبً
وسشخ عٍ كيفيخ إداسح انهىٌ ثبنزصًيى

الطالبات

25

دوسح رذسيجيخ في االظهبس انذاخهي نهفضبء انسكُي
ثأسهىة صالصي األثعبد () VRay+3DMAX

الطالبات

36

دوسح رذسيجيخ ؽىل دوس انًصًى في انعًهيخ انزصًيًيخ

الطالبات

41

دوسح اداسح انىقذ

الطالبات

21

وسشخ عٍ طشق عشض ورقذيى انًشبسيع انزصًيًيخ
وانًعًبسيخ

الطالبات

37

" فعبنيخ ثشَبيظ "خًبسيخ انزىاصٌ

الطالبات

4

فعبنيخ " رغشثزى" قصخ َغبػ سيذح أعًبل

الطالبات

8

) انغشفخ انزغبسيخ -عبصاٌ(
الطالبات

فعبنيبد يىو انًهُخ انضبنش ثغبيعخ عبصاٌ

175

نهعبو انغبيعي 1439/1438هـ

املؤمتسات ٚايٓدٚات اييت مت تٓعُٗٝا يف زساب ايهً ١ٝأ ٚادتاَع١
اسم المؤتمر/الندوة

عدد المستفٌدٌن

-

-

احملاضسات ايعاَ ١اييت مت تٓعُٗٝا يف زساب ايهً ١ٝأ ٚادتاَع١

26

اسم المحاضرة

عدد المستفٌدٌن

محاضرة الفن بٌن األصالة و اإلبداع

22

-

-

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

االضتػازات ٚايدزاضات املٗٓٚ ١ٝايفٓٚ ١ٝايتطبٝك ١ٝاملكدَ ١يًُذتُع

27

الجهات المستفٌدة

عدد االستشارات

انغهبد انًخزصخ ثبنساليخ انًشوسيخ

إعذاد رصًيًبد نؾًهخ عبصاٌ ثال ؽىادس

جامعة جازان
عمادة شئون الطالب

رصًيى أسواة انزخشط نطالة وطبنجبد
عبيعخ عبصاٌ

كم فئبد انًغزًع

يعشض يشبسيع رخشط انطبنجبد (كبدس)

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

إداز ٠ايرباَر  ٚتٓفٝرٖا:
اذنس ايضعٛبات اييت ٚادٗت إداز٠

أثس ايضعٛبات عً ٢حتكٝل

اإلدسا ٤املكرتح يتفاد ٟايضعٛبات

ايرباَر (إٕ ٚددت)

أٖداف ايرباَر

َطتكبالً

ازتفاع ايعب ٤ايتدزٜط ٞيالعضاٜ ٤رتاٚح بني - 1 18:25ايتاثري عً ٢االدا ٤االنادمي.ٞ

تٛفري أعداد ناف َٔ ١ٝايهٛادز املتدضض.١

ضاع ١فعًَ ١ٝع طبٝع ١ايهً ١ٝايعًُٚ ١ٝاييت - 2اعاق ١عًُٝات ايتطٜٛس يهٌ َٔ
تتطًب

زتٗٛد

ٚطاق١

يف

احملاضسات االعضاٚ ٤املكسزات ٚايربْاَر .

ٚاالضتٛدٖٜٛات ٚايٛزش ايتطبٝك ١ٝبػهٌ نبري

- 3ايتاثري بػهٌ عاّ عً ٢حتكٝل
اٖداف ايربْاَر.

عدّ تٛفس نٛادز انادميَ ١ٝتدضض٘ يف بعض اثس بايطًب عً ٢حتكٝل َتطًبات
ايتدضضات

تٛفري ايهٛادز املتدضض. ١

ٚاٖداف عدد َٔ املكسزات

شٜاد ٠ايعب ٤االداز ٟعً ٢االعضا ٤يف ظٌ شٜاد ٠خًل د َٔ ٛايضػط ٚايتٛتس ٜؤثس ضًبا

تدزٜب َٚتابع ١االدازٜات ٚاضٓاد نٌ املٗاّ

ايعب ٤ايتدزٜط ٞبعضٗا ميهٔ ايكٝاّ ب٘ َٔ قبٌ عً ٢ب ١٦ٝايعٌُ ٚاٖداف٘ .

االداز ١ٜاييت ال حتتاز َٗازات ٚخربات

االدازٜات ا ٚعٔ طسٜل ايٓعاّ

اعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اىل ايهادز االداز. ٟ

ضعف جتٗٝصات ايبٓ ١ٝاالضاض ١ٝارتاص ١باملعاٌَ ايتاثري ايطًيب عً ٢انتطاب ايطايبات

ايتطٜٛس املطتُس يًُعاٌَ .

ٚاْعداَٗا يف بعض ايتدضضات

املٗازات املطتٗدف َٔ ١ايرباْاَر

عدّ ٚدٛد فٓٝات َتدضضات يالغساف عً ٢ايٛزش - 1اغالم ايٛزش ٚاملعاٌَ َععِ ايٛقت تٛفري نٛادز فَٓ ١ٝتدضض٘ .
ٚاملعاٌَ

ٚتفتح فكط فرت ٠احملاضسات يًُكسزات
ذات ايضًَ ٖٛٚ ١ا خيايف طبٝع ١ايهً١ٝ
ٚاييت حيتاز ايطايب اىل املعاٌَ بػهٌ
َطتُس

يتًب١ٝ

َتطًبات

َكسزات

شتتًفٚ ١عد اَهاْ ١ٝاصتاش املٗاّ يف
اٚقات احملاضس. ٠
- 2اضتٗالى ايتذٗٝصات بػهٌ غري
َٓاضب ٚغري اسرتايف .
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الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى

تك ِٜٛشتسدات ايتعًِ عًَ ٢طت ٣ٛايهً:١ٝ
قدِّّ تكسٜساً عٔ خط ١تك ِٜٛشتسدات ايتعًِ يف ايرباَر خالٍ دٚز ٠تكَ ِٝٝهتًُ( ١أزبع أ ٚمخظ أ ٚضت ضٓٛات ،سطب َد ٠ايرباَر)ٜ ،تِ فٗٝا تكِٝٝ
مجٝع شتسدات تعًِ ايرباَر بضٛزَ ٠باغسَ ،٠سٚ ٠اسد ٠عً ٢األقٌٚ ،حبًْٗ ٍٛا ١ٜايدٚز ٠ته ٕٛنٌ ٚاسد َٔ ٠شتسدات ايتعًِ مت تكُٗٝٝا ٚزصدٖا
َسٚ ٠اسد ٠عً ٢األقٌ خالٍ ايدٚزٚ ،٠بٓٗا ١ٜايدٚزٜ. ٠تِ تك ِٝٝنٌ شتسز تعًِ يًربْاَر ٜٚطذٌ باضتدداّ دد ٍٚتكَ ِٝٝؤغس ات األدا ٤زٝ٥ط ،١بػهٌ
َطتكٌ يهٌ َؤغس أدا( .)KPI ( ٤اْعس أدْا)ٙ
زقِ

زتاالت ٚشتسدات تعًِ ايربْاَر ٚفكاً يإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

املؤغس

(بسْاَر ايفٓ ٕٛايتطبٝك)١ٝ

1
1- 1

املعسف١
ٌوضح المعرفة بالنظرٌات ولواعد االتجاهات التارٌخٌة للفن.

0- 1

ٌوضح المعرفة بمنهجٌة التصمٌم من خالل أسس وعناصر
ونظرٌات التصمٌم

3- 1

ٌنمد التصامٌم وفما لنظرٌات التصمٌم  ،والعوامل البٌئٌة والبشرٌة
على مستوٌات مختلفة.

2

املٗازات اإلدزان١ٝ

1- 0

ٌشرح الفروق بٌن مداخل التصمٌم المختلفة وعاللتها بالمماٌٌس
االلتصادٌة والبٌئٌة والثمافٌة واالجتماعٌة واألرجونومٌة
والتكنولوجٌة.
ٌمٌم أفكار التصمٌم لحل مشاكل التصمٌم لتتناسب مع السٌاق.

3- 0

ٌبتكرالتصمٌم لتلبٌة االحتٌاجات الحمٌمٌة لكل من المنتج
والمستهلن.
ٌحلل طبٌعة اإلمكانات التشغٌلٌة للمنتج لتتوافك مع المراحل
والطرق المختلفة لتمنٌة اإلنتاج ووظائف المنتج

5- 0

ٌمٌم عناصر تكلفة معاٌٌر المنتج وتحمٌك المدرة التنافسٌة.

3
1- 3

َٗازات حتٌُ املطؤٚيٚ ١ٝايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ
ٌصمم المشارٌع فً مجال الفنون التطبٌمٌة التً تثبت المدرة على
التواصل وتحمٌك طموحات المجتمع.
ٌطبك المهارات اإلبداعٌة على المستوى الفردي والجماعً.

3- 0

ٌبٌن المسإولٌة المهنٌة للمصمم.

4- 0

ٌنمد سٌاق المنتج االجتماعً والثمافً وااللتصادي والمستدام
وعاللته بعملٌة التصمٌم.

طسم تك ِٜٛشتسدات ايتعًِ

االختبازات املوضوعية .-املياقشات الشفَية .

تازٜذ ايتكِٜٛ

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

الواجبات الدوزية .-املشازيع البرثية .

0- 0

4- 0

اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ "
التنازيً العنلية.-عسض املشازيع التصنينية .

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

ملف اجناش الطالب.ذلقة املياقشة.-اضتطالع زأى جَات التدزيب

الفصل الصيفى 02110

عً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ

0- 3

املياقشة والتركيه.-البروث العلنية.

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

عسض املشازيع.الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .
اضتطالع زأى جَات التوظيفعً" تقييه خمسجات التعله

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1441=1442ـ

للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "
تقييه خمسجات التعله للربىامخ
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ىَاية الفصل الدزاضى 02100

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
االتضاٍ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ
ٌطبك برامج الكمبٌوتر ذات الصلة بعملٌات التصمٌم واإلنتاج.

4

-االختبازات العنلية .

ىَاية العاو اجلامعى

0- 4

ٌكتشف معلومات مختلفة باستخدام الشبكة.

-العسوض التقدميية.

ٍ1442=1431ـ

3- 4

ٌفسر المشاكل والحلول باستخدام األسالٌب والموانٌن اإلحصائٌة.

4- 4

ٌنفذ التصمٌم من خالل إمكانات برامج الكمبٌوتر المتخصصة.

5
1- 5

َٗازات ايٓفظ -سسن١ٝ
ٌطبك التصمٌمات والنماذج األولٌة مع مفاهٌم ومنهجٌة واضحة.

 -متازيً تيفيرية.

0- 5

ٌصمم خطة عملٌة اإلنتاج بطرٌمة تعكس مهاراته المختلفة.

 -ملف إجناش الطالبة.

3- 5

ٌعٌد تصمٌم المنتج لٌتناسب مع ضوابط السٌاق.

1- 4

الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .
-اضتطالع زأى جَات التدزيب

الفصل الصيفى 02110

عً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ
ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

 مناذد عملٌة.اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ
زقِ

زتاالت ٚشتسدات تعًِ ايربْاَر ٚفكاً يإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

املؤغس

(بسْاَر ايتضُ ِٝايداخً)٢

1
1- 1

املعسف١
ٌوضح المعرفة الستخدام مبادئ التصمٌم الداخلً ولدرة كل منهما
على تصمٌم التصمٌم ثنائً وثالثً األبعاد

طسم تك ِٜٛشتسدات ايتعًِ

االختبازات املوضوعية .-املياقشات الشفَية .

تازٜذ ايتكِٜٛ

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

الواجبات الدوزية .املشازيع البرثية .0- 1

ٌمٌم جمٌع أنواع التصمٌم  ،الحدٌث والتملٌدي حسب العوامل
المناخٌة واإلٌكولوجٌة والتكنولوجٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة
والثمافٌة.
املٗازات اإلدزان١ٝ

1- 0

ٌطبك المبادئ األساسٌة والتطبٌك المناسب للفراغات الداخلٌة
والمرافك المرتبطة بها فٌما ٌتعلك باألداء األساسً  ،والجمالٌات ،
والمتانة  ،والطالة والموارد المادٌة  ،بما فً ذلن تؤثٌرها البٌئً
وإعادة استخدامها
ٌطبك االستراتٌجٌات المناسبة لحل مشاكل التصمٌم.

3- 0

ٌمٌٌم وٌحلل احتٌاجات المستخدم وأخذها فً االعتبار عند اختٌار ،
ابتكار ،تمٌٌم وإدارة للفراغات الداخلٌة
ٌصمم المساحات الداخلٌة  ،والمرافك  ،واألنظمة التً تستجٌب
للموانٌن واللوائح ذات الصلة  ،وتشمل مبادئ معاٌٌر سالمة الحٌاة
واالستدامة.

2

0- 0

4- 0

30

اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ "
التنازيً العنلية.-عسض املشازيع التصنينية .

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

ملف اجناش الطالبة.-ذلقة املياقشة.

اضتطالع زأى جَات التدزيبعً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "

الفصل الصيفى 02110

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ
3
1- 3

0- 3

3- 0

4- 0

َٗازات حتٌُ املطؤٚيٚ ١ٝايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ
ٌختبر وٌفهم المبادئ األساسٌة الموجودة فً السوابك ذات الصلة
وٌتخذ خٌارات مدروسة حول دمج هذه المبادئ فً مشارٌع
التصمٌم الداخلً.
ٌنمد العاللات بٌن أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن فً عملٌة التصمٌم
(العمٌل  ،المماول  ،المصمم  ،مجموعات المستخدمٌن  ،والمجتمع
المحلً) ودور المصمم للتوفٌك بٌن احتٌاجات المستفٌدٌن.
ٌحدد مسإولٌة المصمم للجمهور والعمٌل وفمًا لما تحدده اللوائح
واالعتبارات المانونٌة المتعلمة بممارسة التصمٌم الداخلً وعمود
الخدمات المهنٌة
ٌوضح المضاٌا األخاللٌة التً ٌنطوي علٌها ممارسة الحكم المهنً
فً التصمٌم الداخلً والممارسة وفهم المواعد الوطنٌة والدولٌة
للسلون ولواعد السلون فً تحدٌد السلون المهنً.

املياقشة والتركيه.-البروث العلنية.

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

عسض املشازيع.الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .

اضتطالع زأى جَات التوظيفعً" تقييه خمسجات التعله

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1441=1442ـ

للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى 02100

تقييه خمسجات التعله للربىامخ
4
1- 4
0- 4

االتضاٍ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ
ٌثبت المدرة على البحث عن المماالت ذات الصلة باستخدام لواعد
البٌانات العلمٌة أو المكتبات عبر اإلنترنت
ٌمدم حالة اللتراح التصمٌم باإلضافة إلى عرض تمدٌمً محترف
وتمٌٌم النتائج داخل المجموعات.

3- 4

ٌستخدم التمنٌات الجدٌدة  ،وٌطبك الكمبٌوتر فً التصمٌم واألدوات
الهندسٌة الحدٌثة الالزمة لممارسة التصمٌم

5

َٗازات ايٓفظ -سسن١ٝ
ال ٌنطبك

-االختبازات العنلية .

ىَاية العاو اجلامعى

-العسوض التقدميية.

ٍ1442=1431ـ

الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .
-اضتطالع زأى جَات التدزيب

الفصل الصيفى 02110

عً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "
تقييه خمسجات التعله للربىامخ

1- 5
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ىَاية الفصل الدزاضى 02100

الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
زقِ

زتاالت ٚشتسدات تعًِ ايربْاَر ٚفكاً يإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

املؤغس

(بسْاَر ايعُاز)٠

1- 1

املعسف١
ٌوضح المعرفة باألنظمة اإلنشائٌة والهٌكلٌة والبٌئٌة والمتطلبات
التنظٌمٌة التً ٌتم فٌها تصمٌم وبناء مشروع معماري

0- 1

ٌمٌٌم الموضوعات والتطورات الهامة فً تارٌخ ونظرٌات العمارة.

3- 1

ٌنتمد عاللة وتؤثٌر سٌاسة الموانٌن االشاسعه ونظرٌاتها بما فً ذلن
العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة والبٌئٌة على مستوٌات مختلفة
املٗازات اإلدزان١ٝ

1- 0

ٌطبك مشارٌع معمارٌة مستملة وخاللة ومبتكرة لحل مشاكل التصمٌم
والتشٌٌد فً المبانً
ٌظهر المهارات الفكرٌة المطبمة فً البحث واالستمصاء والتحلٌل
ومفاهٌم االبداع
ٌوضح العوامل المالٌة والتكالٌف المإثرة فً توفٌر التصامٌم
المثالٌة.
ٌمٌم العاللة المتبادلة بٌن المبانً والبٌئة المبنٌة  ،من حٌث السٌاق ،
والحجم  ،والحاجة البشرٌة ومبادئ التصمٌم المستدام.

3

َٗازات حتٌُ املطؤٚيٚ ١ٝايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ
إنشاء الرسومات المعمارٌة المثالٌة التً توضح المبادئ التملٌدٌة
للصٌاغة المعمارٌة ورسم التصامٌم.
تطبٌك تمنٌات العمارة المناسبة والمهارات الفنٌة فً تصمٌم المبانً
وتكنولوجٌا االنشاء.
ٌمٌٌم اإلدارة الذاتٌة والتنمٌة الذاتٌة من خالل التفكٌر النمدي والنمو
الشخصً.

1

طسم تك ِٜٛشتسدات ايتعًِ

االختبازات املوضوعية .-املياقشات الشفَية .

تازٜذ ايتكِٜٛ

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

الواجبات الدوزية .املشازيع البرثية .اضتطالع زأى الطالبات عً "
تقييه خمسجات التعله للربىامخ "

2

0- 0
3- 0
4- 0

التنازيً العنلية.-عسض املشازيع التصنينية .

ىَاية الفصل الدزاضى
02100

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

ملف اجناش الطالبة.ذلقة املياقشة.-اضتطالع زأى جَات التدزيب

الفصل الصيفى 02110

عً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "

1- 3
0- 3
3- 0
4- 0

ٌصمم مشروع معماري شامل ٌوضح لدرة فرٌك العمل على اتخاذ
لرارات التصمٌم عبر المماٌٌس المتكامله

4

االتضاٍ ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ

1- 4

ٌظهر مهارات االتصال والعرض المرئً والشفوي والكتابً
المناسبة
ٌطبك مهارات معمارٌة للتعلم مدى الحٌاة فً خدمة المجتمع من أجل
المضاٌا البٌئٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة

اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى

تقييه خمسجات التعله للربىامخ

02100

املياقشة والتركيه.-البروث العلنية.

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1442=1431ـ

عسض املشازيع.الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .
اضتطالع زأى جَات التوظيفعً" تقييه خمسجات التعله

ىَاية العاو اجلامعى
ٍ1441=1442ـ

للربىامخ "

0- 4

اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى

تقييه خمسجات التعله للربىامخ

02100

-االختبازات العنلية .

ىَاية العاو اجلامعى

-العسوض التقدميية.

ٍ1442=1431ـ

الينرجة واحملاكاة لألفكازالتصنينية .
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الوولكة العرثية السعىدية
وزارة التعلين
جبهعة جبزاى
3- 4

ٌبنى مجموعة واسعة من المهارات فً تمنٌات االتصال والعرض
التمدٌمً من خالل الرسم والنمذجة  ،باستخدام الطرق الٌدوٌة
والرلمٌة.

5

َٗازات ايٓفظ -سسن١ٝ
ال ٌنطبك

1- 5

-اضتطالع زأى جَات التدزيب

الفصل الصيفى 02110

عً" تقييه خمسجات التعله
للربىامخ "
اضتطالع زأى الطالبات عً "

ىَاية الفصل الدزاضى

تقييه خمسجات التعله للربىامخ

02100

قدّّ حتًٝالً يدٚز ٠تك ِٝٝشتسدات تعًِ ايرباَر خالٍ دٚز ٠تكَ ِٝٝهتًُ( ١ضع قا ١ُ٥بٓكاط ايكٚ ٠ٛتٛصٝات ايتشطني).
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ددَ ٍٚؤغسات األدا ٤ايسٝ٥ط ١عًَ ٢طت ٣ٛايهًٚ ١ٝتكُٗٝٝا
زقِ املسنص
ايٛطين
ّ

زقِ داَع١

َؤغس األدا ٤ايسٝ٥طَٞ

داشإ

ْ S3.2طب ١املكسزات اييت ق َّّٛايطالب دٛدتٗا خالٍ ايطٓ١

َطت ٣ٛاألدا٤
املطتٗدف

َطت٣ٛ
األدا٤

َطت٣ٛ
األدا٤
املسدعٞ

ايفعًٞ

ايداخًٞ

%111

%98

%111

%67

___

____ ____

%111

1:24

1:26

___

____ ____

1:22

%48

___

____ ____

%55

___

____ ____

%82

____ ____

%45

()2

S3.3

()3

S4.1

S4.1

()4

S4.3

ْ S4.3طب ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اير ٜٔحيًَُ ٕٛؤٖالت دنتٛزاَ ٙعتُد٠

%51

()5

S4.4

 S4.4عدد ايطالب املطتذد ٜٔايرٜ ٜٔهًُ ٕٛايطٓ ١األٚىل بٓذاح

%81

%78

()6

S4.5

S4.5

%41

%37

___

()7

S4.7

S4.7

%6
%1
%1

___

()8

S5.1

ْ S5.1طب ١ايطالب إىل املٛظفني اإلدازٜني.

()9

S6.2

S6.2

()10

S9.1

ْ S9.1طب ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اير ٜٔتسنٛا ايعٌُ يف ادتاَع ١يف ايعاّ املٓضسّ ألضباب

ٜعادي٘)

ْطب ١ايطالب املٓتعُني اير ٜٔضذًٛا برباَر ايبهايٛزٜٛع ٚأنًُٛا تًو ايرباَر
ضُٔ اذتد األدْ َٔ ٢املد ٠احملدد٠
ْطب ١ارتسجيني َٔ بساَر ايبهايٛزٜٛع ايرَ ٜٔض ٢عً ٢ختسدِٗ ضت ١أغٗس ٚقد:
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أ.

تٛظفٛا

ة.

ضذًٛا يف بساَر دزاض ١ٝأخس٣

ت.

مل ٜبشجٛا عٔ ٚظٝف ١أٜ ٚتابعٛا دزاضتِٗ

عدد االغرتانات يف املطبٛعات ٚاجملالت ايعًُ ١ٝعً ٢غبه ١اإلْرتْت بايٓطب ١يعدد
ايرباَر املطسٚس١

ٟ

ايسٝ٥ظ

ادتدٜد

%98

S3.3

ْطب ١عدد ايطالب إىل عدد أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ (إضتٓاداً إىل دٚاّ ناٌَ أَ ٚا

ارتازد

األدا٤

املطتٗدف

____
____
_

()1

ايدزاض ٞيًطالب خالٍ ايعاّ

األدا٤
املسدعٞ

َؤغس

األدا٤

%111

S3.2

ْطب ١ايرباَر اييت نإ ٜٛدد بٗا حتكل َطتكٌ  ،داخٌ املؤضط ، ١ملعاٜري ايتشضٌٝ

َطت٣ٛ

حتًٌٝ

َطت٣ٛ

أ%11 .
ة%5 .
د%1 .

أ.
ة.
د.

أ-

____ ____

ة-
د-

%15
%11
%1

1:67

1:71

____

____ ____

1:65

1:15

1:9

____

____ ____

1:21

%1

%8

____

____ ____

%5
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التتعًل بطٔ ايتكاعد
ْ S9.2طب ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املػازنني يف أْػط ١ايتطٜٛس املٗين يف ايعاّ املاضٞ

____
____
_
____ ____
_
_

%17

%15

____

()12

ْ S11.1 S11.1طب ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚغريِٖ بدٚاّ ناٌَ املطاُٖني يف أْػط ١خدَ ١اجملتُع

%31

%27

_____

()13

. S11.2 S11.2عدد ايرباَر ايتعً ١ُٝٝاملكدَ ١يًُذتُع ْٚطبتٗا اىل عدد األقطاّ.

1:3

1:2

_____

____ ____
_
_

1:4

1:3

1:2

_____

___

1:5

()11

S9.2

(ْ JUSP38 JUSP38 )14طب ١أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إىل املٛظفني اإلدازٜني
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___
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جذول خطة الكلية لألعىام القادمة
املحىس

الالية

جعضيض وثطىيش الحعليم والحعلم

ثدليل الفجىة بين الىضع الشاهً والحصىس املسحقبلي و وضع هظام للحدذيث
والحطىيش املسحمش للبرامج الاكاديمية
جشجيع أعضاء هيئة الحذسيس والباخثين بالقسم علي إلابذاع وإلابحكاس وبشاءة إلاختراع
وضع آلية لحىمية مصادس الحمىيل الزاجي للبدث العلمي وضمان الحىصيع العادل لها
جعضيض الهيكلية إلاداسية مً خالل اوشاء وخذات رات طابع خاص و ثفعيل دوس الكلية
فى املشاسكة املجحمعية والحىمية البيئية
بشامج لحأهيل وثطىيش املىاسد البششية اداسيا وأكاديميا

جعضيض وثطىيش بشامج البدث العلمي
جعضيض وثطىيش الخذمات املجحمعية
جعضيض وثطىيش القذسات إلاداسية والحذسيبية
إلاعحماد ألاكاديمي
الذساسات العليا
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السعي هدى الحميز ألاكاديمي املؤهل لإلعحماد بحطبيق املعايير ألاكاديمية الىطىية
والعاملية للبرامج الاكاديمية CIDA / NASAD/NCAAA
السعي هدى فحذ بشامج دساسات عليا بالكلية وثىفير البيية الحدحية واملىاسد البششية
الالصمة لزلك

