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 الملخص التنفيذي -
 

 

 عام حىت املقبلة السنوات يف الكلية عمليات يهلتوج طريق خارطة رسم إىل؛  CTA SP 2016 واآلثار السياحة كليةل اإلسرتاتيجية اخلطةتسعى 
املعتمدة عن جملس اجلاععة بتاريخ  KSU 2030  اععة املل  سعو  جللخطة اإلسرتاتيجية لعلى اإلطار العام  اخلطة هذه وترتكز م.2016

 عنذ املاضية السنوات طوال واآلثار السياحة كلية  حققتها اليت والنجاحات اإلجنازات ويف هذا الصد  تعتمد خطة الكلية على اعتما  هـ.7/7/1430
  تراكمية. خربات لبناء كخطوة  حتسينه عنها ميكن وعا طبقتها, اليت الناجحة املمارسات عناية وبكل االعتبار يف واضعة م،1426/2005 عام أنشاؤها
 يف كخطوة  والتطوير، التحسني عملية اخلطة أ رجت واحد آن ويف املماثلة، العاملية واملعاهد للكليات الناجحة املمارسات أفضل اخلطة استشرفت كما
 العاملية. الكليات بني ومميزا   رائدا   منوذجا   واآلثار السياحة كلية  جعل اجتاه

 

 حداثإ على والقدرة املستقبل، يف جديدة حتديات ملواجهة املناسب املوقع يف واآلثار السياحة كلية  وضع إىل اإلسرتاتيجية اخلطة تسعى كما       
 املهنية عالية كوا ر  وتأهيل العمل، وعهارات املعرفة وتطبيق نقل يف املتزايدة والتوقعات الطلبات وععاجلة والنمو، املستمر للتحسني الضرورية التغريات
 .ولغريها لنفسها واالستثمارية الوظيفية فرصها وخلق وظائفها، أ اء على قا رة

 جلب جانب إىل الكلية، اخل  والوحدات األقسام لرؤساء التنظيمية الصالحيات و التفويض عن عزيد عنح يةبأمه للكلية اإلسرتاتيجية اخلطة وتعرتف
 حمفزة بيئة بناء على تشجع وإ ارية ةتنظيمي ممارسات وتبين والنجاحات العمل يف التشارك عن عزيد خالل عن ملنسوبيها الكلية تقدعها اليت الثابتة املنافع
 بكفاءة اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق ضمان هبدف ععاجلة؛ إىل حتتاج اليت التنظيمية القضايا عن عد  ا هناك بأن اخلطة تعرتف صد ال هذا ويف للعمل.
"إعداد برامج سالتها   التميز في التعليم السياحي واالثاري والبحث العلمي وخدمة المجتمع"؛ ور  "جاءت رؤية الكلية ؛ لذا  وفاعلية واقتصا 
تطوير القدرات الذاتية ، بما عالية الكفاءة ، والتميز البحثي ، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة ، من خالل بناء بيئة تعلم محفزة ل تعليمية

بادرات تسهم في خلق يمكن طلبة الكلية من تقديم أداء مهني متميز بمعايير عالية ، وتوظيف التقنية والموارد الوطنية ، وقدرة على صنع م
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وقد ركزت األهداف اإلستراتيجية على:؛ رص وظيفية واستثمارية لنفسها ولغيرهاف  
 للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق. 

  .استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس وباحثين مميزين 

  التواصل وجسور الشراكة بناء. 

  الكلية. ببرامج الطالب الملتحقين من نوعية أعداد استقطاب 

  والبحث. التعليم في الجودة عالية تقنيات ماستخدا 

   واإلرشاد السياحي  وإدارة موارد التراث يإعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآلثار . 

  .تطوير البرامج الدراسية 

  الكلية. لمنسوبي محفزة بيئة توفير 

  .تعزيز الموارد المالية الذاتية 

مع توجهات الخطة طموحات الكلية وتطلعاتها وتتوافق ل ملبيةتيجية للكلية بأن تكون الخطة التنفيذية إضافة لذلك فقد اهتمت الخطة اإلسترا
؛ وأضيفت خطة االتصال  والمخاطر وإدارة التغيير لتعطي الديناميكية الالزمة والمرونة الكافية للخطة  KSU 2030األستراتيجية للجامعة 

 اإلستراتيجية للكلية.
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   ستراتيجية للكليةاإل الخطة مرتكزات

   م 2030 –م  2010خطة جاععة املل  سعو 
  "هـ. 1450 -هـ  1426اخلطة املستقبلية للتعليم اجلاععي يف اململكة العربية السعو ية "آفاق 
  م  2013 –م  2007خطة التنمية الوطنية 

 خاصاخلطط اعالة  بشكل ؤسسات تعليمية  بشكل عام و االطالع وعراجعة العديد عن اخلطط االسرتاتيجية مل  مت 
 للكلية. يجيلالستفا ة عن جتارب االخرين يف صياغة التوجه االسرتات
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 نشأة الكلية
 

األثرية، إن كلية السياحة واآلثار من أوائل الكليات في المملكة العربية السعودية الرائدة في الدراسات األثرية، وأعمال المسوحات والتنقيبات 
 الفندقية.و  ريادة مماثلة في مجاالت إدارة موارد التراث الثقافي واإلرشاد السياحي، واإلدارة السياحيةوتسعى لتأسيس 

على  ا  وجاء التأسيس للكلية بمبادرة من جامعة الملك سعود والهيئة العامة للسياحة واآلثار، أثمرت عن شراكة متينة قادت إلى إنشائها بناء
هـ، والمعطوف على قرار مجلس التعليم 22/8/1426/م ب، وتاريخ 10363الكريم رقم  السامي فظة اهلل وفق األمرموافقة خادم الحرمين الشريفين ح

 السياحة واآلثار.  هـ، لتضيف للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية صرحا  من صروح تعليم 26/5/1426، بتاريخ 7/38/1426العالي رقم 

 هام في دعم خطط الجامعة التي تعمل على دعم قطاع االقتصاد الوطني وعلى نحو خاص تزويد قطاع السياحةويهدف تأسيس الكلية إلى اإلس
، وإجراء دراسات وأبحاث علمية ذات واإلرشاد السياحي موارد التراث الثقافي واآلثار بالكوادر المؤهلة للعمل في مجال السياحة واآلثار، وإدارة

السياحة واآلثار في المملكة. والعمل على نقل أفضل التقنيات  حتياجات البشرية والتنموية لصناعةبتخصصات الكلية تلبي اال عالقة
تقنية واالستراتيجيات الحديثة لهذا القطاع االقتصادي الحيوي والواعد في المملكة، كما تقدم كلية السياحة واآلثار الدعم الفني والمشورة ال

 التقدم والتنمية السياحية المرجوة. رة لمشكالت المجتمع بهدف تحقيقللمجتمع، وتعمل على تقديم حلوال مبتك
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 كلية السياحة واآلثاراحصائيات مهمة عن 

 

 

 العدد برامج الكلية 

 247 اآلثار 

 567 اإلدارة السياحية والفندقية 

 131 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي 

 53 عدد الموظفين فى الكلية 

 المتعاونين  +  68 هيئة التدريس فى الكلية  عدد أعضاء

 173 طالب الدراسات العليا لقسم اآلثار
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 قسام الكلية وبرامجهاأ
 على االقسام التالية:كلية السياحة واآلثارتحتوي 

 نبذة تعريفية القسم

القسم  ئأنش وقد ربية السعودية , والجامعات العربية .الع المملكةجامعات  أول قسم متخصص على نطاق رشاد السياحيإدارة موارد التراث واإل قسم يعدإدارة موارد  قسم
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 نبذة تعريفية القسم

التراث واإلرشاد 
 السياحي

هـ , 1426/ 8/ 22, وتاريخ  / م ب10363م بناء  على أمر المقام السامي الكريم رقم 2005هـ/1426عام  ضمن منظومة كلية السياحة واآلثار, التي تأسست
هـ , وقد بدأ القسم مسيرته التعليمية مع بداية الفصل االول من العام  1426 5/  26, بتاريخ  1426/  38/ 7ار مجلس التعليم العالي رقم والمعطوف على قر 

السياحي , في تلبية الطلب المتنامي لسوق تأهيل وتطوير منتجات سياحة التراث, واإلرشاد  ةتفي تأدية رسال شارك يلم   2006هـ /  1428 – 1427الجامعي 
منذ  والقسم  ليه واستثماره وإعداد كوادر عالية الكفاءة قادرة على إدارة موارد التراث انطالقة مسيرة القسم, وتصميم خططه  , وبناء إستراتيجيات مناسبة للحفاظ ع

كافة   وظفا  وم, الخبرات العلمية والفكرية ألساتذته  ىعل زوجلبعد اهلل عفي ذلك  ا  ثراء خبرات طالبه معتمدإلوقدراته  تهتفعيل إمكانا ىإل ا  سعي جاهدويتأسيسه  وه
 .  شركائهاالجتماعية الفاعلة من أجل خدمة   يتةرؤ  توظيف جانب ىإل قنيةدات واألساليب العلمية والتجالمستموارده في استخدام أحدث 

نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية  ىواستحداث برامج ومقررات جديدة عل باستمرار الدراسة تطوير برامجه ومقرراته ىطوال مسيرته إل سعي القسميو          
بدأ القسم إنطالقته مع مطلع العام  إنشاء تخصصات جديدة تتناسب مع االحتياجات العلمية والمتطلبات التنموية المختلفة . ىحريص عل واألكاديمية كما أن القسم

شهد القسم نموا   أعضاء( 3في عامه األول من مرحلة التأسيس من ) كادر أعضاء هيئة التدريس بالقسم  ونكوتم , 2006هـ/   1427  - 1426الجامعي الجديد 
أعضاء( من الكفاءات  8م ليصبح ) 2009هـ/ 1431ـ1430إجمالي األعضاء خالل العام الجامعي تضاعف في أعداد أعضاء هيئة التدريس ,حيث  مضطردا  

بلغ  في حين معيدين ( . 7كما استقطب القسم نخبة من المعيدين بلغ إجمالي أعداد الذين تم تعيينهم  ).  صات القسم الحاصلة على شهادات الدكتوراه بتخص
الجامعية األولى من مرحلة سنة الملتحقين بالقسم في الطالب ال.   أما عدد (  وظفم 2 م )2009هـ/1431-1430لقسم عام اإلداري ل جهازالإجمالي العاملين ب

 1428-1427عام السنة الجامعية الثانية في  ( , ثم تضاعفت أعداد الطالب الملتحقين بالقسمطالب  11 )بلغ  م2006هـ / 1427-1426التاسيس 
 ات ربع مر أي أنه تضاعف أكثر من أطالبا (,  92وبلغ اجمالي عدد الطالب الملتحقين في الفصل االول من السنة الجامعية الرابعة )(   ا  طالب  44)ليصبح  م2007هـ/
 لنمو أعداد طالب القسم . ا  مؤشر  مما يعطي، 
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 نبذة تعريفية القسم

قسم اإلدارة 
 السياحية والفندقية

يق النمو إيمانا من جامعة الملك سعود بأن التخصص ومواكبة احتياجات القطاعات المستهدفة ضرورة للتنمية البشرية وهي إحدى األدوات المحفزة لتحق
عندها قامت الكلية بإنشاء قسم اإلدارة السياحية والفندقية,  (هـ1426) هرت فكرة إنشاء كلية السياحة واآلثار في عام االقتصادي والتنمية االجتماعية، فقد ظ

صعيد الجامعات  ليمنح درجة البكالوريوس لتخصصين هم اإلدارة السياحية واإلدارة الفندقية ويعتبر هذا القسم من أوائل األقسام السياحية والفندقية على
المخرجات ية بالمملكة العربية السعودية , حيث قامت اللجنة المكلفة بوضع الخطط الدراسية للقسم بما يحقق األهداف الرئيسية والمبنية على جودة الحكوم

توفيق من اهلل أصبح ( طالب وب 150حيث كانت أعداد الطلبة المسجلين بتلك الفترة ما يقارب )  1426التعليمية وتم المباشرة بتقديم أول فصل دراسي عام   
( مستويات دراسية بواقع 8( سنوات بالنظام الفصلي حيث توجد ) 4, ومدة الدراسة بتخصصات قسم اإلدارة السياحية والفندقية )  ا  ( طالب 567القسم يضم )  

 طالباً.567 هـ1432كما بلغ عدد طالب القسم في  الفصل الثاني للعام الدراسي  ،( ساعة معتمدة128) 
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 نبذة تعريفية القسم

 
 م االثارقس

 
 
 
 
 

هــ بعد أن كان شعبة بقسم التاريخ في كلية اآلداب تأسست في 1398قد أنشئ في عام  ام اآلثار في المنطقة العربية ويعد قسم اآلثار أحد أكبر أقس
طلوبة في ممارسة البحث األثري هـ. تحمل القسم منذ ذلك التاريخ تخريج طالب البكالوريوس في اآلثار والمتاحف بعد تعلم التخصصات والمهارات الم1393

دارة التراث الثقافي في البالد.  وا 
هـ 1408عليا عام واستمرت مسيرة القسم التطورية بتغيير برنامج البكالوريوس مرتين خالل العقدين الماضيين. وواصل التطوير باستحداث برنامج الدراسات ال

هـ. وعلى مدى أكثر من ثالثين عاما  1417هـ والدكتوراه في  1411سات العليا أيضا  في الماجستير هـ هـ كما فتح القبول للطالبات في الدرا1412والدكتوراه 
تاريخ الحضاري خطا القسم خطوات مشهودة في تدريب وتعليم الكوادر الوطنية المؤهلة وقام بالبحوث الميدانية واألكاديمية التي ساهمت في كشف تفاصيل ال

هـ والتي يمثل القسم أحد أضالعها الرئيسية. وانطالقا  من تقييم 1426حلة جديدة من التطور تّم إنشاء كلية السياحة واآلثار عام للمملكة.واستهدافا  لبلوغ مر 
ت أعلى مستويانقاط القوة والضعف يستشرف القسم اآلن مستقبال  يتطلب وضع خطة إستراتجية يحقق من خاللها األهداف العلمية والمهنية التي تمكنه تبوء 

 التميز اإلقليمية والعالمية على مختلف األصعدة األكاديمية في حقلي اآلثار والتراث.
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي للكلية
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 منهجية إعداد الخطة
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 مسح البيئة •

 التقدير

 المعلومات المرجعية •

 تحليل األوضاع •

نقاط  –تحليل نقاط القوة 
 التهديدات -الفرص -الضعف

الموقف: الماضي والحاضر 

 والمستقبل

 القضايا المهمة

التنظيم والمالئمة مع 

 القدرات

 الرؤية والرسالة •

 القيم والمبادئ •
 الموجهة

 الرئيسية

 األهداف الخاصة
 ) التنفيذية (

 إدارة األداء •

 األهداف و معايير األداء •

 المشروعات والمبادرات

الرئيسي الخط  المكونات 

 إدارة األداء •

مراجعة درجات التقدم 

 المتوازن

اتخاذ اإلجراءات  •

 ةالتصحيحي

 التقويم التفاصيل المحددة

؟ أين نحن   

 الفجوات
التغذية الراجعة  • خطط العمل •

 ومراجعة الخطة 

؟ كيف سنحقق ذلك أين نرغب الوصول ؟  ما هو مستوى أدائنا ؟  
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 :تشخيص الوضع الراهن  -
  الداخليةالبيئة: 

أعضاء هيئة التدريس ـ املوظفني ـ القيا ات اإل ارية ـ التقارير والوثائق ـ استطالعات الرأي( أن هناك جمموعة عن نقاط  -بأظهرت نتائج حتليل البيئة الداخلية للكلية )الطال
 قد تؤثر أو حتد عن  ض نقاط الضعف اليتالقوة اليت تتميز هبا الكلية  اخليا  واليت ميكن استثمارها وتعزيزها على الوجه الذي حيقق رسالة الكلية كما أظهرت نتائج التحليل بع

 كفاءة وفاعلية الكلية يف حتقيق رسالتها وأهدافها.

 
 

 نقاط القوة

 حداثة بعض التخصصات بالسوق السعو ي يةتعد  الرباعج التعليم / 
  وجو   راسات عليا 
 مميزة / توفر الكوا ر القيا ية   دريسيةوجو  كفاءات ت 
 ألعري سلطان/  عم كرسي ا واآلثار  عم اهليئة العاعة للسياحة 
 تناعي الطلب على بعض ختصصات الكلية 
    أوائل الكليات الرمسية هلذا التخصص  عنتعترب 
  الشراكة الفعالة عع الشركاء احملليني واخلارجني 
 التعليمية  قسامالشفافية والتعاون بني خمتلف األ 
  منو اخلدعات السياحية والتوجه جملال السياحة 
 الب تفعيل التطبيق امليداين للط 

  والسياحة والفندقة وإ ارة عوار  الرتاث واإلرشا  السياحي راثاآليف جمال وفرة األحباث العلمية /التدريب امليداين 
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 نقاط الضعف
 

 الوظائف املتاحة للخرجيني ةقلة فرص العمل / حمدو ي 
  عدم وجو  روابط ملسميات وظيفية يف اخلدعة املدنية 
  نقص الكفاءات التدريسية 
 املعيدينالباحثني و  تعيني حداثة  
  حمدو ية البحث العلمي/نقص باملراجع املنهجية 
 قلة املوا  التدريسية باللغة االجنليزية 
 قليلة / قلة املوار  البشرية  يةاملوار  املال 
  عدم ختصيص عبىن خاص للكلية / قلة عد  القاعات 
  الوظيفي التسرب -ضعف بالتجهيزات التقية للقاعات  / ععاعل التطبيق 
 عع وسائل األعالم للتعريف بأهداف وأنشطة الكلية وختصصاهتا عالعدم التواصل الف 
  اخلطط الدراسية ملواكبة احتياجات السوق تطويرحداثة 
 سيةزيا ة األعباء اإل ارية والتدري  
  اللوائح واألنظمة حتتاج إىل حتديث وعراجعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة الخارجية:
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أعاعها العديد عن الفرص املتاحة واليت ميكن االستفا ة عنها يف  السياحة واالثار اهنة حمليا  وإقليميا  وعامليا  أوضحت نتائج التحليل البيئي أن كلية يف ظل املتغريات الر 
 يتحتم على الكلية أن حتد  كيفية التعاعل ععها يف سبيل تدعيم "املركز التنافسي" للكلية وحتقيق غايتها وأهدافها اإلسرتاتيجية، كما أن هناك جمموعة عن التهديدات احملتملة واليت

ة عنها يف حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية، كما أن حتقيقها لرسالتها وغاياهتا، وقد أظهرت نتائج حتليل البيئة اخلارجية للكلية أن أعاعها العديد عن الفرص املتاحة واليت ميكن االستفا 
 .واليت ينبغي عليها حتديد كيفية التعاعل ععها يف سبيل حتقيقها لرسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية هناك جمموعة عن التحديات احملتملة

 

 

 الفرص

 دةقيا ة إ ارية واع وجو 
الكبري على اخلدعات السياحية والضيافة الطلب 
بعض الوظائف ةشواغر وظيفية جيدة عع سعو  توفر 
بناء شراكات جيدة يف املبا رة 
عمملايل / كراسي الداملا ي وا الدعم 
الرؤية للدولة باالهتمام بالتعليم اجلاععي وضوح 
باملواقع األثرية عن قبل اجلهات املعنية االهتمام 

 التحديات

 اخلية / خارجية سةكليات عناف  ظهور  
 الثقافة والوعي السياحي / احملاذير االجتماعية قلة 
 واملناسب للموار  املالية  األعثلاالستغالل  عدم 
  عستمرةإقناع الشركاء احمللني لبناء عالقة  بةصعو 
 املدنيةالكلية يف اخلدعة  خمرجاتوجو  تصنيف وتوصيف لكثري عن  عدم  
 التعليم وبراعج التعلم  تكنولوجياب التطور سرعة 
  صورة ذهنية جيدة بناءبراعج الكلية  وليا /  اعتما 
 التواصل عع القطاعات املعنية ضعف 
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للتحليل الرباعيحليل المتقاطع الت  
 

 الضعف والفرص القوة والتحديات
 ومتيز يف  درةالبيئة التعليمية وتأهيل وتدريب املوظفني ليكونوا أكثر ق تطوير

 اإلجناز وحتقيق النتائج.
 هاا وتعميمهوثيقتو  ليةاألنظمـــة الداخلية للك سةوعأس تطوير 

 تطوير وعأسسة األنظمة الداخلية.  
 ة الستفا ة عن الدعمبناء تصورات جيدة لكيفي. 

 
 
 

 الضعف التحديات و الفرصالقوة و 
 و واحتياجات القطاع العام  لباتبراعج وخدعات عتطورة تالئم عتط طرح

 اخلاص

  .تطوير الشراكة عع القطاع اخلاص •
 تطوير التعاون عع املؤسسات الوطنية ذات العالقـة )احلكوعية( 

 تلف أنواعهاتبا ل نظم اتصال فعالة عــــع الشركات مبخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسـاسية القضايا 
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 تحقيق التميز للكلية على المستوى الدولي  .1

إحـدى القضـايا ذات األولويـةت وتسـعى الكليـة فـي هـذا اإلطـار لتحقيـق على المسـتوى الـدولي  للكلية يمثل تحقيق التميز
دوليـة فــي بـرامج وتخصصـات الكليـة ممــا وذلــك مـن خـالل  التقـدم فــي تطبيـق المعـايير ال تقـدم فـي التصـنيفات العالميـة

هـذا الطمـوي يمثـل تطلعـات إدارة الكليـة ومنسـوبيهات وقـد و ت يتيح التقدم في التصنيفات العالمية التي تشارك فيها الكليـة 
عبر عنه منسوبي الكلية في ورش العمـل وفـي اللقـاءات التـي ن ظمـت إلعـداد الخطـة اإلسـتراتيجية للكليـة. وهـذا التوجـه 

  . KSU2030ماما  مع تطلعات جامعة الملك سعود ومع األهداف اإلستراتيجية لخطة الجامعة يتفق ت

 استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهم..  .2

أجريــت  التــي ورش العمــل كشــفتيمثــل أعضــاء هيئــة التــدريس إحــدى أهــم القضــايا التــي توليهــا الكليــة اهتمامهــات  وقــد 
 فـي نقـصنقاط الضـعف أن هنـاك ثمـة  على النقيض أظهرتت مميزة دريسيةكفاءات تعن وجود  الداخليةلتحليل البيئة 

. مـن جانـب رخـر تـرى إدارة الكليـة المعيـدينالباحثين و  حداثة تعيينت كما كشفت نقاط الضعف عن الكفاءات التدريسية
   أن استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين يمثل إحدى أهم تطلعاتها.

 بناء جسور التواصل والشراكة العالمية..  .3

التوجـــه ولـــديها  قطعـــت الكليـــة شـــوطا  بعيـــدا  فـــي هـــذاتعتمـــد كليـــة الســـياحة واآلثـــارعلى التعـــاون المحلـــي والـــدوليت وقـــد 
ت ومــع تنــامي واآلثــار الهيئــة العامــة للسـياحة منهــا التعــاون مـع عالقـات تعــاون جيــدة علـى المســتويين المحلــي والـدوليت

 . الشراكة الفعالة مع الشركاء المحليين والخارجينتسعى الكلية جاهدة لبناء  على بعض تخصصات الكلية الطلب

 اجتذاب الطالب المتفوقين..  .4

حيــث تعتبـــر  تنــامي الطلــب علـــى بعــض تخصصــات الكليــةتتطلــع الكليــة الجتــذاب الطــالب المتفـــوقينت وخاصــة مــع 
 قلـةواجتـذاب الطـالب المتفـوقين يواجـه كثيـر مـن التحـديات منهـا  . صـصأوائـل الكليـات الرسـمية لهـذا التخ من الكلية 

الكليــة  مخرجـاتوجــود تصـنيف وتوصـيف لكثيــر مـن  عـدمفضــال  عـن  المحـاذير االجتماعيـةو الثقافـة والـوعي الســياحي 
  .المدنيةفي الخدمة 
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 توظيف تقنيات عالية الجودة في التعليم والبحث ..  .5

تقــديم الخــدمات االكاديميــة فــى بيئــة محفــزة وجاذبــة للطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريست تعزيــز ســبل  إلــى تتطلــع الكليــة
  .معامل التطبيقو  تية للقاعاتنالتجهيزات التقتحسن في إلى  دراسة البيئة الداخليةوتشير 

 

 .. تعزيز قدرات الطالب لمواءمة سوق العمل .6

فضــال  عــن أن تعزيــز قــدرات علــى تخصــص مــات يعتبــر ســوق العمــل أحــد أهــم المحــددات التــي تجعــل الطــالب يقبلــون 
كســاب الطــالب مهــاراتالخــريجين و  لــديهمت  العمــل المهنيــة مهــارات تطــويرت و القيــادة والتفكيــر المنهجــي ال صــفية مثــل ا 

يعــد مــن أهــم القضــايا  الكليــة لطــالب والريــادة المبــادرة روي تنميــةو مهــارات الســلوك واالنفتــاي علــى الثقافــات األخــرى و 
 الكليةت وعبر عنها الطالب في تشخيصهم للوضع الراهن. التي تواجه

 
 .. تطوير البرامج الدراسية .7

 البــرامج لتطــوير خطــة العالميــةت وذلــك مـن خــالل إقــرار التوجهــات ضــوء لتطــوير برامجهــا األكاديميــة فـي تسـعى الكليــة
 لتوجهــات الجامعــة نحــو الريــادة فقــا  و  ،(  العليــا الدراســات ومرحلــة البكــالوريوس مرحلــة)  الكليــة تقــدمها التــي الدراســية
. األكـــاديمي واالعتمـــاد الجـــودة وبـــرامج للكليـــة اإلســـتراتيجية األهـــداف مـــع يتوافـــق وبمـــا ، الخـــريج ومواصـــفات العالميـــة

ســـتراتيجياته التـــدريس وأســـاليب المحتـــوى، بعـــد المجـــال هـــذا فـــي تأخـــذ دراســـية مقـــررات وصـــف تطـــوير ويـــأتي إقـــرار  وا 
 مقـررات التطبيقي على رأس تطلعات الكليـة وطموحاتهـات هـذا فضـال  عـن إقـرار والتدريب مقرر،لل المصاحبة واألنشطة

كسـاب التـدريب حاجـة وتلبـي ، والتراثيـة السـياحية المـوارد وتسويق باستثمار متعلقة جديدة  و الريـادة مهـارات الطـالب وا 
 ، النســـبية أوزانهـــا و المقــررات مســـميات يــدوتحد المعتمـــدة المعــايير فـــي المتضــمنة التعلـــيم مخرجــات االبتكــار وتحديـــد

المواقـع  فـي الميـداني التـدريب مـن الطـالب بـرامج الكليـة. ويـأتي  تمكـين لكـل الدراسية الخطط إطار في وحداتها وعدد
القائمــة ضــمن أهــم القضــايا التــي توليهــا الكليــة  ومشــروعاتها واآلثــار التــراث ومواقــع الســياحية األنشــطة األثريــه ومواقــع

 .اما  متزايدا  اهتم
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 .. بيئة تعليمية تعلمية جاذبة .8

القضـايا التـي تهـتم بهـا الكليـة وتـأتي ضـمن اهتماماتهـات وهـذه القضـية إحـدى أهـم  تعد البيئـة التعليميـة التعلميـة الجاذبـة
تحســين بيئــة عمـــل تبلــورت مــن ورش العمــل ومــن تطلعــات منســوبي الكليــة والتـــي تركــزت حــول ضــرورة العمــل علــى 

ت مـع تـوفير مصـادر الـتعلم وتقويـة مـا هـو قـائمت للـتعلم وداعمـة محفـزة أكاديميـة بيئـة مـع تـوفيرمشجعة بة و لتصبح جاذ
هــذا فضـــال  عــن االهتمـــام بجــودة الحيـــاة الوظيفيـــة و التــزام الكليـــة بمســئولياتها االجتماعيـــة واألخالقيــة تجـــاه منســـوبيها 

 وشركائها.
 
 

 .. تنمية الموارد الذاتية للكلية .9

ومنســوبيها ضــرورة التركيــز عليهــات فقــد كشــف الكليــة  المــوارد الماليــة  الذاتيــة مــن أهــم القضــايا التــي تــرىتعــد قضــية 
ت بينمـا نـرى فـي جانـب الفـرص أن قلـة المـوارد البشـريةالذاتيـة وكـذلك  يـةالمـوارد المالتحليل البيئـة الداخليـة عـن قصـور 

 ألخيرة بدورها يمكن أن تحسن من أداء الموارد البشرية.هناك فرص واعدة لزيادة الموارد المالية الذاتيةت وهذه ا
 

هذه القضايا الرئيسيةت وبالطبع هناك قضايا فرعية تندرج تحتها وتتفرع منهات وهذه القضايا تلعب دور رئيس في بناء 
 الخطة اإلستراتيجية للكلية ودعم توجهاتها خالل الفترة المقبلة.
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  PESTتحليل 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  الثقافية:و  جتماعيةاال البيئة
 السعو ي تمعهناك وعي عتناعي للثقافة السياحية لدى اجمل  -1
  اشبابالسكان  يلعن إمجا %65 فيت تمعيعترب اجملتمع السعو ي جم -2
 باململكة واعدة  السياحةصناعة  -3
 لسياحةصناعة ا وراملعتقدات لدى اجملتمع تتماشى عع تط -4
باألمناط السياحية  تنوعوجو  التوزيع اجلغرايف للمملكة يساعد على  -5
 بزيا ة الطلب السياحي سهمي امم تلفةاملخ
 

 االقتصادية: البيئة 
 السعو يةاالز هار الواسع باالقتصا  الكلي للملكة العربية   -1
اجملاالت  لىبتناعي وزيا ة ينعكس ع مملكةالناتج القوعي لل -2

 التعليمية )البنية التحتية/ اإلبتعاث/جو ة املخرجات(
 ارتفاع  خل الفر  ) االهتمام بالتعليم ( -3
 االستثمار بالتعليم  -4
 عستويات البطالة بني املتعلمني قليلة   -5
 

  التكنولوجية: البيئة
 التكنولوجية يساعد على تسويق اململكة سياحيا  يةالتطور املتزايد بالتقن -1
 باجملال السياحي تسهم بزيا ة اإلنفاق على البحث والتطور  التقنيةتطور  -2
 التكنولوجي يسهم بتقدمي خدعات سياحية مميزة  التطور -3
التعليمية  ملخرجاتظهور براعج تطبيقية تسهم مبساعدة الطالب جبو ة ا -4

  التطبيقية 

 والقانونية:السياسية  البيئة
 االستقرار والوضوح بالسياسات التعليمية للملكة  -1
 السياسي باململكة  راراالستق -2
 العلمي باململكة  وضظهور تشريعات تعليمية  اعمة للنه -3
وسن القوانني الداعمة لالستثمار  واآلثار  عم اهليئة العاعة للسياحة -4

 بالقطاع السياحي 
الدولية( أسهم  ةالتجار  عنظمةانضمام اململكة باتفاقيات عاملية ) -5

  بتزايد االهتمام بصناعة السياحة 
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 :المقارنات المرجعية 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- يعرف القياس بالمقارنة: بأنه إجراء عملية مقارنة أداء الكلية بكليات أخرى في جامعات عالمية متقدمة  وعريقة من حيث الجودة، األداء، 
 الخ.  

-  ينطوي القياس : على تحديد أفضل الممارسات في ذات المجال ، مع مقارنة النتائج بنتائج المؤسسات القياسية لمعرفة كيفية تحقيق 
 األهداف و األداء و األهم من ذلك هو كيف تفعل ذلك ؟

 
عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

 الطالب

عدد 

البرامج 

 االكاديمية

سنة 

 التأسيس
 الجامعة

-- 48000 21 1937 

 جامعة مانشستر متروبوليتان

http://www.mmu.ac.uk/contact/ 

Contact us on +44 (0)161 247 2000 

-- 38000 7 1972 
 جامعة فلوريدا الدولية 

http://hospitality.fiu.edu/bachelor 
tours@fiu.edu 

2,623 43,731 7 1911 

 جامعة كوينزالند

University of Queensland 

http://www.uq.edu.au/ 

+61733651111 

3,067 49,061 12 1850 

 جامعة سيدني 

http://sydney.edu.au/ 

           +61 2 9351 2222 

356 28,500 28 1945 

 جامعة برلين الحرة 

http://www.fu-berlin.de/en/ 

+49-(0)30 838-700 00 

 
 
 

 

http://www.mmu.ac.uk/contact/
http://hospitality.fiu.edu/bachelor
mailto:tours@fiu.edu?subject=Campus%20Tour%2B%20Question
http://www.uq.edu.au/
http://sydney.edu.au/
http://www.fu-berlin.de/en/
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  المثلىالممارسات. 
من أي  الوصول إلى أفضل المخرجات تكون أكثر فعالية في  هايعتقد أن أسلوب وطريقة ، عملية ، النشاط ، الحوافز ، أو المكافأة التي  هي:

 .امإنجاز المه فياألكثر فعالية )بأقل قدر من الجهد( ويمكن تعريف الممارسات المثلى على أنها الطرق  .أخرى  طريقة 

 
 الجامعة الوضع الحالي

جامعة مانشستر متروبوليتان تم انشاءها عام 1937 ويقع الحرم الجامعي 
المركزي بالقرب من مركز مدينة مانشستر. وهناك ستة مواقع أخرى داخل 

الحرم الجامعي ، وأربعة في مناطق أخرى من المدينة واثنين في شيشاير ، 36 
ميال )58 كم( من مانشستر, وتقدم 21 برنامج بتخصصات متنوعة ولديها اكثر 

من 70 هيئة ورابطة مهنية باالضافة الى الدورات التدريبية والتركيز على 
 التطوير المهني .

  والقيم الرؤية
: الرؤية    

 ألهدافا تدعم التي الخدمات المتكاملة من خاللالتوجيه والدعم لتوفير القيادة و

في هذا القطاع. نموذجا بوصفها ومعترف بها االستراتيجية للجامعة  

: القيم  
ة/ التواصل ثني أحدا/ المرونال تست التعاونية/ المهنية بقيادة الشعب/ تعزيز خدمة

 الصادق

 

 جامعة مانشستر متروبوليتان

http://www.mmu.ac.uk/contact/ 

 

ها عام جامعة كوينزالند تعتبر احد أقدم جامعة فى والية كوينزالند تم افتتاح

يادية فى مجاالت طالب وهم يتبؤا مراكز ق 197000وقامت بتخريج  1911

 المجتمع والصناعة.

جامعة جامعة كوينزالند لها تحالفات عالمية تهدف الى تحسين نوعية مخرجات ا

 من خالل وضع المعايير الدولية .

اهيم السياحية أن رسالة جامعة كوينزالند تتمثل فى توفير التعليم المتعلق بالمف

دريبية يز على المجاالت التوالفندقية االساسية لتهيئة الطلبة من خالل الترك

 والبحثية وتحفيزه .

 الخطة االستراتجية لجامعة كوينزالند :

االكتشاف –البحث  –التركيز على التعلم  -1  

تحقيق افضل اداء وفق معايير عالمية -2  

االستهداف االمثل للشرائح المعنية -3  

يةلالتأثير على التطور االقتصادي من خالل وضع خطط استراتجية دو -4  

 

 

 جامعة كوينزالند

http://www.uq.edu.au/ 

http://www.mmu.ac.uk/contact/
http://www.uq.edu.au/
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ضم اكثر تعتبر جامعة فلوريد احد اكبر الجامعات فى الواليات االمريكية حيث ت

طالب بتخصصات متعددة 44000من   

:الرؤية  

ضرية حجامعة فلوريدا الدولية سوف تكون إحدى الشركات الرائدة في المناطق ال

اونجامعة البحوث العامة التي تركز على تعليم الطالب ، واالبتكار ، والتع . 

 

:المهمة  

اخل دوفي المناطق الحضرية  المجاالت متعددة هي جامعةجامعة فلوريدا الدولية 

مون الحرم الجامعي ، الجامعة العامة للبحوث تخدم الطالب والسكان. ونحن ملتز

شاركة لة من أحدث البحوث والنشاط اإلبداعي ، والمتعليم عالي الجودة ، للدوبال

 التعاونية مع مجتمعاتنا المحلية والعالمية

:القيم  

  القيم األساسية التالية فىوتلتزم جامعة فلوريدا الدولية: 

 الحقيقة في السعي ، ونشر ، وتوليد ، وتطبيق المعرفة •

 حرية الفكر والتعبير •

 االحترام للتنوع وكرامة الفرد •

 اتجاه المواطنين ليةالمسؤو •

 التميز في المساعي الفكرية والشخصية ، •

 

 جامعة فلوريدا الدولية

http://hospitality.fiu.edu/bachelor 

 

 

 

 2015-2011الخطة االستراتيجية 

 مقدمة

التحديات كال من  2015-2011وأبرزت الورقة الخضراء جامعة سيدني 

الخارجية والداخلية التي نواجهها في الحفاظ على مكانتنا الحالية في قطاع التعليم 

 17العالمي والتنافسية المتزايدة. هذه الخطة االستراتيجية تحدد استراتيجيات 

 الرئيسية التي حددناها واألساسية في االستجابة لهذه التحديات

دة في هذه الخطة أمر حيوي لبناء على ونحن واثقون من أن االستراتيجيات الوار

عمل هذه الجامعة العظيمة ، وأن تنفيذها من خالل برنامج ثابت من التخطيط 

الجماعي ، وصنع القرار وإدارة سيكون من المهم ضمان قوتنا األكاديمية 

 والدولية الجارية القدرة على المنافسة في المستقبل

 

 

 

 جامعة سيدني

http://sydney.edu.au/ 

http://hospitality.fiu.edu/bachelor
http://sydney.edu.au/
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  جامعة برلين الحرة
مؤسسة األبحاث الرائدة. وهي واحدة من الجامعات األلمانية الناجحة في جميع 

خطوط التمويل الثالثة في مبادرة التميز االتحادية وحكومات الواليات ، وبالتالي 
ية. يمكن أن تتخذ تلقي تمويل إضافي لمؤسساته استراتيجية التنمية المستقبل

الجامعة الحرة بالتالي مكانها باعتبارها جامعة الشبكة الدولية في المنافسة 
العالمية بين الجامعات. وتركز استراتيجية التنمية في المستقبل حول ثالثة مراكز 

استراتيجية ، هي : كتلة من أجل التنمية ، للتعاون الدولي ، وللدراسات العليا. 
شاريع البحثية تجري داخل مجاالت التركيز المختلفة مثل تطوير وتقييم الم

دراسات المنطقة والحضر األرض الدراسات النظام ، أو العلوم النانوية. جامعة 
فريي ومختلف المكاتب في الخارج ، في نيويورك ، بكين ، نيودلهي ، ساو 
قدمت باولو ، وبروكسل والقاهرة وموسكو ، التي توفر منصة للتعاون الدولي. و
أداء الجامعة في مبادرة التميز تمويل عدة مدارس عليا جديدة ومجموعات 

 البحوث التخصصات

 جامعة برلين الحرة

http://www.fu-berlin.de/en/ 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.fu-berlin.de/en/
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 تحليل الفجوة Gap Analysis -  
 

 

 مارسات الجيدة في الكليات المرجعيةالم الممارسات المثلى

مكانتهعععا فعععي التصعععنيفات العالميعععة سععععي الكليعععة نحعععو تعزيعععز  .1
االلتعزام بمععايير  لتخصصات الكلية وبرامجها وذلك من خعالل

 الجودة االكاديمية واالدارية في الخدمات التي تقدمها
اعضعاء هيئعة تعدريس معن مختلعف التخصصعات فعي  استقطاب .2

كاديمية متحمسين للقيام باالبحاث التي تخعدم الكلية واقسامها اال
 هم.عمجتم

 .الشراكة العالمية .3
دعم االدارة العليا وبنى تحتية مميزة لتقديم الخدمات التعليمية  .4

 والبحثية.
 تنوع مصادر التعليم وتوفرها بعدة اوعية. .5
 توفر العديد من المواقع االئرية والسياحية في محيط الجامعة. .6
من مشاريع التحسين في البنى التحتية  السعي لتنفيذ العديد .7

 واالكاديمية على مستوى الجامعة والكلية.
لبكالوريوس اتوفر تخصصات وفروع الدراسة بمرحلتي  .8

 والدراسات العليا في الكلية .
 
 

 تمتلك رؤية واضحة تتناغم مع رؤية ورسالة الجامعة .1
الكليات المرجعية بتنوع اعضاء هيئة التدريس في  تميزت .2

ت المرجعية  ودعمهم يزيد من فرص البحث العلمي الكليل
 .والنشر في االوعية المرموقة

 
اسععععتثمرت الكليععععات المرجعيععععة فععععي بنععععاء التوأمععععة والشععععراكة  .3

نشعر أبحعاث عالميعة وبنعاء كعوادر  العالمية؛ وبالتالي استطاعت
 تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته.

 
في البرامج  الكليات المرجية تظهر االلتزام في تبني الجودة .4

 االكاديمية.
الكليات المرجعية توفر البني التحتية لتمكين اعضاء هيئة  .5

 التدريس  وطالب الدرلسات العليا من القيام باالبحات المثمرة.
 طنياً .وتسهم في خلق فرص العمل محلياً و .6
تعترف بها محلياً وعالمياً بسبب المكانة المرموقة التي حظيت  .7

ي حل المشاكل وتوظيف المعرفة بها نتيجة السهاماهتا ف
 وانتاجها.

 .ينالمبدع بأيد تدعم تنوع الطالب وتأخذ .8
 تنوع من مصادر دخالها وتنوع االستثمار فيه. .9
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  الخطة اإلستراتيجيةوثيقة 
 

 

الرؤيا -  
 

 

  ثاري والبحث العلمي وخدمة المجتمع التعليم السياحي واآلالتميز في 

 

 
 

 

الرسـالة  -  
 
 

، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة، منن خن ل عالية الكفاءة، والتميز البحثيتعليمية  برامج تقديم
الكلينة منن تقنديم أداء مهنني متمينز  طلبنةبناء بيئة تعلم محفنزة لتطنوير القندرات الذاتينة، بمنا يمكنن 

 بمعننايير عاليننة، وتوظيننف التقنيننة والمننوارد الوطنيننة، و نندرة علننى صنننع مبننادرات تسننهم فنني خلننق
 فرص وظيفية واستثمارية لنفسها ولغيرها.
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 –  القيم 
 

 
 انطالقا من الثوابت وقيم ديننا الحنيف ، وثقافتنا العربية األصيلة تسعى الكلية إلى ترسيخ ثقافة وقيم مؤسسية ترتكز على التالي :

  و رسالة الكلية في صورة العمل على تأصيل روح العمل المؤسسي بالكلية وذلك عن طريق االلتزام برؤية
 العمل.منظومة قيم مبنية على أمانة 

  والمعلومات القرارات نشر و   : الوضوح في اتخاذ القرارات  وتنفيذ السياسات واالجراءاتوالشفافيةالمساءلة 
 بكافة الوسائل.

 والمستفيدين من خدماتها. كلية: تاكيد تكافؤ الفرص امام جميع منسوبي التكافؤ الفرص  

 االلتزام بمعايير التحسين المستمر ة والجودة المؤدية الى االبداع والتميزي نحو اإلبداع السع :. 

  روح الفريق : التعاون بالعمل بروح الفريق والتنافس اإليجابي   
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 األهداف اإلستراتيجية 
 

 

 

عةن الدراسة التشخيصية األولية نتج ع س ؤية كلية السياحة أهداف إستراتيجية تدعم رسالة ور ت
 :وهيم ، 2016واآلثار حتى عام 

 تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية للكلية. .1

 .وتنمية مهاراتهم استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين .2

 .محلياً وعالمياً  بناء الشراكة وجسور التواصل .3

 ببرامج الكلية. المتفو ين ل لتحاقاستقطاب الط ب  .4

لمي  تقنيات عالية الجودة في التعليم والبحث فتوظي. 5 ع  . ال

 .واإلرشاد السياحي وإدارة موارد التراث يسوق العمل السياحي واآلثار لمواءمةالط ب  تعزيز  درات .6

 البرامج الدراسية.تطوير  .7

 .الكليةلمنسوبي  جاذبة. توفير بيئة 8

 .للكلية . تعزيز الموارد المالية الذاتية9
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 الداعمة ل هداف االستراتيجة المبادرات  
 

 ولتحقيق االهداف االستراتيجية تم تحديد مبادرة اواكثر لكل هدف استراتيجي وعلى النحو االتي :

 .تحقيق تقدم في التصنيفات العالمية للكلية .1

 .حتقيق جو ة خمرجات الكلية مبا يواكب املعايري العاملية 

 عؤسسي إطار ضمن الكلية أ اء تطوير . 

 والبحثية األكا ميية اجملاالت يف مميزه نوعية ختصصات خالل عن الكلية تدعيم. 
 التميز يف البحث العلمي 

 .استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهم .2
 مميزين وباحثني تدريس هبيئة بأعضاء الكلية براعج  عم 
 الكلية تدريسال هيئة أعضاء عن األجنبية و الوطنية الكوا ر تأهيل . 
 .التواصل محلياً وعالمياً  وجسور الشراكة بناء .3

 . نقل أحدث الممارسات التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجاالت تخصص الكلية 

 .عوة أساتذة وخرباء مميزين عن شركاء الكلية واملؤسسات األخرى  

 والشركاء الكلية بني التبا لية العالقات تفعيل . 

 الكلية وعشاريع راتملبا  الشركاء  عم 

 .الكلية ببرامج الط ب المتفو ين ل لتحاق استقطاب .4
 اجلو ة ضمان عع الكلية برباعج النوعي للطالب امللتحقني االختيار . 

 سنويا   للطالب نوعي قبول ملعدل االستيعابية الطاقة رفع . 

 الكلية لتخصصات وتوجيههم الطالب توعية . 
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 .العلمي والبحث التعليم في الجودة عالية تقنيات توظيف .5

 حمفزة أكا ميية بيئة  اخل التعلم سبل تيسري . 
واإلرشاد  وإدارة موارد التراث يتعزيز  درات الط ب لمواءمة سوق العمل السياحي واآلثار .6

 .السياحي
 . إكساب الطالب عهارات القيا ة والتفكري املنهجي 
 الكلية لطالب العمل املهنية عهارات تطوير. 
 لسلوك واالنفتاح على الثقافات األخرى .عهارات ا 
 الكلية لطالب والريا ة املبا رة روح تنمية . 

 .تطوير البرامج الدراسية .7
 . تطوير براعج الكلية على عستوى املقررات 
 .بناء القدرة على التعاعل الذكي عع املعرفة 

 .الكلية لمنسوبي جاذبة بيئة توفير. 8
 . حتسني بيئة عمل عشجعة 
 للتعلم و اعمة حمفزة أكا ميية يئةب توفري. 
  يناء عوار  الكلية وخلق حوافز ملنسويب الكلية 
 .تعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية -9

  للكلية. تطوير األعمال السياحية واألثريةاستحداث وحدة 

 استحداث عركز التميز البحثي وترعيم اآلثار. 
  واألثرية تقييم األثر البيئي للمنشآت السياحيةإنشاء. 
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 الرئيسة ل هداف االستراتيجية مؤشرات األداء  
 

 مؤشرات االداء األهداف اإلستراتيجية

 .لكليةا المشاركة فيها  نسبة التقدم في التصنيفات العالمية  .للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق .1

 استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهم. .2
 المستقطبين. والباحثين عضاء هيئة التدريسعدد ا 

  عدد البرامج التطويرية والتدربية التي شارك فيها اعضاء هيئة التدريس داخليا
 وخارجيا.

 عدد الشراكات وبرامج التوأمة خالل السنة الدراسية.  .التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء .3

 5من  4عدد الطالب بمعدالت فوق    الكلية. مجببرا الطالب المتفوقين لاللتحاق استقطاب  .4

  .العلمي والبحث التعليم في الجودة عالية تقنيات توظيف .5
  سنويٍا. %10تقليص عدد الشكاوى من سوء وفشل الخدمات بنسبة 

  م.2012االنتهاء من خطة البحث العلمي للكلية مع نهاية عام 

وإدارة  يآلثار تعزيز قدرات الطالب لمواءمة سوق العمل السياحي وا .6
  .واإلرشاد السياحي موارد التراث

 سنويا %20رفع نسبة الملتحقلين بسوق العمل خالل ستة اشهر من التخرج 

  تطوير البرامج الدراسية. .7
 .نسبة رضا المستفدين من البرامج المطورة 

  .عدد البرامج التي يتم مراجعتها للتطوير 

 ضا المستفدين عن الخدمات المقدمة.نسبة ر    الكلية. لمنسوبي جاذبة بيئة توفير .8

 نسبة الزيادة السنوية في الموارد الذاتية للكلية.   تعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية.  .9
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 مؤشرات األداء والجدول الزمني والمخرجات
 

 
. (عمل خطة كل مبادرة ل  أن يكون على . أو التقدم في تنفيذ المبادرات لتحقيق الهدف اإلستراتيجي النجاح التى تقيس  مؤشراتهي ال

 ()تسـتخدم النماذج المرفقة ؟ من ذلكمتى سيتم االنتهاء يفعل ؟  ماذا ؟ من يفعلإلى التعرف ووصف : العمل  وتهدف خطة
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 وصف األهداف اإلستراتيجية والمبادرات 

 الهدف اإلستراتيجي األول
 للكلية العالمية يفاتالتصن في تقدم الهدف االستراتيجي االول :    تحقيق

 زمن التنفيذ

 

 سنوات 3

 المبادرات
 تحقيق جودة مخرجات الكلية بما يواكب المعايير العالمية. 1-1

 .مؤسسي إطار ضمن الكلية أداء تطوير 1-2

 األكاديمية المجاالت في مميزه نوعية تخصصات خالل من الكلية تدعيم 1-3
 .والبحثية

 التميز في البحث العلمي. 1-4

 وصف الهدف 
 

في تطبيق المعايير الدولية في برامج  التقدم

وتخصصات الكلية مما يتيح التقدم في 

 التصنيفات العالمية التي تشارك فيها الكلية
 الموازنة التقديرية

 من يتم إعالمهم
التطوير والجودة  اتعماد

والبحث العلمي وبرنامج 

  االستقطاب

 من يتم استشارتهم

 ألكاديمية وكالة الجامعة للشئون التعليمية وا

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة اإلستراتيجية للكلية

 .نسبة التقدم في التصنيفات العالمية المشاركة فيها  الكلية 

 .الحصول على االعتماد الوطني والخارجي لتخصصات الكلية 

 مؤشرات  األداء

 األطراف المعنية الموظفون.  -ريسأعضاء هيئة التد -رؤساء األقسام  –وكالء الكلية  –مجلس الكلية 

 المسئول عميد الكلية

 المسئولية رؤساء األقسام –وكالء الكلية 
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  1-1المبادرة 
 تحقيق جودة مخرجات الكلية بما يواكب المعايير العالمية :1- 1

  وصف المبادرة
تعزيز جودة مخرجات الكلية من خالل تطبيق 

م اعلى يز فى تقديالمعايير الوطنية والدولية والتم

ة فى الكلي ةالمعايير للبرامج الدراسية الثالث  

 

 اإلجراءات
 . الكلية لبرامج األكاديمي واالعتماد للجودة والعالمية الوطنية المعايير تطبيق.1

 تزداد التي المجاالت في  الجودة عالية برامج تقديم أجل من وطاقاتها الكلية موارد حشد.2

 . ومهرة مؤهلين نخريجي إلى الحاجة فيها

 البيئة خدمة من انطالقا واألثرية السياحية للبيئة متميزة خدمات تقديم في التميز.3

 .للعالمية وتطلعا المحلية

 في تسهم والتطبيقية التي األساسية العلمية البحوث مشاريع وتطوير دعم مضاعفة.4

 حلول ابتكار في سهموت وإدارة التراث، في اآلثار والسياحة للعمل إضافية قيمة تقديم

 .مبدعة

 ترتقي جديدة أفكار وابتكار العمل تطوير استمرارية نحو بالكلية العمل فريق مع السعي.5

 .والتمييز العمل وجودة األداء بمستوى

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3-1من 

 الموازنة  التقديرية

 

مليون 2  

 لاير سعودي 

 المتطلبات وأوجه الترابط

تراتيجية للكليةاعتماد الخطة اإلس  

 من يتم استشارتهم

 عمادة الجودة

 من يتم إعالمهم 

عمادة البحث  –عمادة الجودة 

 العلمي

 نسبة البرامج التى حصلت على االعتماد الوطني/ الدولي.  مؤشرات  األداء

  .)نسبة رضا منسوبي  الكلية عن الخدمات المقدمة لهم )استبيان 

 الموظفين –الطالب  -أعضاء هيئة التدريس –العتماد األكاديمي الهيئة الوطنية ل األطراف المعنية

 عميد الكلية المسئول

 رؤساء االقسام –وكالء الكلية  المسئولية

 

 
 2-1المبادرة 

 مؤسسي إطار ضمن الكلية أداء تطوير        :1-2
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 وصف المبادرة 
تحقيق التميز على 

المستوى المحلي 

واالقليمى والدولي من 

 مشاريع التطويريةخالل ال

 اإلجراءات
  . الكلية منسوبي ثقة وتعزيز ، وخدماتها اإلدارية والعمليات ، العمل سياسات تحسين على تتركز ، ومنتجاتها الكلية إلدارة عالية معايير وضع -1

  اختصاصاتهم وتحديد الكلية لمنسوبي الوظيفي األداء فعالية زيادة بهدف ؛ وأقسامها للكلية الحالي واإلداري التنظيمي والهيكل الترتيبات مراجعة-2
 .الكلية لمنسوبي المهني والتطوير والتدريب التأهيل من متميز نموذج تطبيق-3

 ، الدراسية الخطط تطوير إجراءات في والمرونة ، والمالية تفويض الصالحيات اإلدارية والوحدات األكاديمية األقسام بمنح العمل إجراءات تبسيط-4
 . مطولة إدارية إجراءات اتخاذ دون ، الدراسية المقررات محتوى وتطوير

 وتحديد لمنسوبي الكلية  الوظيفية والمهام ، والوحدات األقسام لرؤساء القرارات اتخاذ وسلطات والمسؤوليات للواجبات الواضح التحديد-5
 .مسؤولياتهم

 وتميز ، األهداف وتحقيق اإلنجاز على والقائم ، الجودة قياس معايير وفق األداء تقييم خالل من مؤسسي إطار ضمن الكلية أداء لقياس آلية تطوير-6
 . والبحثي التعليمي األداء وتقييم ، الكلية مخرجات

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3-1من 

 ةالموازنة التقديري
 مليون لاير سعودي

المتطلبات وأوجه 

اعتماد الخطة  الترابط

 اإلستراتيجية للكلية

ستشارتهممن يتم ا  
 عمادة الجودة

 من يتم إعالمهم

عمادة شئون أعضاء 

هيئة التدريس 

 والموظفين

 مؤشرات  األداء
 .عدد المشاركين فى التدريب الداخلي والخارجي 

  نسبة الرضا عن الدعم المقدم. 

 رؤساء األقسام –الوكالء  –عميد الكلية  –مجلس الكلية  األطراف المعنية

 عميد الكلية المسئول

 رؤساء األقسام –وكالء الكلية  المسئولية

  
 3-1المبادرة 

 

  .والبحثية األكاديمية المجاالت في مميزه نوعية تخصصات خالل من الكلية تدعيم  1-3
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 وصف المبادرة 
تحقيق برامج اكاديمية مميزة 

والتحسين المستمر لجهود 

 التعليم والبحث العلمي

  اإلجراءات
 .الكلية شركاء وبرامج العمل سوق الحتياجات تستجيب جديدة برامج تحلف الكلية حاجة دراسة.1

 السياحي العمل وسوق العصر متطلبات مع تتالءم ، البحث أو التدريس في سواء جديدة تخصصات لتوليد فرص خلق.2
 .واألثري

 .وسلوكياتها والخدمات اإلنتاج بإدارة تتعلق برامج إدخال.3

 .مهره خريجين إلى ماسه الحاجة فيها تكون محددة التمجا في الكلية موارد تركيز.4

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3-1من 

 الموازنة التقديرية
مليون لاير سعودي 1   

طالمتطلبات وأوجه التراب  
 اعتماد الخطة اإلستراتيجية

 للكلية

 من يتم استشارتهم
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم
ن لاير سعوديمليو 1  

 مؤشرات  األداء
   عدد البرامج التى تم طرحها خالل اخر ثالث سنوات 

  نسبة رضا المستفيدين من مخرجات الكلية 

 عدد المقررات التى تواكب المستجدات العملية والمعرفية والتى تم ادراجها فى البرامج 

األقسامرؤساء  –الوكالء  –عميد الكلية  –مجلس الكلية  األطراف المعنية  

 عميد الكلية المسئول

 مجلس الكلية المسئولية

 

 
 4-1المبادرة 

 التميز في البحث العلمي.  1-4
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 وصف  المبادرة 
تحقيق التقدم فى البحث العلمي 

 ه لخدمة المجتمعهوتوجي

 اإلجراءات
 السياحة ةصناع جودة وتعزيز ، واالجتماعية واالقتصادية التنموية الخطط خدمة نحو البحوث توجيه.1

 . السعودية العربية المملكة في واآلثار

 ، والتكنولوجيا المعرفة نقل في وتساهم ، الفريق روح تشجع التي المتميزة البحثية المشاريع على التركيز.2
 . العالمية المستجدات مع وتتواكب

 البحوث دعم في تساهم التي والدولية اإلقليمية والمنظمات الهيئات مع التنسيق و االتصال زيادة.3
 .المساندة الفنية والخدمات العلمية

 العلمي البحث مشاريع وتطوير دعم مضاعفة.4

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3-1من 

 الموازنة التقديرية

مليون لاير سعودي 2  

 المتطلبات وأوجه الترابط

ة اعتماد الخطة اإلستراتيجي

 للكلية

 من يتم استشارتهم

ليمية واألكاديميةوكالة الجامعة للشؤون التع  

 من يتم إعالمهم

ميوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العل  

 عدد مشاريع االبحاث المدعومة من داخل او خارج الجامعة.  مؤشرات  األداء

  عدد االبحاث المنشورة فى أوعية نشر عالمية  

 مرؤساء األقسا –الوكالء  –عميد الكلية  –مجلس الكلية  األطراف المعنية

 عميد الكلية المسئول

 مجلس الكلية المسئولية

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي الثاني
 استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهمالهدف اإلستراتيجي الثاني: 
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 وصف الهدف
باحثين تزويد الكلية باعضاء هيئة التدريس وال

 االستقطاب والتطوير المميزين عن طريق

 تالمبادرا

 مميزين. وباحثين تدريس هيئة بأعضاء الكلية برامج دعم  2-1

 الكلية. التدريس هيئة أعضاء من األجنبية و الوطنية الكوادر تأهيل 2-2

 زمن التنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية
 مليون لاير سعودي

 المتطلبات وأوجه الترابط
 اعتماد الخطة اإلستراتيجية للكلية

 من يتم استشارتهم
 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 عدد اعضاء هيئة التدريس والباحثين المستقطبين.  مؤشرات  األداء

  عدد البرامج التطويرية والتدربية التي شارك فيها اعضاء هيئة

 التدريس داخليا وخارجيا.

 

برنامج استقطاب  –عضاء هيئة التدريس عمادة شؤون أ –مجلس الكلية  األطراف المعنية

 أعضاء هيئة التدريس

 

  وكيل الكلية للشئون التعليمية واألكاديمية المسئول

  رؤساء االقسام المسئولية

 

 

 

 

 

 
 1-2المبادرة 

 مميزين وباحثين تدريس هيئة بأعضاء الكلية برامج دعم 2-1
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة 

تحقيق التميز فى 

مات االكاديمية عن الخد

طريق تزويد الكلية 

 بأعضاء هيئة تدريس

 وباحثين متميزين 

إلجراءاتا  

 . التدريس هيئة أعضاء وتعيين اختيار معايير كفاءة لرفع خطة وضع. 1

 تخصصات في عالميا   أجانب مميزين وخبراء وأساتذة المتميزة، الوطنية الكفاءات من نخبة استقطاب. 2

 . الكلية

 . المعلومات والخبرات ومصادر في اتجاهات التنويع بهدف ؛ مختلفة مدارس من االستقطاب صادرم تنويع. 3

 . التدريس وتمييزهم مهارات في التدريس هيئة أعضاء أفضل انتقاء. 4

 وتمييزهم العلمي البحث في التدريس هيئة أعضاء أفضل انتقاء. 5

كلية ضمن كادر أعضاء هيئة التدريس وباحثين في الكفاءات المميزة والموهوبة للعمل في ال استقطاب. 6

 مجاالت تخصصات برامج الكلية ، ثم إعدادهم من خالل برامج ابتعاث المعيدين والمحاضرين

 زمن التنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 

 الموازنة  التقديرية
مليون لاير سعودي 2  

المتطلبات وأوجه 

 الترابط
 تطبيق انظمة ومعايير

   الجودة في الجامعة

 من يتم استشارتهم
 برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس

 من يتم إعالمهم
عمادة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس 

 عدد اعضاء هيئة التدريس والباحثين المستقطبين.  مؤشرات  األداء

 .عدد البرامج التطويرية والتدربية التي شارك فيها اعضاء هيئة التدريس داخليا وخارجيا 

نيةاألطراف المع برنامج استقطاب أعضاء هيئة التدريس.  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب    

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المسئولية

 

 2-2المبادرة 
 الكليةب التدريس هيئة أعضاء من األجنبية و الوطنية الكوادر تأهيل  2-2
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رة وصف المباد  
كلية تعزيز الكفاءات التدريس بال

وتأهيل كوادر وطنية وتدريب 

الكوادر الوطنية عن طريق 

 االبتعاث 

 اإلجراءات
 في متخصصة تدريبية دورات في اشتراكهم طريق عن الكلية تدريس هيئة أعضاء قدرات .وضع خطة لتطوير1

 . ااالتصال وغيره ومهارات ، الصفية اإلدارة و التعليم إستراتيجيات

 بحثية ومعاهد علمية مدارس في الدكتوراه بعد ما لدراسات ابتعاث أعضاء هيئة تدريس وباحثي الكلية الجدد  .2
 األكاديمية والمدارس المعاهد إلى االبتعاث خالل من التدريس هيئة ألعضاء اإلنجليزية اللغة مهارات تطوير.3 عالمية

 المعتمدة.

 المناسب الدعم توفير خالل من التدريس لعملية وتفريغهم تدريس الكلية، ةهيئ أعضاء تركيز مجموعة مميزة من.4
 . لهم

 .لهم المناسب الدعم توفير خالل من البحث لعملية  وتفريغهم تدريس الكلية، هيئة مجموعة مميزة من أعضاء تركيز.5

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 4-1من 

 الموازنة التقديرية
مليون لاير سعودي 3  

طوأوجه التراب المتطلبات  
 الهدف اإلستراتيجي األول 

 من يتم استشارتهم

األقسامرؤساء  -عمادة تطوير المهارات  

 من يتم إعالمهم

 -عمادة تطوير المهارات

 رؤساء األقسام

 

 عدد المبتعثين فى كل عام دراسي    مؤشرات  األداء
  يس داخليا وخارجيا.عدد البرامج التطويرية والتدربية التي شارك فيها اعضاء هيئة التدر 

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس –المعيدين  -أعضاء هيئة التدريس األطراف المعنية  

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث المسئول

رؤساء االقسام–وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  المسئولية  

 

 الهدف اإلستراتيجي الثالث
 التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء الهدف اإلستراتيجي الثاني:
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 وصف الهدف 
 

 تزويد الكلية باعضاء هيئة التدريس

والباحثين المميزين عن طريق اقامة 

 ودعم الشركات  

 المبادرات

 نقل أحدث الممارسات التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجاالت تخصص الكلية . 3-1

 ميزي من شركاء الكلية والمؤسسات األخرى .وخبراء م زائرين دعوة أساتذة 3-2

 . والشركاء الكلية بين التبادلية العالقات تفعيل 3-3

 الكلية ومشاريع لمبادرات الشركاء دعم 3-4

الفترة الزمنية 

ذالمتوقعة للتنفي  
 

 سنوات 4-1من 
ةالموازنة التقديري  

مليون لاير 6  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

تم استشارتهم من ي  

 برنامج األساتذة الزائرين
 من يتم إعالمهم 

شؤون اعضاء هيئة عمادة 

  -التدريس

 

 مؤشرات  األداء
 . عدد الشراكات وبرامج التوأمة خالل السنة الدراسية 

 .عدد االساتذة والخبراء الزائرين 

المجتمع  –أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  – ين ر ة الزائبرنامج األساتذ   

 مجلس الكلية المسئول
رؤساء االقسام  –وكالء الكلية  المسئولية  

 

 

 
 1-3المبادرة 

 نقل أحدث الممارسات التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجاالت تخصص الكلية . :1- 3
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة 

برامج  خلق بيئة تعليمية وبحثية فى

 الكلية 

 اإلجراءات
 . للشراكة المنظمة والسياسات والتوجيهات المهنية المعايير تحديد خالل من الشراكة عمليات ويرتط.1

 . المستقبلية الشراكات مجاالت واستشراف  الشراكة فرص من المزيد على التعرف. 2

 ، النظراء واألساتذة ، التدريس مجاالت في الخبرة وبيوت العالمية والمعاهد  الرائدة الكليات بعض مع متميزة شراكة بناء.3
 . األكاديمي واالعتماد الجودة وبرامج ، والتدريب

 . والطالب التدريس هيئة لعضو استفادة أقصى لتحقيق والتدريب  والبحثية العلمية الشراكات من سلسلة بناء.4

 محليا الكلية خارج من راءنظ بمدرسين الطالب اتصال خالل واألسلوب من الفكر في عالميا   المميزة بالخبرات االستعانة.5
 .ودوليا

ة الفترة الزمنية المتوقع

 للتنفيذ
 

 سنوات 4-1من 

 الموازنة التقديرية
مليون لاير 2  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 من يتم إعالمهم 
ة عليميوكالة الجامعة للشئون الت

 واألكاديمية

 

 مؤشرات  األداء
 عدد الشراكات وبرامج التوأمة خالل السنة الدراسية 

 

المجتمع  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية المسئول

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئولية  

 

 
 2-3المبادرة 
  وخبراء مميزين من شركاء الكلية والمؤسسات األخرى.زائرين دعوة أساتذة : 2- 3المبادرة   
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

ربط الجانب النظري بالعلمي من خالل 

 دعوة شركاء الكلية 

 اإلجراءات
 .وتطبيقية وتدريبية أكاديمية، برامج لتنفيذ مميزين وخبراء ذةأسات دعوة. 1

  الكلية وبرامج ، التدريس هيئة وأعضاء لطالب القصوى لالستفادة والتخطيط ، الزائر األستاذ برنامج وتطوير تفعيل.2

 إعطاء عبر التدريس في المشاركة:  خالل من للكلية المدعوين لألساتذة من الخبراء لها ومخطط متنوعة برامج تصميم.3
 . قصيرة تدريبية برامج وتنفيذ ، للمشاريع عمل زيارة برامج يذوتنف ، الشخصية والتجارب الخبرات نقل بهدف ، عامة محاضرات

 . الكلية داخل المقيم األستاذ برنامج وتطوير  تفعيل.4

 

الزمنية  الفترة

ذالمتوقعة للتنفي  
 

 سنوات 4-1من 

ة الموازنة التقديري  
مليون لاير سعودي 2  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم
 برنامج األساتذة الزائرين

 من يتم إعالمهم
عمادة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس
 عدد االساتذة والخبراء من شركاء الكلية والمؤسسات االخرى والمتعاقدة مع الكلية  مؤشرات  األداء

  .  عدد الدورات التدريبية للطالب التى قام بها اساتذة وخبراء زائرين 

رؤساء األقسام. –عمادة شؤون  أعضاء هيئة التدريس  –ســاتذة الزائرين برنامج األ األطراف المعنية  

  وكيل الكلية للتطوير والجودة المسئول

رؤساء االقسام – وكيل الكلية للتطوير والجودة المسئولية  

 

 

 

 
 3-3المبادرة 

  . والشركاء الكلية بين التبادلية العالقات : تفعيل3- 3المبادرة       
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بادرةوصف الم  
 

 تهدف المبادرة 

 لدفع مشاركة شركاء الكلية فى

 تعزيز قدرات الكلية 

 اإلجراءات
 المحلي المجتمع في شركائها على الكلية ومبادرات مشاريع وتسويق ، مميزين شركاء الستقطاب تقديمية عروض إعداد.1

 . والعالمي
 . الكلية مبادرات خالل من المشاريع ومدراء األعمال ومجتمع  الشركاء بين الربط.2
 االستشارية واللجان للكلية، االستشاري المجلس عبر والتقويم األداء جودة ومراقبة الكلية إدارة في الفاعلين الشركاء إشراك.3

 .التطويرية وخططها الكلية وسياسات إستراتيجيات وضع في الشركاء إسهام خالل من الفرعية،
 ونقل الشبكي، والربط الكلية، خريجي وظائف تصنيف وإعادة الطالب، لتأهيل صةالخا الدراسات إعداد في الشركاء إسهام.4

 .والتدريب التعليم و التجارب مجال في الخبرات
.ريجينالخ الطالب في يحتاجونها التي وتحديد المهارات الكلية، خريجي ومتابعة رصد في الكلية شركاء مساهمة. 5  

ة الفترة الزمنية المتوقع

 للتنفيذ
 

 سنوات 4-1من 

  الموازنة التقديرية
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم
وكالة الجامعة للتبادل المعرفي والتقنية –عمادة التطوير   

 من يتم إعالمهم
عمادة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس

 ين الكلية وشركاؤها نسبة رضا المستفيدين من العالقة ب  مؤشرات  األداء
  نسبة رضا ارباب العمل عن اداء خريجي الكلية 

الشركاء الخارجيين  -أعضاء هيئة التدريس –رؤساء األقسام  األطراف المعنية  

 عميد الكلية المسئول
رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئولية  

 

 

 

 
 4-3المبادرة 
الكلية شاريعوم لمبادرات الشركاء : دعم4- 3المبادرة        



 

 46 

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة 

 تعزيز دور شركاء الكلية فى

ية تنفيذ مبادرات ومشاريع الكل  

 اإلجراءات
 .الكلية وأنشطة وبراعج لدعم عشاريع الشركاء التعاون عع وأوجه املشرتك التعاون جماالت حتديد.1
 والكتب النشرات طبع ، املختربات ععاعل جتهيز ، الداخلية البيئة حتسني:  عثل للكلية تيةالتح البنية استكمال إىل الراعية املوار   عم يف املسامهة.2

 . للمعلوعات الشبكي الربط ، واألحباث
اململكة العربية  يف وهتيئة عوار  الرتاث السياحي ، وتنمية العمل عستقبل استشراف:  عثل نوعية عع شركاء الكلية  شراكة ملبا رات  راسات تقدمي.3

 .السعو ية 
 التنمية يف تسهم واآلثار الرتاث عوار  وإ ارة السياحة صناعة ملشكالت عبتكرة حلول وتقدمي املهنية املشورة و الفين الدعم براعج وتنفيذ تصميم.4

 . الكلية وشركاء اجملتمع و عم املستداعة
 

الفترة الزمنية 

ذالمتوقعة للتنفي  
 

 سنوات 4-1من 

ة الموازنة التقديري  
مليون لاير سعودي 1  

 

طالمتطلبات وأوجه التراب  
 اعتماد الخطة  

 من يتم استشارتهم
وكالة الجامعة للتبادل المعرفي والتقنية –عمادة التطوير   

 من يتم إعالمهم
عمادة شؤون أعضاء 

 هيئة التدريس

األداء مؤشرات   الكلية  نسبة رضا اصحاب العالقة عن دور شركاء الكلية ودعم مبادرات ومشاريع 
   عدد المجاالت التى قدمها الشركاء 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, وكالة الجودة  المسئولية

 

 الهدف اإلستراتيجي الرابع
الكلية ببرامج الطالب المتفوقين لاللتحاق الهدف االستراتيجي الرابع:  استقطاب  

 

 وصف الهدف
 

 تهدف المبادرة 

امج تعزيز نوعية الطالب المتميزين الملتحقين ببر

 المبادرات
 . الجودة ضمان مع الكلية ببرامج النوعي للطالب الملتحقين االختيار 4-1

 . سنويا   للطالب نوعي قبول لمعدل االستيعابية الطاقة رفع 4-2

الفترة الزمنية المتوقعة 

 للتنفيذ
 

 سنوات 4-1من 
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 . الكلية لتخصصات وتوجيههم الطالب توعية 3-4 الكلية 

 

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

كاديميةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واأل –عمادة القبول والتسجيل   

المهممن يتم إع  

عمادة شؤون أعضاء هيئة 
 التدريس

 5من  4نسبة الطالب بمعدالت فوق   مؤشرات  األداء

 عمادة شؤون الطالب –الطالب   -عمادة القبول والتسجيل األطراف المعنية

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية المسئول

 لتعليمية واألكاديميةوكيل الكلية للشؤون ا -عمادة القبول والتسجيل  المسئولية

 

 

 

 

 
 1-4المبادرة 

. الجودة ضمان مع الكلية ببرامج النوعي للطالب الملتحقين : االختيار1-4المبادرة         
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة

عي تطبيق معايير لالختبار النو

لية  للطالب الملتحقين ببرامج الك  

 اإلجراءات

 .الكلية برباعج وااللتحاق القبول لشروط النوعي التطوير.1

 .الكلية براعج يف لاللتحاق املطلوبة القبول ععدل  رجات نسب سقف رفع .2

 . بالكلية االلتحاق ملتطلبات النوعية واالشرتاطات ، القبول نسب ععدالت زيا ة.3

 اآليل. واحلاسب اإلجنليزية اللغة يف األساسية املهارات يف الكفاءة قياس اجتياز .4
 

الزمنية المتوقعة الفترة 

 للتنفيذ
 

 سنوات 4-1من 

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

طالمتطلبات وأوجه التراب  

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية –عمادة القبول والتسجيل   

 من يتم إعالمهم

سعمادة شؤون أعضاء هيئة التدري  

ت  األداءمؤشرا     نسبة الزيادة السنوية لمعدالت القبول 
  عدد االشتراطات النوعية لمتطلبات االلتحاق بالكلية 

المستفيدين  -الطالب عمادة القبول والتسجيل األطراف المعنية  

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية المسئول

يميةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاد المسئولية  

 

 
 2-4المبادرة 

 سنويا   للطالب نوعي قبول لمعدل االستيعابية الطاقة : رفع2- 4المبادرة         
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 وصف المبادرة 
 

 تهدف المبادرة 

ين قبول عدد من الطالب النوعيين والمتناسب

 مع امكانات وقدرات الكلية 

 اإلجراءات
 برنتتتامج فتتتي الكليتتتةب لاللتحتتتاق المتميتتتزين الطتتتالب متتتن نوعيتتتة أعتتتداد استتتتقطاب.1

 . البكالوريوس

 الماجستتتير)  العليتتا للدراستتات الكليتتة بتترامج فتتي الطتتالب قبتتول معتتدل نستتبة زيتتادة.2

 ( . والدكتوراه

 االستتيعابية وطاقتهتا الكليتة إمكانتات يناستب بما الطالب قبول ومعدالت أعداد تحديد.3

 . الدولية األكاديمي واالعتماد الجودة لمعايير وفقا  

 

يذة الزمنية المتوقعة للتنفالفتر  
 

 سنوات 4-1من 

 الموازنة التقديرية 
الف لاير سعودي 500  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

ألكاديميةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا –عمادة القبول والتسجيل   

 من يتم إعالمهم

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

رات  األداءمؤش   قبول ببرامج الماجستير والدكتوراة لنسبة الزيادة السنوية لمعدالت ا 
  عدد االشتراطات لنوعية المتطلبات اللتحاق بالكلية 
  عدد الملتحقين من الطالب المتميزين بالكلية 

المستفيدين  -عمادة القبول والتسجيل  –الطالب  األطراف المعنية  

ون التعليمية واألكاديميةوكيل الكلية للشؤ  المسئول  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية المسئولية

 

 

 

 
 3-4المبادرة 
 الكلية. لتخصصات وتوجيههم الطالب : توعية3-4المبادرة      
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 وصف المبدرة
 

 تهدف المبادرة 

ية تعريف بتخصصات الكلال

وتسويقها الى الطالب 

  الحاليين والمستقبليين

ءاتاإلجرا  

 .فيها المطلوبة المهارات ونوعية ، الدراسة برامج حيث من ومتطلباتها الكلية تخصصات بمجاالت التعريف.1

 .وإمكاناتها للتدريب المتاحة بالفرص التعريف.2

 .الكلية تخصصات خالل من الطالب يكتسبه الذي واالجتماعي االقتصادي العائد عن بيانات توفير.3

 الذاتية، والمشاريع الوظيفية، والفرص المهن، وأنواع التخرج بعد العمل فرص عن وافية معلومات توفير.4

 .بها االلتحاق عن الطالب يعزف التي التخصصات خاصة

الفترة الزمنية المتوقعة 

 للتنفيذ
 

 سنوات 4-1من 

 الموازنة التقديرية 
الف لاير سعودي 300  

المتطلبات وأوجه 

 الترابط

   اعتماد الخطة

استشارتهم من يتم  

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية –عمادة شؤون الطالب    

 من يتم إعالمهم

عمادة شؤون أعضاء هيئة 
 التدريس

 عدد الدراسات التتبعبة لخريجين الكلية   مؤشرات  األداء

  عدد ورش العمل التى تعقد سنويا للتعريف بفرص العم المتاحة للعمل والتدريب 

لمعنيةاألطراف ا المستفيدين  -عمادة السنة التحضيرية –الطالب    

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية المسئول

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة المسئولية
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 الهدف اإلستراتيجي الخامس
.العلمي والبحث التعليم في الجودة عالية تقنيات الهدف االستراتيجي الخامس :   استخدام  

 

  وصف الهدف

ة محفزة تعزيز سبل تقديم الخدمات االكاديمية فى بيئ  

 المبادرات

 . محفزة أكاديمية بيئة داخل التعلم سبل تيسير .1
 

الفترة الزمنية المتوقعة 

 للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

ديميةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكا  

 من يتم إعالمهم

عمادة شؤون أعضاء هيئة 
 التدريس

 سنويٍا. %10تقليص عدد الشكاوى من سوء وفشل الخدمات بنسبة   مؤشرات  األداء

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

دةوكالة الجامعة للتطوير والجو المسئولية  
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 1-5المبادرة 
محفزة أكاديمية بيئة داخل التعلم سبل : تيسير5-1المبادرة  

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة 

ة فى تعزيز سبل تقديم اخدمات اتعليمي

 بيئة محفزة وجاذبة للتعليم 

 اإلجراءات

. وخارجيا   داخليا الكلية يربط وتدريبي  أكاديمي نظام لتصميم خطة وضع.  1  

. الحديثة اإللكترونية التعليم وتقنيات وسائط ألفضل النوعي ختياراال.2  

 توتقنيا بوسائط االجتماعات وغرف والمتاحف والمعامل  الكلية قاعات كافة وربط تجهيز.3

. اآللي الحاسب ومختبرات معامل وزيادة,  اإللكتروني التعليم  

. الكلية لطالب( الالب توب) الشخصي الكمبيوتر استخدام في التوسع.4  

 طويروت  وصيانة إدارة على يشرف,  الحاسب وتقنيات البرمجة في المهارة عالي طاقم توظيف.5

. الكلية في اإللكتروني التعليم وسائط شبكة  

.  الكلية داخل اإللكتروني التعليم تعزيز .6  

. والتدريب المحاكاة على تعتمد للمقررات تعليمية حقائب وتصميم اختيار. 7  

 

نفيذالزمنية المتوقعة للت الفترة  
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 والمتاحف التى تم تجهيزها سنويا  عدد القاعات والمعامل  مؤشرات  األداء

  عدد المحتوى الرقمي لمقررات الكلية التى تم أضافتها الى مواقع أعضاء هيئة التدريس 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة المسئولية

 

 

 ف اإلستراتيجي السادسالهد
واإلرشاد السياحي وإدارة موارد التراث يالهدف االستراتيجي السادس :   إعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآلثار  
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  وصف الهدف

 

 تهدف الى 

ة تأهيل الطالب وأعدادهم لسوق العمل فى تخصصات الكلي  

 المبادرات

 ري إكساب الطالب عهارات القيا ة والتفك
 املنهجي .

 الكلية لطالب العمل املهنية عهارات تطوير. 
  عهارات السلوك واالنفتاح على الثقافات

 األخرى .

 الكلية لطالب والريا ة املبا رة روح تنمية . 

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

  الموازنة التقديرية

مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

ةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمي  

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 سنويا %20رفع نسبة الملتحقلين بسوق العمل خالل ستة اشهر من التخرج  مؤشرات  األداء

 
المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

سئولالم رؤساء االقسام–وكالء الكلية    

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة المسئولية

 

 

 
 1-6المبادرة 

إكساب الطالب مهارات القيادة والتفكير المنهجي . :1-6المبادرة  

 



 

 54 

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة 

يادة تزويد وأكساب  خريجي الكية بالمهارات االساسية للق

 والتفكير العلمي 

راءاتاإلج  
 الطالب وتدريب تكوين املطلوب والقيا ة العمل يف اجليدة واملواصفات املمارسات حتديد.1

 .  عليها

 واإلحساس ، العمل قيم احرتام خالل عن القيا ة وروح املنتج العمل وثقافة قيم تعزيز.2
 . األهداف وحتقيق اإلجناز وعتعة ، الفريق بروح والعمل ، باملسؤولية

 .التعاوين والتدريب  والتعليم,  النظراء األساتذة عن التعلم ةعملي تعزيز .3

 . التطبيقية التخرج عشاريع خالل عن البحث ونوعية البحثية السعة زيا ة .4

 

نفيذالفترة الزمنية المتوقعة للت  
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
الف لاير سعودي 500  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا ارباب العمل عن اداء خريجي تخصصات الكلية   مؤشرات  األداء
  عدد مشاريع التخرج التطبيقية 

 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات , عمادة شؤون الطالب  المسئولية
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 2-6المبادرة 

.الكلية لطالب العمل المهنية مهارات : تطوير2-6المبادرة  

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

اد ه لسوق العمل تعزيز قدرات الخريج المهنية واعد  

 اإلجراءات

 . التخرج عتطلبات عن أساسي جزء امليداين التدريب.1
 .التخرج عتطلبات عن شرطا   اإلجنليزية اللغة إتقان.2
 .العمل عواقع يف الطالب يقضيها ساعة300 مبعدل التعاوين التدريب عن عتميز منوذج تطبيق .3
 عهارات باستخدام عدروسة قرارات اختاذ و التخطيط على القدرة على مةالقائ املنهجية األسس وفق العمل أساليب إتقان.4

 . املناسبة اإلسرتاتيجيات و ، التنفيذية اخلطط وضع و ، واالستقراء املنطقي التحليل
 . الصيف خالل تنفذ إضافية براعج خالل عن اآليل احلاسب وبراعج املعلوعات تقنيات على الطالب تأهيل .5
 . احلديثة أجهزته و األثري العمل أ وات لىع الطالب تأهيل.6
 . التدريب براعج تقييم يف وإشراكهم ، عستمر بشكل بالتدريب الطلية تقومي.7

 

ة الفترة الزمنية المتوقع

 للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
الف لاير سعودي 500  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

ممن يتم استشارته  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا ارباب العمل عن مستى اداء خريجي الكلية   مؤشرات  األداء
  عدد الدورات اتدريبية الداخلية والخارجية التى يلتحق بها الطالب 

 
المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات , عمادة شؤون الطالب المسئولية
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  3-6المبادرة 

مهارات السلوك واالنفتاح على الثقافات األخرى . :3-6المبادرة  

 

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

امل علق باللغة والتعتتعزيز قدرات ومهارات الطالب فيما ي

ية مع االخرين واالعتزاز بالهوية الوطنية والثقافة العرب

 واالسالمية 

 اإلجراءات
 . وكتابة حتدثا واإلجنليزية العربية اللغتني ثنائية على الطالب قدرة تعزيز.1

 خريناآل عع التعاعل وحسن ، الطالب لدى السلوك عهارات صقل.2
 . اآلخر رأي واحرتام

 وتقبل اإلسالعية ، العربية الثقافة و الوطنية باهلوية طالب الكلية اعتزاز.3
 . األخرى الثقافات أصحاب عن اآلخرين

. تعزيز قدرة طالب الكلية على اختيار املمارسات اجليدة يف الثقافات 4
 العاملية  ون التقبل السليب.

 

فيذالفترة الزمنية المتوقعة للتن  
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

ةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمي  

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا المستفيدين عن اداء الخريجين   مؤشرات  األداء

 
طراف المعنيةاأل المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب    

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات , عمادة شؤون الطالب المسئولية
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  4-6المبادرة 

الكلية لطالب والريادة المبادرة روح : تنمية4-6المبادرة  

ادرةوصف المب  
 

 تهدف المبادرة الى 

ادة تعزيز قدرات الخريجين فيما يتعلق بالمبادرة والري  

 اإلجراءات
 المبادرة روح تبرز مقررات الكلية برامج خطط تضمين.1

 مستقلة بصورة العمل مشاريع وتصميم تخطيط في والريادة

طالب  مشاريع ورعاية لدعم حاضنات أعمال مشاريع بناء.2

 . الكلية

 عمل مشاريع ببناء منتهية تخرج مشاريع تصميم.3

  صغيرة . وشركات  منتجة اقتصادية

 اقتصادية مشاريع بتأسيس الطالب قيام معدالت قياس.4

 . مستقلة بصورة

 

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   طةاعتماد الخ

 من يتم استشارتهم

ةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمي  

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 عدد مشاريع حاضنات االعمال والتى ينفذها طالب الكلية سنويا   مؤشرات  األداء

 
المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–ة وكالء الكلي المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات , عمادة شؤون الطالب المسئولية

 

 

 

 الهدف اإلستراتيجي السابع
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 الهدف االستراتيجي السابع:   تطوير البرامج  الدراسية

  وصف الهدف

 

 

 المبادرات

 . تطوير براعج الكلية على عستوى املقررات 
 على التعاعل الذكي عع املعرفة. بناء القدرة 

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا المستفدين من البرامج المطورة.  مؤشرات  األداء
 عدد البرامج التي يتم مراجعتها للتطوير 
  عدد البرامج التى حصلت على االعتماد االكاديمي 

 
المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

امعة للشؤون التعليمية واالكاديمية وكالة الج المسئولية  

 

 

 

 

 
 

 1-7المبادرة 
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تطوير برامج الكلية على مستوى المقررات .: 1-7المبادرة   

 

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

 التحسين المستمر لبرامج

 الكلية ومقرراتها

 اإلجراءات
 مع يتوافق وبما ، الخريج ومواصفات العالمية لتوجهات وفقا   ،(  العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس مرحلة)  الكلية تقدمها التي الدراسية البرامج لتطوير خطة إقرار.2

 .  األكاديمي واالعتماد الجودة وبرامج للكلية اإلستراتيجية األهداف
 . التطبيقي والتدريب ، للمقرر المصاحبة واألنشطة وإستراتيجياته التدريس وأساليب ، المحتوى بعد المجال هذا في تأخذ دراسية مقررات وصف تطوير إقرار.3
 .االبتكار و الريادة مهارات الطالب وإكساب التدريب حاجة وتلبي ، والتراثية السياحية الموارد وتسويق باستثمار متعلقة جديدة مقررات إقرار.4
 برامج الكلية. لكل الدراسية الخطط إطار في وحداتها وعدد ، النسبية أوزانها و المقررات مسميات وتحديد المعتمدة المعايير في المتضمنة التعليم مخرجات تحديد .5
 . القائمة ومشروعاتها واآلثار التراث ومواقع السياحية األنشطة المواقع األثريه ومواقع في الميداني التدريب من الطالب تمكين .6
 وأساليب تطبيقية. نظريات من طالب الكلية تعلمهي ما كل  تطبيق على تساعد للكلية تابعة تطبيقية بيئة توفير .7

 . تطوير أساليب اختبار المقررات الدراسية وبرامج التدريب ، وتقويم األنشطة األخرى وفق المعايير الدولية.8

الفترة الزمنية 

 المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

  الموازنة التقديرية
مليون لاير سعودي 1  

المتطلبات وأوجه 

ابطالتر  

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

  من يتم إعالمهم
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا المستفيدين عن اداء خريجي الكلية   مؤشرات  األداء
 عدد المشاركين فى تطوير البرامج االكاديمية داخليا وخارجيا 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية المسئولية

 

 

 
 2-7المبادرة 

بناء القدرة على التعامل الذكي مع المعرفة. :2-7المبادرة  
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى

 جيتزويد وأكساب الطالب والخري

بالمستجدات العلمية فى حقول 

 تخصصاتهم اثناء وبعد الدراسة

 الجامعية 

 اإلجراءات
 .عليها والتدريب المعرفة اكتساب عمليات في أنفسهم الطالب اشتراك ضمان.1

 .مواقف إلى وتحويلها ، والمعلومات البيانات مع التعامل مهارات على التدريب.2

 .التخرج بعد لما العملية حياتهم أثناء ومستحدث جديد بكل ملتزويده الطالب مع التواصل استمرار.3

 .المقررات الدراسية واختبارات الطالب تقويم في أساليب النظر إعادة.4

. متابعة طالب الكلية المنتظمين أثناء الدراسة ، والمتابعة الالحقة للطالب لما بعد التخرج في مواقع عملهم ؛ بهدف 5
لوكي وتذليل العوائق والصعوبات التي توجههم ، ومتابعة نمو قدراتهم على التعامل الذكي مع تقييم نموهم المعرفي والس

 المعرفة ، وجوانب القصور والقوه في البرامج الدراسية للكلية.

الفترة الزمنية المتوقعة 

 للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 خريجين لنسبة رضا المستفدين عن اداء ا  مؤشرات  األداء
  عدد المقررات التى تم ادخالها نتيجة تقديم البرامج اخر ثالث سنوات 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية المسئولية
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 الهدف اإلستراتيجي الثامن
الكلية. لمنسوبي محفزة بيئة الهدف االستراتيجي الثامن: توفير  

 وصف الهدف 
 

 يقصد بالهدف 

اصل بين ة مناسبة وتعزيز التوتوفير بيئة تعليمي

 مقدم الخدمة والمستفيد منها 

المبادرات                           
 تحسين بيئة عمل مشجعة . 8-1
 .للتعلم وداعمة محفزة أكاديمية بيئة توفير 8-2
 يناء موارد الكلية وخلق حوافز لمنسوبي الكلية . 8-3

عة الفترة الزمنية المتوق

 للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

نة التقديرية المواز  
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا المستفدين عن الخدمات المقدمة  مؤشرات  األداء

المستفيدين  -هيئة التدريس أعضاء –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد  المسئولية
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 1-8المبادرة 
تحسين بيئة عمل مشجعة .:  1 -8المبادرة  

 

 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

ة يمية داعمة للعمليتوفير بيئة أكاد

 التعليمية والبحثية للكلية 

 اإلجراءات

 . بناء وجتهيز عبىن عتكاعل املرافق لكلية السياحة واآلثار حبرم  املدينة اجلاععية.1

 .واملوظفني التدريس هيئة أعضاء أ اء مبستوى االرتقاء سبل تيسري.2

 .الكلية إ ارة يف العليا للمناصب نياملرشح القيا ية املهارات ذوي عن اإل اريني عن جيل تدريب.3

 .عشجعة عمل بيئة  اخل الكلية ملنسويب التعلم سبل تيسري.4

 .جو ة احلياة الوظيفية و التزام الكلية مبسئولياهتا االجتماعية واألخالقية جتاه عنسوبيها وشركائها. 5

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي  92  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 عدد القاعات الصفية الذكية   مؤشرات  األداء
  نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة 
 لتدريبية لتكنولوجيا المعلومات وادارة المحتوى الرقمي داخليا وخارجيا عدد الدورات ا 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات وكالة الجامعة للمشاريع المسئولية

 
 2-8درة المبا

.للتعلم وداعمة محفزة أكاديمية بيئة توفير  : 2-8المبادرة   
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

ب توفير بيئة تدريبية أكاديمية لطال 

 الكلية 

 اإلجراءات

. بناء فندق تعليمي  اخل احلرم اجلاععي ويصمم وفق احدث التصاعيم العاملية ومبستوى ال يقل 1
 سبع جنوم.عن  رجة مخس إىل 

 اآليل احلاسب وععاعل التقنيات بأحدث جيد ، و جتهيزها بشكل عؤثثة  راسية قاعات توفري.2
 .العنكبوتية بالشبكة املربوطة

 . عال عستوى ذات عساندة خدعات وجو .3

 .االنتظار وقاعات واملطاعم وترفيهية ورياضية ثقافية عرافق.4

 ق طالب الكلية.. توفري الرعاية واحلماية الكافيتني حلقو 5
 

 الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

 المتطلبات وأوجه الترابط

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

ءمؤشرات  األدا   نسبة رضا المستفدين عن الخدمات المقدمة 
  عدد القاعات والمعامل المؤثثة بشكل احترافي 

المستفيدين  -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة اجامعة للمشاريع, وكالة الجامعة للتطوير والجودة المسئولية

 

 

 
  3-8المبادرة 

ناء موارد الكلية وخلق حوافز لمنسوبي الكلية.ب: 8-3المبادرة   
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 وصف المبادرة
 

 تهدف المبادرة الى 

 تأمين موارد مالية للكلية تساعد فى تدريب

 الطالب واجراء البحوث التطبيقية 

 اإلجراءت
 .اعتيادية غير بأساليب الكلية موارد تعزيز فرص لدراسة خطة وضع.1

 ق الخدمات الجامعية و منتجات الكلية للشركاء والجهات المستفيدة .تسوي فرص زيادة.2

 .استحداث جوائز وحوافز للمتميزين من كافة منسوبي الكلية وطالبها و الشركاء الفاعلين .3

 

ة الفترة الزمنية المتوقع

 للتنفيذ
 

سنوات 4-1من   

 الموازنة التقديرية 
مليون لاير سعودي 1  

رابطالمتطلبات وأوجه الت  

   اعتماد الخطة

 من يتم استشارتهم

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

 من يتم إعالمهم 
 عمادة التطوير والجودة

 نسبة رضا المستفدين عن الخدمات المقدمة   مؤشرات  األداء
  عدد الفرص المتاحة للخريجين سنويا 

لمستفيدينا ا -أعضاء هيئة التدريس –الطالب  األطراف المعنية  

رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول  

 وكالة اجامعة للمشاريع, وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة الجودة  المسئولية
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 الهدف اإلستراتيجي التاسع

الذاتية تعزيز الموارد المالية  
 وصف الهدف

تنمية الموارد المالية الذاتية  

 للكلية من تقديم الخدمات

ادراتالمب  

 استحداث وحدة تطوير األعمال السياحية واألثرية للكلية. 9-1

 استحداث مركز التميز البحثي وترميم اآلثار. 9-2

 تقييم األثر البيئي للمنشآت السياحية واألثرية.ل بناء نظام 9-3

 

 زمن التنفيذ
سنوات  5  

 الموازنة 
مليون لاير سعودي 2  

رابطالمتطلبات وأوجه الت  
ي الثاني اتيجالهدف  اإلستر  تنفيذ

ل التواص وجسور الشراكة "بناء
  محليا  وعالميا " 

 من يتم استشارتهم
اإلدارة المالية –صندوق الوقف للجامعة   

 من يتم إعالمهم
 اإلدارة المالية للجامعة

 نسبة الزيادة السنوية في الموارد الذاتية للكلية. مؤشرات األداء
 الشركاء الخارجيين -تدريسأعضاء هيئة ال –العميد  األطراف المعنية

 رؤساء االقسام –وكالء الكلية  المسئول
 مجلس الكلية  المسئولية
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  1-9المبادرة 
   استحداث وحدة تطوير األعمال السياحية واألثرية للكلية   9-1 

 

 وصف المبادرة

 

 تهدف المبادرة الى

استحداث وحدة تطوير أعمال الكلية المقدمة 
ت والمجتمع بهدف تنمية للهيئات والمؤسسا

وتأمين موارد مالية إضافية  للكلية تعزز من 
 قدراتها

 اإلجراءت
 .الهيكل التنظيمي للوحدة واعتماده من مجلس الكلية وضع.1

 وضع  اللوائح والنظم المنظمة لعمل الوحدة واعتمادها..2

 . وضع خطة تشغيلية للوحدة .3

  عم أعمال الوحدة ..تسويق األعمال وبناء شراكات ومشروعات تد3

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3

 الموازنة التقديرية
 مليون لاير سعودي 2

 المتطلبات وأوجه الترابط
 تنفيذ الهدف الثاني

 االستشارة
اإلدارة المالية للجامعة –صندوق الوقف   

 من يتم إعالمهم
 اإلدارة المالية للجامعة

 لمشروعات التي تنفذها الكلية للغير.نسبة الزيادة السنوية في عدد ا مؤشرات األداء

 الشركاء الخارجيين  -أعضاء هيئة التدريس األطراف المعنية

 رؤساء االقسام–وكالء الكلية  المسئول

 مجلس الكلية  المسئولية
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  2-9المبادرة 

 استحداث مركز التميز البحثي وترميم اآلثار  2 -9
 وصف المبادرة

 

 تهدف المبادرة الى 
درات  اث مركز للتميز البحثي يدعم قاستحد

يئات الكلية البحثية وخدماتها  المقدمة لله
نة تعزيز مكاوالمؤسسات والمجتمع بهدف 

  الكلية

 اإلجراءت

إجراء دراسـة متكاملة لمركز التميز البحثي وأهميته وأهدافه وآليات عمله ودراسة مقارنة .1
 .حول المراكز الشبيهة في الجامعات الريادية

 التقدم للحصول على الموافقات من الجهات صاحبة الصالحية ..2

  .اعتماد لوائح المركز وآليات عمله وتمويله .3

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3
 الموازنة 

 مليون لاير سعودي 2

 المتطلبات وأوجه الترابط
 الهدف اإلستراتيجي األول  

 من يتم استشارتهم
 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

تم إعالمهممن ي  
ا وكالة الجامعة للدراسات العلي

 والبحث العلمي

 محكمة سنويا . عدد البحوث المنشورة في مجالت عالمية - مؤشرات األداء
 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.  -أعضاء هيئة التدريس - األطراف المعنية

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي - المسئول

مسئوليةال  وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي. - 
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  3-9المبادرة 

 بناء نظام لتقييم األثر البيئي للمنشآت السياحية واألثرية. 9-3

 

 وصف المبادرة

شآت نظام لتقييم األثر البيئي للمن
ى السياحية واألثرية مع التركيز عل

ة ودراسة المشروعات السياحية المستقبلي
لثالث ثيرها على عناصر البيئة امدى تأ

 الهواء والماء والتربة 

 اإلجراءت

 استقطاب خبراء وأساتذة زائرين لهم خبرة متميزة في المجال..1

. دراسـة علمية مستفيضة حول القواعد والمعايير والقوانين المعمول بها في 2
 الترخيص للمنشآت السياحية.

 لوائح واآلليات المنظمة.. بناء نظام تقييم األثر البيئي ووضع ال3

  .استحداث وحدة مستديمة لتقييم األثر البيئى.4

 زمن التنفيذ
 

 سنوات 3
 الموازنة 

 مليون لاير سعودي 2

 المتطلبات وأوجه الترابط
 تنفيذ الهدف الثاني

 من يتم استشارتهم
الشركاء الخارجيين –عمادة التطوير   

 من يتم إعالمهم
 هيئة التنمية السياحية

ؤشرات األداءم  قيم األثر البيئي التي تنفذها الكلية سنويا.عدد مشروعات ت - 
 الشركاء الخارجيين –وكيل الكلية للتطوير والجودة  األطراف المعنية

 وكيل الكلية للتطوير والجودة المسئول
 وكالة الكلية للتطوير والجودة المسئولية
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 يالهدف الاستراتيج

(1)  
 للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق 

(1/1المبادرة )   تحقيق جودة مخرجات الكلية بما يواكب المعايير العالمية. 

ذفترة التنفي المشاريع  المسؤول 
الموازنة 

 التقديرية
 مؤشرات األداء

( بناء نظام متابعة 1-1-1المشروع )

 الخريجين
ألف لاير 460 العميد سنة واحدة  

 عدد الممارسات الجيدة القابلة

للتطبيق التي تم رصدها 

 .بالجامعات العالمية 

 نسبة الزيادة في نتائج الحفائر

 المحلية الموثقة .

( بناء نظام للجودة داخل 2-1-1المشروع )

بيقها.الكلية ووضع األدلة التعريفية لها وتط  
 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للتطوير 

ودةوالج  

مليون لاير 1,4  

 تحقيق معايير االعتماد الوطني

 .للبرامج 

توصيف البرامج التي ( 3-1-1المشروع )

الكلية واعتمادها.قدمها ت  
 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للتطوير 

 والجودة

مليون لاير 1,2  
 اعتماد البرامج األكاديمية للكلية 

( استحداث برنامج 4-1-1المشروع )

و نظام اآليز  لتطبيق 2008-9001. 
 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للتطوير 

 والجودة

مليون لاير 1  
 حصول الكلية على األيزو. 

 

 

 

(1الهدف االستراتيجي )  للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق 



 

 71 

(2-1المبادرة )  مؤسسي إطار ضمن الكلية أداء تطوير 

يذفترة التنف المشاريع  المسؤول 
الموازنة 

 التقديرية
شرات األداءمؤ  

( حصر وتوصيف خدمات 1-2-1المشروع )

اقة الكلية ضمن اإلطار المؤسسي ووضع بط

توصيف لكل خدمة تحدد أهدافها 

 والمستفيدين منها.

 سنة واحدة

ة وكيل الكلي

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 600  
إعداد كافة النماذج واالستبانات 

 الالزمة لعمل اإلدارة.

صفحة على تدشين ( 2-2-1المشروع )

داء.األمعايير ل للكليةالبوابة اإللكترونية   
 سنة واحدة

إدارة 

 الجودة
ألف لاير 500  

بوابة نتائج تقييم معايير األداء على ال

 اإللكترونية.

تصميم وإنتاج ( برنامج 3-2-1المشروع )

.مقررات رقمية تعليمية وتسويقها  
سنة 2ـ 1  

ة وكيل الكلي

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

مليون لاير 1  عدد المقررات الرقمية المنتجة 

.( برنامج لتقارير الكلية4-2-1المشروع ) سنة 2ـ 1   

ة وكيل الكلي

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 500  
 عدد التقارير السنوية.
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 الهدف الاستراتيجي

(1)  
 للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق 

(3-1المبادرة )  .والبحثية األكاديمية المجاالت في مميزه نوعية تخصصات خالل من الكلية تدعيم  

ذفيفترة التن المشاريع ةالموازنة التقديري المسؤول   مؤشرات األداء 

 ( إجراء دراسات تحليلية عن حاجة1-3-1المشروع )

 وقس الحتياجات تستجيب جديدة برامج لفتح الكلية

الكلية. شركاء وبرامج العمل  

 سنة واحدة

ة كليوكيل ال

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 500  
  االنتهاء من وضع

 اإلطار العام للدراسة.

 

 في الجديدة التخصصات ( توصيف2-3-1المشروع )

 رالعص متطلبات مع تتالءم والتي البحث / التدريس

.واألثري السياحي العمل وسوق  

 

 سنة واحدة

ة وكيل الكلي

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 500  

 إقرار التخصصات 

الجديدة من مجلس 

 الكلية

 

 الخدمات بإدارة تتعلق برامج ( إدخال3-3-1المشروع )

 السياحية واألثرية وإدارتها.
سـنة 2  

ة وكيل الكلي

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 600  
  عدد البرامج الجديدة

التي أقرت من مجلس 

 الكلية.

 مجاالت في الكلية موارد ( تركيز3-3-1المشروع )

.مهره خريجين إلى ماسه الحاجة هافي تكون محددة  

1-4 

 سنوات

ة وكيل الكلي

للتطوير 

 والجودة

ألف لاير 600  

عدد الخريجين المهرة 

 6 الذين تم تعيينهم خالل

 أشهر من تخرجهم.
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 الهدف الاستراتيجي

(1)  
 للكلية العالمية التصنيفات في تقدم تحقيق 

(4-1المبادرة )  التميز في البحث العلمي. 

ريعالمشا يذفترة التنف   المسؤول 
الموازنة 

 التقديرية
 مؤشرات األداء

 نحو البحوث ( توجيه1-4-1المشروع )

 واالقتصادية التنموية الخطط خدمة

 صناعة جودة وتعزيز ، واالجتماعية

 العربية المملكة في واآلثار السياحة

 السعودية

مليون لاير 1 العميد  سنتان  
  عدد البحوث المنشورة قي مجالت

 علمية محكمة ومشهورة.

 و االتصال ( زيادة2-4-1المشروع )

 ميةاإلقلي والمنظمات الهيئات مع التنسيق

 البحوث دعم في تساهم التي والدولية

.المساندة الفنية والخدمات العلمية  

مليون لاير 1 العميد  سنتان  
  عدد االتفاقيات الثنائية الموقعة مع

 منظمات إقليمية ودولية..
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(2)الاستراتيجي  الهدف  استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهم 

(1 -2المبادرة )  .مميزين وباحثين تدريس هيئة بأعضاء الكلية برامج دعم 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول

 كفاءة لرفع خطة ( وضع1-1-2المشروع )

 هيئة أعضاء تعيينو اختيار معايير

 التدريس 

ألف لاير 400 العميد  سـنة  
  إقرار الخطة من

 مجلس الكلية.

 من نخبة ( استقطاب2-1-2المشروع )

 وأساتذة المتميزة، الوطنية الكفاءات

 في عالميا   أجانب مميزين وخبراء

. الكلية تخصصات  

 

 العميد  سـنة
ألف لاير 500  

 
  عدد المستقطبين من

 ة.الكفاءات الوطني

للكفاءات  ( بناء قواعد3-1-2المشروع )

ل المميزة والموهوبة وبناء جسور التواص

  معها.

 سـنة
وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  

ألف لاير 600  

 

  عدد من تم

استقطابهم من 

 قواعد البيانات. 
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(2)الهدف الاستراتيجي   استقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين مميزين وتنمية مهاراتهم 

(2 -2)مبادرة ال الكلية التدريس هيئة أعضاء من األجنبية و الوطنية الكوادر تأهيل   

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول

 كفاءة لرفع خطة ( وضع1-2-2المشروع )

 هيئة أعضاء وتعيين اختيار معايير

 التدريس

سنة 

 واحدة

وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  
ألف لاير 040  

تحديد البرامج المبتكرة 

 وتضمينها الخطة.

(2-2-2المشروع )  

 هيئة أعضاء تركيز مجموعة مميزة من

 دريسالت لعملية وتفريغهم تدريس الكلية،

.لهم المناسب الدعم توفير خالل من  

أربع 

 سنوات
ألف لاير 600 العميد  

 عدد أعضاء هيئة التدريس

المتفرغين في مسار 

 التدريس.

(3-2-2شروع )الم  

 هيئة مجموعة مميزة من أعضاء تركيز

 حثالب لعملية  وتفريغهم تدريس الكلية،

.لهم المناسب الدعم توفير خالل من  

أربع 

 سنوات
ألف لاير 600 العميد  

 عدد أعضاء هيئة التدريس

المتفرغين في مسار 

 البحث.

(4-2-2المشروع )  

 ألعضاء اإلنجليزية اللغة مهارات تطوير

 إلى االبتعاث خالل من تدريسال هيئة

المعتمدة األكاديمية والمدارس المعاهد  

أربع 

 سنوات
ألف لاير 400 العميد  

 عدد أعضاء هيئة التدريس

الذين تلقوا تطوير 

لمهاراتهم في اللغة 

 اإلنجليزية.
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(3الهدف االستراتيجي )  التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء 
(1-3المبادرة )  أحدث الممارسات التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجاالت تخصص الكلية نقل 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول

الشراكة  لوائح ( تطوير1-1-3المشروع )

اله المنظمة والسياسات مع شركاء الكلية  

سنة 

 واحدة

وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  
ألف لاير 400  عدد اتفاقيات الشراكة. 

(2-1-3المشروع )  

 مجاالت واستشراف  الشراكة فرص دراسة

.المستقبلية الشراكات  

سنة 

 واحدة
ألف لاير 400 العميد  

اعتماد مجلس الكلية 

ة.للتقرير النهائي للدراس  

(3-1-3المشروع )  

  رائدة كليات مع متميزة شراكة بناء

 مجاالت في خبرة وبيوت عالمية ومعاهد

 ، بوالتدري ، النظراء واألساتذة ، التدريس

.األكاديمي واالعتماد الجودة وبرامج  

سنة 

 واحدة
ألف لاير 600 العميد  

ي نسبة الزيادة السنوية ف

 اتفاقيات الشراكة.

(4-1-3المشروع )  

 نم نظراء بمدرسين الطالب اتصال برنامج

..ودوليا محليا الكلية خارج  

 سنتان

وكيل الكلية 

مية لتعليللشؤون ا

 واألكاديمية

ألف لاير 800  
 عدد الطالب المستفيدين

 من البرنامج.
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(3الهدف االستراتيجي )  التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء 

(2-3المبادرة )  وخبراء مميزين من شركاء الكلية والمؤسسات األخرى.زائرين دعوة أساتذة  

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
وازنة التقديريةالم المسؤول  مؤشرات األداء 

( 1-2-3المشروع )  

 ذلتنفي مميزين وخبراء أساتذة دعوة

يةوتطبيق وتدريبية أكاديمية، برامج  

سـنة 2 مليون لاير 1 العميد    
ي نسبة الزيادة السنوية ف

 عدد األساتذة الزائرين.

( 2-2-3المشروع )  

 للمشاريع عمل زيارة برامج تصميم

 دريبيةت برامج وتنفيذ لألساتذة الزائرين

 قصيرة

سـنة 2  
وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  
ألف لاير 800  

عدد المستفيدين من 

 البرنامج.

( 3-2-3المشروع )  

 داخل المقيم األستاذ برنامج تطوير

 الكلية

سـنة 2  

 وكيل الكلية

 دراسات العليالل

  والبحث العلمي

ألف لاير 600  
عدد المستفيدين من 

 البرنامج.
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(3لهدف االستراتيجي )  التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء 

3- 3المبادرة      . والشركاء الكلية بين التبادلية العالقات تفعيل 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول

( 1-3-3المشروع )  

 على الكلية ومبادرات مشاريع تسويق

والعالمي المحلي المجتمع في شركائها  

 سـنة
وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  
ألف لاير 600  

عدد المشاريع التي تم 

 تسويقها.

 في الشركاء ( إسهام2-3-3المشروع )

 الطالب، لتأهيل الخاصة الدراسات إعداد

 الكلية، خريجي وظائف تصنيف وإعادة

 لمجا في الخبرات ونقل الشبكي، والربط

.والتدريب مالتعلي و التجارب  

سنوات  4 وكيل الكلية  

ةللتطوير والجود  

ألف لاير 600 ي نسبة الزيادة السنوية ف 

 عدد الدراسات
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(3الهدف االستراتيجي )  التواصل محليا  وعالميا   وجسور الشراكة بناء 

:4- 3المبادرة        الكلية ومشاريع لمبادرات الشركاء دعم 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول

( 1-4-3المشروع )  

  ةالداخلية للكلي البيئة تحسين
سنوات 4  

وكيل الكلية 

 العليا للدراسات

  العلمي والبحث

ألف لاير 500  
مدى رضا المستفيدين 

 "استبيان".

( 2-4-3المشروع )  

والمختبرات  معامل تجهيز  

سنوات  4 وكيل الكلية  

مية للشؤون التعلي

األكاديميةو  

مليون لاير 2 نسبة التحسن في تجهيزات  

 المعامل والمختبرات

( 3-4-3المشروع )  

احية الربط الشبكي للمعلومات السي

 واألثرية

سنوات 4  
وكيل الكلية 

ةللتطوير والجود  
ألف لاير 500  

مدى رضا المستفيدين 

 "استبيان".

 

( 3-4-3المشروع )  

 المشورة و الفني الدعم برنامج

 المبتكرة والحلول نيةالمه

 وإدارة السياحة صناعة لمشكالت

  واآلثار التراث موارد

سنوات 4  
وكيل الكلية 

ة للتطوير والجود  

ألف لاير 800  

 
 عدد الحلول التي تم تقديمها
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(4الهدف االستراتيجي )  الكلية ببرامج الطالب المتفوقين لاللتحاق استقطاب 
:1-4المبادرة         الجودة. ضمان مع الكلية ببرامج النوعي للطالب الملتحقين االختيار 

يذفترة التنف المشاريع  مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول 

 

( 1-1-4المشروع )  

 حاقوااللت القبول لشروط النوعي التطوير

الكلية ببرامج  

سنوات 4  

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

ف لايرأل 800  

 

ي نسبة الزيادة  السنوية ف

عدد الطالب المتفوقين 

 المقبولين بالكلية
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(4الهدف االستراتيجي )  الكلية ببرامج ب المتفوقين لاللتحاقالطال استقطاب 
:2- 4المبادرة     سنويا   للطالب نوعي قبول لمعدل االستيعابية الطاقة رفع 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
 المسؤول

الموازنة 

 التقديرية
 مؤشرات األداء

 ( 1-2-4المشروع )

 المتميزين الطالب من نوعية أعداد استقطاب

. البكالوريوس برنامج في بالكلية لاللتحاق  

 

سنة 

 واحدة

وكيل الكلية 

ية للشؤون التعليم

 واألكاديمية

500 

ألف لاير   

 سنويا  

 

د نسبة الزيادة  السنوية في عد

ن الطالب المتميزين المستقطبي

 للكلية

 ( 2-2-4المشروع )

 يناسب بما الطالب قبول ومعدالت أعداد تحديد

 اييرمعل وفقا   االستيعابية وطاقتها الكلية إمكانات

. الدولية األكاديمي واالعتماد الجودة  

سنة 

 واحدة

وكيل الكلية 

ية للشؤون التعليم

 واألكاديمية

500 

ألف لاير   

 سنويا  

د نسبة الزيادة  السنوية في عد

ن الطالب المتميزين المستقطبي

 للكلية
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(4الهدف االستراتيجي )  ةالكلي ببرامج الطالب المتفوقين لاللتحاق استقطاب 
3-4المبادرة        الكلية. لتخصصات وتوجيههم الطالب توعية 

يذفترة التنف المشاريع  مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول 

(1-3-4المشروع )  

 للتدريب المتاحة برنامج الفرص

 وإمكاناتها

سنوات 4  

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 

ي الزيادة  السنوية فنسبة 

عدد الطالب الذين تلقوا 

 تدريبات

(2-3-4المشروع )  

 ملالع فرص عن وافية بناء قاعدة بيانات

 والفرص المهن، وأنواع التخرج بعد

 خاصة الذاتية، والمشاريع الوظيفية،

 عن الطالب يعزف التي التخصصات

بها االلتحاق  

سنوات 3  

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

ديميةواألكا  

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 

ي نسبة الزيادة  السنوية ف

عدد الخريجين الذين 

 التحقوا بفرص عمل في

 6ذات تخصصهم خالل 

 أشهر من تخرجهم
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:    5الهدف االستراتيجي   .العلمي  والبحث التعليم في الجودة عالية تقنيات استخدام 
 

:5-1المبادرة  محفزة يةأكاديم بيئة داخل التعلم سبل تيسير 

يذفترة التنف المشاريع  مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول 

( 1-1-5المشروع )  

 يةالكل يربط وتدريبي  أكاديمي نظام تصميم

. وخارجيا   داخليا  

 

 

 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

500 

ألف لاير   

 

 إقرار مجلس الكلية

 للنظام

(2-1-5المشروع )  

 وسائط ألفضل النوعي برنامج لالختيار

. الحديثة اإللكترونية التعليم وتقنيات  

 

 سنة واحدة

 وكيل الكلية

لدراسات 

 ثالعليا والبح

 العملي

500 

ألف لاير   

 

 إقرار مجلس الكلية

 للبرنامج

(3-1-5المشروع )  

 والمعامل  الكلية قاعات كافة وربط تجهيز

 اتوتقني طبوسائ االجتماعات وغرف والمتاحف

 اتومختبر معامل وزيادة,  اإللكتروني التعليم

. اآللي الحاسب  

 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

 مليون

لاير   

 

مدى رضا 

المستفيدين 

 "استبيان"
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:    6الهدف االستراتيجي   واإلرشاد السياحي ثوإدارة موارد الترا يإعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآلثار 

:1-6المبادرة  إكساب الطالب مهارات القيادة والتفكير المنهجي . 
 

يذفترة التنف المشاريع  المسؤول 
الموازنة 

 التقديرية
 مؤشرات األداء

(1-1-6المشروع )  

 العمل في المثلى للممارسات دراسة مقارنة

 ليهاع الطالب وتدريب تكوين المطلوب والقيادة

.  . 

دةسنة واح  

 وكيل الكلية

للتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

 إقرار مجلس الكلية لنتائج

 الدراسة

(2-1-6المشروع )  

.يادةالق وروح المنتج العمل وثقافة قيم تعزيز  
 سنة واحدة

 وكيل الكلية

للتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

وا نسبة عدد الطالب الذين تلق

 وثقافة تدريبات على قيم

القيادة. روحو المنتج العمل  

(3-1-6المشروع )  

  النظراء األساتذة من التعلم عملية تعزيز

.التعاوني والتدريب  والتعليم  

 سنة واحدة

 وكيل الكلية

لدراسات ل

 ثالعليا والبح

 العملي

500 

 ألف لاير

 

نسبة عدد الطالب الذين 

 األساتذة من مارسوا التعلم

 بوالتدري  والتعليم  النظراء

 التعاوني.

(4-1-6روع )المش  

 لخال من البحث ونوعية البحثية السعة زيادة

التطبيقية التخرج مشاريع  

سنوات 4  

 وكيل الكلية

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 

نسبة الطالب الذين نفذوا 

 مشاريع تخرج تطبيقية
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:    6الهدف االستراتيجي   واإلرشاد السياحي وإدارة موارد التراث يثارإعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآل 
 

:2-6المبادرة  .الكلية لطالب العمل المهنية مهارات تطوير 

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-2-6المشروع )  

 من متميز نموذج تطبيق

 300 بمعدل التعاوني التدريب

 في الطالب يقضيها ساعة

.لعملا مواقع  

 

سنوات 4  
وكيل الكلية للشؤون 

 التعليمية واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

نسبة عدد الطالب الذين 

ي.التعاون التدريب  تلقوا  

(2-2-6المشروع )  

 تقنيات على الطالب تأهيل

 الحاسب وبرامج المعلومات

 ةإضافي برامج خالل من اآللي

. الصيف خالل تنفذ  

 

سنوات 4  
لشؤون وكيل الكلية ل

 التعليمية واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

نسبة عدد الطالب الذين 

 تم تأهيلهم.
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 واإلرشاد السياحي وإدارة موارد التراث يإعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآلثار :    6الهدف االستراتيجي 
 

 األخرى . مهارات السلوك واالنفتاح على الثقافات :3-6المبادرة
 

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-3-6المشروع )  

 الطالب، لدى السلوك مهارات صقل

 واحترام اآلخرين مع التعامل وحسن

. اآلخر رأي  

سنوات 4  
ن وكيل الكلية للشؤو

ميةالتعليمية واألكادي  

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ن نسبة عدد الطالب الذي

 تم صقل مهاراتهم.

(2-3-6المشروع )  

 قافةالث و الوطنية الهوية تعزيز ثقافة 

 من ناآلخري وتقبل اإلسالمية ، العربية

لدى طالب  األخرى الثقافات أصحاب

.الكلية  

سنوات 4  
ن وكيل الكلية للشؤو

ميةالتعليمية واألكادي  

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

نسبة عدد الطالب الذين 

 الهوية تم تعزيز ثقافة

 لديهم.

(3-3-6المشروع )  

ار تعزيز قدرة طالب الكلية على اختي

الممارسات الجيدة في الثقافات 

 العالمية دون التقبل السلبي.

سنوات 4  
ن وكيل الكلية للشؤو

ميةالتعليمية واألكادي  

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

نسبة عدد الطالب الذين 

 تم تعزيز قدراتهم.
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 واإلرشاد السياحي وإدارة موارد التراث يإعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل السياحي واآلثار :    6ي الهدف االستراتيج
 

 الكلية لطالب والريادة المبادرة روح تنمية :4-6المبادرة

 المسؤول فترة التنفيذ المشاريع
الموازنة 

 التقديرية
 مؤشرات األداء

(1-4-6المشروع )  

 قرراتم الكلية برامج خطط تضمين

 في والريادة المبادرة روح تبرز

 ورةبص العمل مشاريع وتصميم تخطيط

 مستقلة

سنوات 4  
وكيل الكلية للشؤون 

 التعليمية واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

اعتماد وكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية 

 واألكاديمية لخطط برامج

 الكلية.

(2-4-6المشروع )  

 لدعم حاضنات أعمال مشاريع بناء

.طالب الكلية مشاريع ورعاية  

 

سنوات 4  
وكيل الكلية للشؤون 

 التعليمية واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ة نسبة المشاريع الطالبي

التي تم دعمها من 

 الحاضنة.

(3-4-6المشروع )  

 اءببن منتهية تخرج مشاريع تصميم

  منتجة اقتصادية عمل مشاريع

صغيرة. وشركات  

سنوات 4  
كلية للشؤون وكيل ال

 التعليمية واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ي نسبة عدد المشاريع الت

تحولت إلى شركات 

 صغيرة.
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 تطوير البرامج  الدراسية الهدف االستراتيجي السابع:   

 تطوير برامج الكلية على مستوى المقررات . :1-7المبادرة 
 

 المشاريع
فترة 

 التنفيذ
ة التقديريةالموازن المسؤول  مؤشرات األداء 

(1-1-7المشروع )  

   يةالكل تقدمها التي الدراسية البرامج لتطوير خطة إعداد 

 ا  وفق ،(  العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس مرحلة) 

 عم يتوافق وبما ، الخريج ومواصفات العالمية لتوجهات

 دواالعتما الجودة وبرامج للكلية اإلستراتيجية األهداف

. كاديمياأل  

سنوات 4  

وكيل الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

اعتماد وكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية 

 واألكاديمية لخطط برامج

 الكلية.

(2-1-7المشروع )  

 المجال هذا في تأخذ دراسية مقررات وصف تطوير إقرار

 األنشطةو هوإستراتيجيات التدريس وأساليب المحتوى، بعد

. التطبيقي والتدريب للمقرر، المصاحبة  

سنوات 4  

وكيل الكلية 

للشؤون 

التعليمية 

 واألكاديمية

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ية نسبة المشاريع الطالب

التي تم دعمها من 

 الحاضنة.

(3-1-7المشروع )  

 المجال هذا في تأخذ دراسية مقررات وصف تطوير إقرار

 األنشطةو وإستراتيجياته تدريسال وأساليب المحتوى، بعد

. التطبيقي والتدريب ، للمقرر المصاحبة  

سنوات 4  

وكيل الكلية 

لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ي نسبة عدد المشاريع الت

تحولت إلى شركات 

 صغيرة.

(4-1-7المشروع )  

 ردالموا وتسويق باستثمار متعلقة جديدة مقررات إقرار

 لطالبا وإكساب التدريب حاجة وتلبي والتراثية، السياحية

.االبتكار و الريادة مهارات  

سنوات 4  

وكيل الكلية 

لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 الجديدة عدد المقررات

 باستثمار المتعلقة

 الموارد وتسويق

 والتراثية السياحية

 واآلثارية
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(4-1-7المشروع )  

 تمدةالمع رالمعايي في المتضمنة التعليم مخرجات تحديد

 وعدد النسبية، أوزانها و المقررات مسميات وتحديد

برامج الكلية. لكل الدراسية الخطط إطار في وحداتها  

 

سنة 

 واحدة

وكيل الكلية 

لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 اعتماد برامج الكلية على

 المستوى الوطني

(4-1-7المشروع )  

ية المواقع األثر يف الميداني التدريب من الطالب تمكين

 واآلثار التراث ومواقع السياحية األنشطة ومواقع

القائمة ومشروعاتها  

 

سنوات 4  

وكيل الكلية 

لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 عدد المتدربين سنويا  
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 تطوير البرامج  الدراسية الهدف االستراتيجي السابع:   

 ل الذكي مع المعرفة..بناء القدرة على التعام :2-7المبادرة 
 

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-2-7المشروع )  

 يف أنفسهم الطالب اشتراك ضمان

 يبوالتدر المعرفة اكتساب عمليات

.عليها  

سنوات 4  
وكيل الكلية لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

نسبة الزيادة في عدد 

يا  شاركين  سنوالطالب الم  

(2-2-7المشروع )  

 مع التعامل مهارات على التدريب

 وتحويلها والمعلومات، البيانات

مواقف إلى  

سنوات 4  
وكيل الكلية لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

 عدد المتدربين سنويا  

(3-2-7المشروع )  

لتتبع الخريجين في سوق العم  
سنوات 4  

وكيل الكلية لتطوير 

ةوالجود  

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

ن عدد الخريجين الذين أمك

 متابعتهم  سنويا  
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 الكلية. لمنسوبي محفزة بيئة توفير :8الهدف االستراتيجي 

 تحسين بيئة عمل مشجعة : 1 -8المبادرة

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-1-8المشروع )  

ى متكامل بناء وتجهيز مبن

ار المرافق لكلية السياحة واآلث

 بحرم  المدينة الجامعية.

سنوات 3  عميد الكلية 

90 

 مليون لاير

 

 رضا منسوبي الكلية عن

المرافق والتجهيزات 

 "استبيان"

(2-1-8المشروع )  

 ةهيئ أعضاء أعمال مركز تيسير

.والموظفين التدريس  

سنوات 3  عميد الكلية 
 مليون لاير

 

 أعضاء لمدى رضا أعما

ين والموظف التدريس هيئة

 "استبيان"

(3-1-8المشروع )  

ميثاق عمل جودة الحياة 

الوظيفية والتزام الكلية 

بمسئولياتها االجتماعية 

واألخالقية اتجاه منسوبيها 

 وشركاءها

 سنة واحدة
وكيل الكلية لتطوير 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 سنويا  

 

اعتماد مجلس الكلية 

اق لميثللمسودة النهائية 

 العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 

 

 الكلية. لمنسوبي محفزة بيئة توفير :8الهدف االستراتيجي 

 .للتعلم وداعمة محفزة أكاديمية بيئة توفير    : 2 -8المبادرة

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-2-8المشروع )  

 بناء فندق تعليمي داخل الحرم الجامعي

ويصمم وفق احدث التصاميم العالمية 

ع وبمستوى ال يقل عن درجة خمس إلى سب

 نجوم.

سنوات 3  عميد الكلية 

90 

 مليون لاير

 

 رضا منسوبي الكلية عن

 مرافق وتجهيزات الفندق

"استبيان"   

(2-2-8المشروع )  

د، و جي بشكل مؤثثة دراسية قاعات توفير

 بالحاس ومعامل التقنيات بأحدث تجهيزها

العنكبوتية بالشبكة المربوطة آلليا  

سنوات 3  عميد الكلية 
 مليون لاير

 

مدى رضا الطالب عن 

القاعات والتجهيزات 

 "استبيان"

(3-2-8المشروع )  

 مستوى ذات مساندة خدمات بناء منظومة

 عال

 سنة واحدة
وكيل الكلية 

 لتطوير والجودة
 مليون لاير

ة مدى رضا منسوبي الكلي

 عن منظومة الخدمات 

 المساندة "استبيان"

(4-2-8المشروع )  

 ميثاق عمل الحقوق الطالبية
 سنة واحدة

وكيل الكلية 

 لتطوير والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

اق للمسودة النهائية لميث

 الحقوق الطالبية.
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 الكلية. لمنسوبي محفزة بيئة توفير :8الهدف االستراتيجي 

 اء موارد الكلية وخلق حوافز لمنسوبي الكلية.ين      : 3 -8المبادرة

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-3-8المشروع )  

 زتعزي فرص لدراسة خطة وضع

 غير بأساليب الكلية موارد

 اعتيادية

دةوكيل الكلية لتطوير والجو سنة واحدة  

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

ائج الدراسة.لنت  

(2-3-8المشروع )  

تسويق الخدمات  فرص زيادة

الجامعية و منتجات الكلية 

 للشركاء والجهات المستفيدة

دةوكيل الكلية لتطوير والجو سنة واحدة  

500 

 ألف لاير

 

 عدد الفرص التسويقية

 لخدمات ومنتجات الكلية.

(3-3-8المشروع )  

استحداث جوائز وحوافز 

 نسوبيللمتميزين من كافة م

الكلية وطالبها و الشركاء 

 الفاعلين

دةوكيل الكلية لتطوير والجو سنة واحدة  

500 

 ألف لاير

 

مدى رضا المتميزين من 

منسوبي الكلية عن 

 الجوائز.
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 الذاتية تعزيز الموارد المالية :9الهدف االستراتيجي 

   للكلية استحداث وحدة تطوير األعمال السياحية واألثرية : 1 -9المبادرة

 مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول فترة التنفيذ المشاريع

(1-1-9المشروع )  

.مادهالهيكل التنظيمي للوحدة واعت بناء  
 سنة واحدة

ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

دةللهيكل التنظيمي للوح  

(2-1-9المشروع )  

ظم المنظمة لعمل وضع  اللوائح والن

.الوحدة واعتمادها.  

 سنة واحدة
ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

للوائح والنظم المنظمة 

 لعمل الوحدة

(3-1-9المشروع )  

.بناء خطة تشغيلية للوحدة  
 سنة واحدة

ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

دةالتشغيلية للوح للخطة  

(4-1-9المشروع )  

تسويق األعمال وبناء شراكات 

 ومشروعات تدعم أعمال الوحدة

 سنة واحدة
ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

ي نسبة الزيادة السنوية ف

 موارد  الوحدة
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 الذاتية تعزيز الموارد المالية :9الهدف االستراتيجي 

 ث مركز التميز البحثي وترميم اآلثاراستحدا   2 -9المبادرة 

يذفترة التنف المشاريع  مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول 

(1-2-9المشروع )  

إجراء دراسـة متكاملة لمركز 

ه التميز البحثي وأهميته وأهداف

وآليات عمله ودراسة مقارنة 

حول المراكز الشبيهة في 
.الجامعات الريادية  

 سنة واحدة
ر الكلية لتطويوكيل 

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

 لنتائج الدراسـة

(2-2-9المشروع )  

له وضع لوائح المركز وآليات عم

.وتمويله  

 سنة واحدة
ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

 للوائح المركز وآليات

 عمله

(3-2-9المشروع )  

 ية لمركزبناء خطة إستراتيج

.التميز البحثي  

 سنة واحدة
ر وكيل الكلية لتطوي

 والجودة

500 

 ألف لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

 لخطة المركز
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 الذاتية تعزيز الموارد المالية :9الهدف االستراتيجي 

 بناء نظام لتقييم األثر البيئي للمنشآت السياحية واألثرية   3 -9المبادرة 

نفيذفترة الت المشاريع  مؤشرات األداء الموازنة التقديرية المسؤول 

(1-3-9المشروع )  

رين استقطاب خبراء وأساتذة زائ
.لهم خبرة متميزة في المجال  

 سنة واحدة
وكيل الكلية 

 لتطوير والجودة

 مليون  لاير

 

ة عدد الخبراء واألساتذ

 الزائرين سنوياً 

(2-3-9المشروع )  

 دراسـة علمية مستفيضة حول

 والمعايير والقوانين القواعد

المعمول بها في الترخيص 
.للمنشآت السياحية  

 سنة واحدة
وكيل الكلية 

 لتطوير والجودة

 مليون  لاير

 

اعتماد مجلس الكلية 

 لنتائج الدراسة

(3-3-9المشروع )  

ئي بناء نظام تقييم األثر البي

ووضع اللوائح واآلليات 

.المنظمة  

 سنة واحدة
وكيل الكلية 

ودةلتطوير والج  

مليون  لاير 2  

 

اعتماد مجلس الكلية 

 لنتائج الدراسة

(4-3-9المشروع )  

يم استحداث وحدة مستديمة لتقي
.األثر البيئي  

 سنة واحدة
وكيل الكلية 

 لتطوير والجودة

مليون  لاير 5  

 

اعتماد الجهات صاحبة 

الصالحية لتمويل 

 الوحدة
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 .خطة التقويم والمتابعة 

 .خطة الاتصال 

 سة المخاطر.خطة سيا 

 .خطة إدارة التغيير 
 



 

 98 

 
 
 

 

 والمتابعة  التقويم خطة -أولا  
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التقويم والمتابعة -أوال    
 عمليـة التقيـيم فهـي عمليـة الحكـم. أعـا ةتحسين عمليات التنفيذ بما يتوافق ورؤية ورسالة الكليـ تنفيذ المشروع بهدفاليت يتم فيها  عملية المتابعة في الفترةتتم        
املبنيــة علــى  التقيـيم تختلــف عــن عمليــة المتابعـةعمليــة و وبالتـايل اطات وأهــداف، و حتديــدا احلكـم علــى عـا مت تنفيــذه عـن نشــ اخلطــة اإلسـرتاتيجية للكليــةمت إجنـازه يف  علـى عــا

ملتابعـة لرصـد التغـريات والنتـائج اهلاعـة ملخرجـات اخلطـة هتـدف عمليـة التقـومي وااخلطـة، وقـد املالحظة و تدوينها علـى شـكل تقريـر. التقيـيم جيـب أن يـتم قبـل وخـالل وبعـد تنفيـذ 
ــة التقــومي واملتابعــة  عــن أهــم أســباب النجــاح يف اخلطــة ألحنــا تــؤ ي إىل اكتشــاف اال رافــات والتباينــات يف األ  اء الفعلــي عــن املســتهدفات والتــدخل اإلســرتاتيجية ، وتعــد عملي

 . لمعالجة القصور
والمتابعةثانيا :مرتكزات عملية  التقويم   

:وميكن أن توجه آليات عملية التقومي واملتابعة للرتكيز على األيت  

    باستخدام  بطاقة األداء المتوازنقياس عؤشرات األ اء لألهداف اإلسرتاتيجية واملبا رات واملشاريع balance score card  

  لسد فجوات التنفيذ عستمرة  التطويرية بصفة الخطط وضع. 

 ملتابعة الربع سنوية و السنوية للجهات املسئولة.تقارير اب الرفع 

 وذوى العالقة يف التخطيط اإلسرتاتيجي بناء جسور التواصل مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

 إعدا  النماذج االسرتشا ية للتقييم و املتابعة ونشرها. 

 .استطالع  ععوقات التنفيذ و العمل على إجيا  احللول هلا أوال بأول 
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 ت المتابعة و التقييم:أدوا

 
 :عا يلى فيما يلي األ وات اليت يتم أخذها بعني االعتبار باستمرار يف عملية املتابعة و التقييم

  الزيارات امليدانية 

  باخلطة و أي جهة هلا عالقة  مع شركاء التنفيذاللقاءstakeholders)) 

 التقارير الفنية 

 التقارير املالية 
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 ة والتقييمأهم تقارير المتابع
 

 ( التقرير الفني الربع سنوي(Technical Progress Report : و املشـاكل الـيت واجهـت  اخلطـةحبيث يركز على تطبيق النشاطات و اإلجنازات الرئيسـية يف
 .باإلضافة إىل احللول املناسبة اليت وجدت حللها  التنفيذهذا 

 
 (التقريـر المـالي الربـع سـنويFinancial Report: ) عـدى اال ـراف املـايل  عع توضـيح يتضـمن املوازنـة واملصـروفات اخلاصـة بكـل فئـه وعصـا ر التمويـل، حبيـث

 وتربير سبب هذا اال راف بشكل واضح .

 
  ل  يسـاعد هـذا التقريـر األهـداف ، واالسـتمرارية املتوقعـة لـه كـذ عنحتليل لإلجنازات اليت مت حتقيقها على أن حيتوى على   :الخطة اإلستراتيجية للكليةتقرير نهائي عن

 .املستقبل و ععرفة الدروس املستفا ة مما يساعد على حتديد نقاط القوة و الضعف يف على إ راك 
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 -ثانيا

 اتصالخطة ال 
 : وتفعيـل عشـاركتهم لتعزيــز  ميكـن تعريـف خطـة االتصـال بأحنـا عمليـة نقـل ونشـر املعلوعـات بـني املـوظفني لزيـا ة وعـيهم وتنميـة روح االنتمـاء بيـنهمتعريـف خطـة االتصـال

ة واألهداف اإلسرتاتيجية واملبـا رات أ ائهم الفر ي واملؤسسي بالكلية واجلاععة،  عن خالل تعريف املستفيدين الداخلني واخلارجني احلالني واملستقبلني برؤية ورسالة  الكلي
 وعشاريع التنفيذ هلا،  و ور كٌل  عنهم  .
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 األهداف
 ستويات بالكلية واجملتمع اخلارجي )   اخليا  وخارجيا (إيصال املعرفة لكافة امل 

 .ترسيخ الثقافة املؤسسية وتعزيزها 

 .نشر اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية 

 للمشاركة بفعالية يف تطبيق اخلطة وتبصريهم بدورهم و بالفوائد اليت تعو  عليهم عن إجناح تطبيق اخلطة. نكسب تأييد و عم املستفيدي 

 اخلطة وبأحنم سيكونون جزء عنها. ان للتغيريات اليت ستحدثهتشجيع املستفيدي 

 .توجيه الفريق التنفيذي للخطة اإلسرتاتيجية وعنسويب الكلية مبا حيقق األهداف الرئيسة للخطة 

 بناء ععرفة عن املنافسني النظراء بالكليات املرجعية 

 . بناء مسعة طيبة عن املؤسسة تساهم ىف جذب املستثمرين 

 اجات عتلقي اخلدعة واملستفيدين باجملتمع اخلارجي واملعنيني.تلبية احتي 
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 الفئات المستفيدة من إدارة االتصال بالكلية

 من خارج الكلية من داخل الكلية
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 لاتصالللخطة التنفيذية ا
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 مؤشر اإلنجاز الوسيلة
 المستفيدين الداخلين

 الر م األهداف اإلستراتيجيات المسؤول

 جاععة املل  سعو عوقع 
http://www.ksu.edu.sa/sites

/ksuarabic/Pages/Home. 
 عوقع كلية السياحة

http://colleges.ksu.edu.sa/ 
Arabic%20Colleges/Colleg

eOfTourism/ 
default.aspx 

علصقات ، عطويات، عطبوعات ورش 
 العمل الصحف و اجملالت

الزيـــــــــــارات  –ورش العمـــــــــــل  –العـــــــــــروض  
 التعريفية......

عـــــــــــــد  -عـــــــــــــد  زوار املوقـــــــــــــع
عؤشـــــــــــر رضـــــــــــا  -الشـــــــــــكاوى
ـــــــة  -املســـــــتفيدين ـــــــائج التغذي نت
 الراجعة (

 عميد الكلية
 

ــــــة للتطــــــوير  ــــــل الكلي وكي
 واجلو ة
 

رئــــــــيس وحــــــــدة اجلــــــــو ة 
 بالكلية
 

رؤســــــــــــــــــــاء األقســــــــــــــــــــام 
 األكا ميية

 
 أعضاء فريق اخلطة 

 اإلسرتاتيجية بالكلية
 

دمي ععلوعـــات كافيـــة عـــن خـــدعات الكليـــة تقـــ
 وخمرجاهتا وإجراءاهتا األكا ميية والتعليمية

تلبيـة احتياجــات عتلقــي اخلدعــة 
واملســـتفيدين بـــاجملتمع اخلــــارجي 

 واملعنيني.
1 

ـــــــات الشـــــــكر  -) عـــــــد  خطاب
عد   -عد  الندوات واملؤمترات
ـــــــة عـــــــد   -اللقـــــــاءات اإلعالعي
 الوفو  الزائرة للكلية (

التفاعل عع األنشطة الداخلية املسامهة و 
 واخلارجية 

بنـــاء مسعـــة طيبـــة عـــن املؤسســــة 
 تساهم ىف جذب املستثمرين 

 
2 

ـــيت  عـــد  الدراســـات والفجـــوة ال
 مت التغلب عليها

 راسة إعكانيات الكليات النظرية واملنافسة او 
 املرجعية حمليا وعامليا

بناء ععرفة عن املنافسني النظراء 
 3 بالكليات املرجعية

عــــد  اجلهــــات املســــتفيدة عــــن 
ــــــــــدعم عــــــــــد  الفعاليــــــــــات  -ال

 املشاركة فيها الكلية
ــــــــــة اجملتمــــــــــع  املشاركة ىف تنمية اجملتمع احمللى املشــــــــــاركة ىف تنمي

 4 السعو ي

http://colleges.ksu.edu.sa/
http://colleges.ksu.edu.sa/
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 مؤشر اإلنجاز الوسيلة
 المستفيدين الداخلين

 الر م األهداف اإلستراتيجيات المسؤول

 -اهلـــــــــــــاتف -الربيـــــــــــــد االلكـــــــــــــرتوى
ــــــــــدعايا اإلعالنيــــــــــة -فــــــــــاكسال  -ال

ـــــــات،  اجملـــــــالت  علصـــــــقات ، عطوي
عطبوعــــــات ورش العمــــــل الصــــــحف 

 و اجملالت
الزيارات  –ورش العمل  –العروض  

 التعريفية......

عؤشـــــــــــر رضـــــــــــا  -عـــــــــــد  الشـــــــــــكاوى
 املستفيدين(

 عميد الكلية
 

وكيل الكلية للتطوير 
 واجلو ة
 

رئيس وحدة اجلو ة 
 بالكلية
 

رؤساء األقسام 
 يةاألكا مي
 

 أعضاء فريق اخلطة
 اإلسرتاتيجية بالكلية

 

وضــــع آليــــات االتصــــال الرمسيــــة وغــــري الرمسيــــة 
ــــــة عــــــع تفعيلهــــــا بــــــني  لتطبيقهــــــا  اخــــــل الكلي

 املنسوبني

إيصال املعرفة لكافـة املسـتويات 
ـــــــة واجملتمـــــــع اخلـــــــارجي )   بالكلي

  اخليا  وخارجيا (
1 

) عســــــــتوى إ راك املنســــــــوبني للثقافــــــــة 
ترســــــــــــيخ الثقافــــــــــــة املؤسســــــــــــية  رؤية ورسالة الكلية وقيمها اإلسرتاتيجيةنشر  املؤسسية (

 2 وتعزيزها.

عد  املشاركني ىف تنفيذ اخلطة عن غري 
متكني عنسـويب الكليـة عـن املشـاركة الفعالـة ىف  الفريق التنفيذي

 التنفيذ

ــه الفريــق التنفيــذي للخطــة  توجي
ــــة  اإلســــرتاتيجية وعنســــويب الكلي

ئيســــــة مبــــــا حيقــــــق األهــــــداف الر 
 للخطة.

3 

 عد  اجلهات اليت مت التواصل ععها

حتديد آليات التطوير والتنمية املستداعة 
 بالكلية

تشــــجيع املســــتفيدين للتغيــــريات 
اخلطــــة وبــــأحنم  االــــيت ســــتحدثه

 سيكونون جزء عنها.
 

4 
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 :نماذج من الرسائل الرئيسية المراد إيصالها 

 :للمستفدين الداخلين
 

 ن:للمستفدين الخارجي
 

  ستقوم اخلطة بتعزيز قدرة الكلية على تأهيل كوا ر ذات قدرة تنافسية عاملية يف ختصصات
 واإلرشا  السياحي ةواآلثار والفندقي ةالسياحي

 . ستعمل اخلطة على عساعدة الكلية على حتقيق ععايري األ اء يف الكليات العاملية املناظرة 
 بحوث التطبيقية املشرتكة.ستقوم اخلطة برفع قدرة الكلية على إنتاج ال 

  ستعمل اخلطة على عساعدة الكلية يف حتقيق أهدافها يف خدعة وتنمية اجملتمع احمللي واجملتمع
 بشكل عام.

 .ستعمل اخلطة على تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية 
 س واملوظفني بالكلية.عع تنفيذ اخلطة ستزيد باقة املكافآت واملزايا ألعضاء هيئة التدري 

 .ستعمل اخلطة على زيا ة فرص التدريب العملي والتطبيقي للطالب 
 عشاركة جهات العمل. ةستعمل اخلطة على زيا ة فرص توظيف اخلرجيني نتيج 

 .اخلطة عتسقة وعنسجمة عع توجه جاععة املل  سعو   و التميز 
 يا.تساعد اخلطة  الكلية على التوسع يف براعج الدراسات العل 

  تلبية احتياجات سوق العمل بكوا ر ذات قدرة اخلطة تعزيز قدرة الكلية على
 واإلرشا  السياحي. ةواآلثار والفندقي ةتنافسية عاملية يف ختصصات السياحي

 الكلية يف تبىن براعج التعليم املوازى مما يعو  بالنفع على الكلية  ةتساعد اخلط
 واجملتمع.

  ةتفعيل الشراكات عع املنظمات السياحينساعد اخلطة الكلية يف عقد و 
 والقطاعات األخرى ذات العالقة يف اجملاالت التعليمية والبحثية.
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 استراتيجيات نجاح خطة االتصال 

سابقا ، على أن لتمكني حتقيق خطة االتصال البد عن تشكيل فريق عناسب على خربة واسعة بأعور هذا الربناعج وتل  املسؤوليات واملهام املذكورة       
 -يكون عن بني أنشطتها عا يلي:

 
  للخطة اإلسرتاتيجية.طالعهم على التطورات اجلارية إل ملشاركة املستفيدين عن  اخل الكلية  وخارجها إعدا  خطة إعالعية  
 ية املرتبطة بأنشطة اخلطة اإلسرتاتيجية واإلشراف على تنفيذها.ناإلعال الدعائية و صميم احلمالتت 
  للعما ة خطة اإلسرتاتيجيةالتنفيذي للق يوالفر  يخدعات استشاريه بصفة عستمرة للفريق الرئيستقدمي. 
    واألشراف عليه. صفحة خلطة الكلية اإلسرتاتيجية يف عوقع الكلية االلكرتوينإعدا , 
 العما ة   وريا  رسالة و  رؤية  حتديد آليات التواصل عع وسائل اإلعالم لنشر 
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 ثالثا : 

   خطة سياسة المخاطر
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 RISK Management Plan خطة المخاطر  -1

و إ ارة املخـاطر هـي عراقبـة  واخلطـط اإلسـرتاتيجية، املشـروعات متثل اليوم علم عن أهم العلوم يف جمال إ ارة Risk Management إ ارة املخاطر     
بيئـة  يف المؤسسـات التعليميـةتعمـل اخلطـة، وقـد  علـىها تأثري عن و وضع خطه للتقليص  ةالتكلفالتأثري على الزعن و  مجيع املخاطر و التنبؤ بتأثريها عن حيث

كغريهـا عـن كليـات اجلاععـة وعؤسسـات التعلـيم العـايل   تواجه كلية السـياحة واآلثـاروقد تؤثر على حتقيق األهداف،  مليئة بالمخاطر والتهديداتسريعة التغري 
علــى كليــة الســياحة واآلثــار كأحــد هــذه املؤسســات التعليميــة ممــا يســتوجب ، النــاجح ألهــداف الكليـة اإلســرتاتيجية قــد تعيــق اإلجنــاز  مخــاطر داخليــة وخارجيــة

حتديـد املخـاطر وحتديـد مت عن أمهيـة هـذا املوضـوع  وانطالقاسبل للتنبؤ باملخاطر وحتليل آثارها، ووضع خطط ملواجهتها لتجنب أو ختفيض آثارها السلبية،  إجيا 
 آخذين ىف االعتبار حتقيق املراحل التالية إل ارة املخاطر كما بالشكل التايل :، أثارهاا واحتمالية حدوثها  وأ وات ووسائل التخفيف عن  رجة خطورهت

\  
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 أهداف خطة إدارة المخاطر بالكلية -2

  راسة وحتليل عفاهيم واسرتاتيجيات وممارسات إ ارة املخاطر . 
  العمل  اخل الكليةضمان االستقرار والنمو يف بيئة يف  إدارة المخاطرإبراز أمهية  
  التعرف على عتطلبات إ ارة املخاطر 
  بالكليات النظرية.االستفا ة عن التجارب واملمارسات الرائدة يف إ ارة املخاطر 
  جهة خطة املوا أولويات للمخاطر التنفيذية) عن خالل عؤشرات األ اء( ووضع نظام إشارات اإلنذار املبكرابتكار 
 عدا  سيناريوهات إ ارة املخاطر خالل تنفيذ اخلطة إ 
  التنفيذعلى تنفيذ اخلطط والسيناريوهات خالل عراحل  الفريق التنفيذي بالكليةتدريب وتوعية. 

 إستراتيجية بناء المخاطر المتوقعة -3

 . و يتم حتضري جدول املخاطراملماثلةيف املشاريع  السابقةن اخلربات ع العملية و تتم هذه :األولى في إدارة المخاطر هي التنبؤ بالمخاطر العملية  -1    
  Risk Log   تظهر تل  املخاطر أنعىت ميكن  للداللةوضع تواريخ. 

 .و عندها نعرف  رجة اخلطورة لكل عن هذه املخاطر .الجودة و الزمن و التكلفةقياس تأثير كل منهم على  الخطوة الثانية: -2

 السليمة اخلطة إتباعللتأكد عن  أسبوعيا اخلطةو يتم عتابعة سري تل   :تقليل تأثير تلك المخاطر أوخطة عمل لتفادي  هي وضع ةالتالي الخطوة -3
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 أنواع المخاطر المتوقعة -4

 -بالشكل التايل : حميكن تقسيم املخاطر املتوقعة أثناء تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية إىل عا هو عوض
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يف اخلطة  ةراهتا الوار وعبا  اإلسرتاتيجية األهدافالتخفيف لكل عن  وأ واتاملتوقعة  و رجة اخلطورة  واحتمالية احلدوث  يلي عرض املخاطر وفيما       
:  اإلسرتاتيجية كما أن  ليل التأثري على النحو التايل  

 

 

 

 

  

 الرقم
 االستراتيجيات  رجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبا رات الهدف االستراتيجي

 االحتمالية التأثير

الهدف االستراتيجي  1
 األول:

 فــــــــــــي تقــــــــــــدم تحقيــــــــــــق
 العالميـــــــــــة التصـــــــــــنيفات

 .للكلية

ــق جــودة مخرجــات الكليــة بمــا يواكــب : 1-1 تحقي
 .المعايير العالمية

عــــــــدم حتقيــــــــق تقـــــــــدم يف 
 التصنيفات العاملية.

 عقد  ورات تثقيفية. -  

 

 . مؤسسي إطار ضمن ةالكلي أداء : تطوير1-2
 

عـــدم القـــدرة علـــى تطـــوير 
 األ اء املؤسسي يف الكلية

عشاركة أكرب عد  عن أعضاء هيئة  -  
التـدريس يف العمــل علـى تطــوير األ اء 

ااملوسسي والقيام   ألحباث املتميزةب
ــدعيم1-3  نوعيــة تخصصــات خــالل مــن الكليــة : ت

 .والبحثية األكاديمية المجاالت في مميزه
قبــال الطــالب علــى عـدم إ

 التخصصات اجلديدة
  

ــــــــدفاع وحتمــــــــس  : التميز في البحث العلمي.1-4 عــــــــدم ان
ـــــــدريس  ـــــــة الت أعضـــــــاء هيئ
 للقيام باألحباث املتميزة.

القيام حبمالت إعالنية وحتفيز  -  
عنسويب الكلية على البحث العلمي 
 عع توفري الدعم املايل املالئم لذل .

(  5-4)  تأثير عال          

 

( 1تأثير ضعيف )          

 

                ( 3-2تأثير متوسط ) 
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 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات يجيالهدف االسترات الرقم

 االحتمالية التأثير

الهدف االستراتيجي  2
 الثاني:
 

اســـــــــتقطاب وتطـــــــــوير 
أعضــاء هيئــة التــدريس 

 وباحثين مميزين.

 بأعضــــاء الكليــــة بــــرامج : دعــــم2-1
 مميزين وباحثين تدريس هيئة

 

قــــة قلــــة الرواتــــب احملــــد ة ممــــا حيــــول  ون عواف
 الكفاءات واستقطاهبم للعمل بالكلية .

  

 تنويع أعضاء هيئة التدريس  

 

ـــــــــــة الكـــــــــــوادر :تأهيـــــــــــل2-2          الوطني
 التــدريس هيئــة أعضــاء مــن األجنبيــة و

 الكلية

 

عقاوعـــــة التغـــــري عـــــن عنســـــويب الكليـــــة وعـــــدم 
ـــــدريس  تعـــــاون الفريـــــق عـــــن أعضـــــاء هيئـــــة الت

 تمدة.وعنسويب الكلية إلجراءات التطوير املع

وضــــــع ععــــــايري وآليــــــات وخطـــــــط   
ـــة، علـــى أن  ـــة ألقســـام الكلي تاهيلي
ـــــــل  تعتمـــــــد  وبقـــــــوم مبتابعتهـــــــا وكي
الكليــــــــــــــة للشــــــــــــــؤون التعليميــــــــــــــة 
ـــــــــــة مبشـــــــــــاركة رؤســـــــــــاء  واألكا ميي
ـــــــــــــاعج   األقســـــــــــــام،عع وضـــــــــــــع برن
تنفيــــذي ملشــــاركة اكــــرب عــــد  عــــن 
أعضاء هيئة التـدريس يف الـدورات 

 التاهيلية الداخلية واخلارجية.
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الهدف  الرقم

 االستراتيجي
 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات

 االحتمالية التأثير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف  3 اله
االســـــــــــــــــــــــتراتيجي 

 الثالث :

 

 الشــــــــــــراكة بنــــــــــــاء
 .التواصل وجسور

نقــــــــل أحــــــــدث الممارســــــــات التعليميــــــــة :3-1
 والبحثية والتطبيقية في مجاالت تخصص الكلية 

 

مارســــــــــات عــــــــــدم تطبيــــــــــق تلــــــــــ  امل
املستحدثة أو جتاوب واهتمـام أعضـاء 

 هيئة التدريس ععها.

 
 

 
 

تكثيف الدورات وورش العمـل 
ـــــــان أمهيـــــــة لنقـــــــل أحـــــــدث  لبي

 املمارسات.

دعوة أساتذة وخبـراء مميـزين مـن شـركاء : 3-2
 الكلية والمؤسسات األخرى .

عـــــدم رغبـــــة األســـــاتذة واخلـــــرباء علـــــى 
 التعاون عع الكلية.

 
 

فاقيــــــات عــــــع كليــــــات عقــــــد ات 
 عناظرة .

 الكليــــة بــــين التبادليــــة العالقــــات : تفعيــــل3-3
  والشركاء

 

ــــات تفعيــــل عــــدم القــــدرة علــــى  العالق
 . والشركاء الكلية التبا لية بني

 

 
 
 

 
 
 

العمــــــل علــــــى  عــــــج الشــــــركاء 
 بالكلية.
 

 الكلية ومشاريع لمبادرات الشركاء : دعم3-4

 

ت قلــة اهتمــام الشــركات لــدعم عبــا را
 وعشاريع الكلية.

 

 التنسيق الفاعل عع الشركاء  

 
 
 
 



 

 117 

 
 

 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات الهدف االستراتيجي الرقم

 االحتمالية التأثير

 الهدف االستراتيجي الرابع: 4

 

الطـــالب  مـــن نوعيـــة أعـــداد اســـتقطاب 
 الكلية ببرامج الملتحقين

ــــــــا4-1 ــــــــوعي للطــــــــالب  ر: االختي الن
ـــة ببـــرامج الملتحقـــين  ضـــمان مـــع الكلي

 . الجودة

ـــــــــــــى  عـــــــــــــدم القـــــــــــــدرة عل
اســـــــــــــــــتقطاب النـــــــــــــــــوعي 

 للطالب.

القيــــــام حبمــــــالت  عائيــــــة   
 بالوسائل املختلفة

 لمعــدل االســتيعابية الطاقــة : رفــع4-2
 . سنويا   للطالب نوعي قبول

عـــــدم القــــــدرة علـــــى رفــــــع 
ــــــــول  املعــــــــدل النــــــــوعي لقب

 الطالب

عمـــــــــــل تثقيفيـــــــــــة يف  ورش  
 املدارس الثانوية.

ــــــــوجيههم الطــــــــالب : توعيــــــــة4-3  وت
 . الكلية لتخصصات

 

ـــــــــة اهتمـــــــــام الطـــــــــالب  قل
 ختصصات الكلية

عقــــد ورش عمــــل تثقيفيــــة   
 ومحالت  عائية.
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 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات الهدف االستراتيجي الرقم

 حتماليةاال التأثير

5  
 الهدف االستراتيجي  الخامس

 
 فــــي الجـــودة عاليــــة تقنيـــات اســـتخدام

 والبحث. التعليم
 

 الـــــــتعلم ســـــــبل : تيســـــــير5-1
 محفزة. أكاديمية بيئة داخل

عدم  اهتمام أعضاء هيئة التدريس 
ـــــــــف التقنيـــــــــات احلديثـــــــــة يف  لتوظي

 التدريس

ـــــــــة  تقـــــــــدمي   احلـــــــــوافز ألعضـــــــــاء هيئ
ـــ ـــات فـــون اذين يوظالتـــدريس ال لتقني

 .احلديثة يف التعليم

قلــة اهتمــام أعضــاء هيئــة التــدريس 
ــة  يف نشــر أحبــاثهم يف  وريــات واعي

 عرعوقة.

ـــــــــة    تقـــــــــدمي احلـــــــــوافز ألعضـــــــــاء هيئ
لـذين ينشـرون يف األوعيــة لتـدريس اا

 املرعوقة.
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 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات الهدف االستراتيجي الرقم

 االحتمالية التأثير

 الهدف االستراتيجي السادس 6
 
إعداد الطالب لمتطلبات سـوق  

ــــار وإدارة  العمــــل الســــياحي واآلث
 موارد التراث 

 

إكساب الطالب مهارات :6-1
 القيادة والتفكير المنهجي .

 

قلـــــة اهتمـــــام الطـــــالب الكتســـــاب 
 هذه املهارات

 
 

 
 

تثقيف وعقـد ورش عمـل و ورات 
 فكري املنهجي.يف الت

 العمل المهنية مهارات :تطوير6-2
 .الكلية لطالب

عــدم القــدرة علـــى تطــوير املهـــارات 
 املهنية

  عج الطالب يف العمل امليداين.  

مهارات السلوك واالنفتاح على :6-3
 الثقافات األخرى .

 
 

عـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى إكســـــــــاب  
عهارات السلوك واالنفتاح  الطالب

  .األخرىعلى الثقافات 

 
 
 

 
 
 

تعـــــــــــريض الطـــــــــــالب للثقافـــــــــــات 
 األخرى

 
 

ـــــة6-4  والريـــــادة المبـــــادرة روح :تنمي
  الكلية لطالب

ا عـــاء روح املبـــا رة عنـــد الطـــالب    املبا رة روح تنمية عدم القدرة على
 عن خالل املشاريع الريا ة.
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 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات الهدف االستراتيجي الرقم

 االحتمالية التأثير

الهدف االستراتيجي  7
 السابع:

 
 تطوير البرامج  الدراسية.

 

ــــــة علــــــى مســــــتوى :7-1 تطــــــوير بــــــرامج الكلي
 المقررات 

ــــــى  عــــــدم القــــــدرة عل
تطـــوير بـــراعج الكليـــة 
عـــــــــــــــــــل عســـــــــــــــــــتوى 

 املقررات
 

 
 
 

 
 
 

إشراك أعضاء هيئة التدريس يف  ورات 
يـة علـى عسـتوى تطوير الرباعج األكا مي

 املقررات

ــــــذكي عــــــع    عقاوعة التغيري  بناء القدرة على التعامل الذكي مع المعرفة.: 7-2  ورات تدريبيــــــة للتعاعــــــل ال
املعرفة. وتثقيف علـى  عـج لتكنولوجيـا 

 يف التعليم والبحث العلمي.
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 االستراتيجيات درجة الخطورة المخاطر المتوقعة المبادرات الهدف االستراتيجي الرقم

 االحتمالية التأثير

الهدف االستراتيجي  8
 الثامن:

 محفزة بيئة توفير
 .الكلية لمنسوبي

 تحسين بيئة عمل مشجعة .: 8-1

 
ـــــــــوب  ـــــــــري املطل ـــــــــل التغي عـــــــــدم تقب
ـــــة العمـــــل عـــــع عـــــدم  لتحســـــني بيئ

 الرضا عن تل  السياسات

ـــــة عمـــــل    ـــــة إلجيـــــا  بيئ وضـــــع آلي
عشــجعة، عــع عقــد ورش العمــل 
اليت تتنـاول أهـداف تلـ  املبـا رة 

 وهذا اهلدف اإلسرتاتيجي.
 وداعمــة محفــزة أكاديميــة بيئــة : تــوفير8-2

 .للتعلم

 

قلة الدعم املايل لتوفري البيئة احملفـزة 
 الداعمة للتعليم.

  
 

التعــــــــاون عــــــــع عمــــــــا ة التعلــــــــيم 
االلكــــــــــرتوين وعمـــــــــــا ة تطـــــــــــوير 
املهـــارات لـــدعم قـــدرات التعلـــيم 

 االلكرتوين
ـــــق حـــــوافز : 8-3 ـــــة وخل ـــــاء مـــــوارد الكلي ين

  لمنسوبي الكلية
عــدم احلصــول علــى املــوار  الالزعــة 

 لتقدمي حوافز ملنسويب الكلية
وضــع نظــام عــايل عســتدام لتعزيــز   

عــــــوار  الكليـــــــة عـــــــن التـــــــدريبات 
والبحـــــوث اجملتمعيـــــة عـــــع تعزيـــــز 
 وتشجيع  احلوافز لذل  الغرض.
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خطة-رابعا    

التغيير إدارة  
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 change planخطة إدارة التغيير

 أوال: معنى التغيير

 .العمل بروح الفريق الواحد التغيير لتحقيقو يحتاج  ،ويقصد به :  استجابة للمتغيرات المؤثرة سواء  كانت داخلية أو خارجية أو كالهما

 إستراتيجيات إدارة التغيير  -

 : البد من إتباع االستراتيجيات التالية  ير فعالةتغي إدارةإلحداث كي تتم عمليات التغيير المحتملة بالكلية  -

 سوق العمل( –اجملتمع  -طرفا  ىف غدارة التغيري وحدوثه بالكلية ) الكليات املؤسسات اخلارجيةقد تكون بيئة  معرفة مصادر التغيير : -

  لكلية والعمليات التعليمية واإل اريةاهيكل  للتغيري ا  كون عصدر تالتغريات السياسية أو القانونية وقد   :التغييرات التكنولوجية -
 اآلن وبني عا تريد حتقيقه . وتصنيف الكلية وبراجمها األكا مييةوذل  بتحديد الفجوة الفاصلة بني عوقع  الحاجة الى التغيير : -

 املشاكل قد تتعلق بأساليب العمل، التكنولوجية املستخدعة عن حيث   : الكلية وسياستهاتشخيص مشكالت  -

 احملتملة والبد عن التوضيح قبل التنفيذ خلسارة ، سوء فهم آثار التغيرياملقاوعة هلا أسباب عنها اخلوف عن ا على مقاومة التغيير :التغلب  -

 ف التغيري بشكل  قيق ميكن قياسه ويكون ذل  عن خالل توضيح أهدا تخطيط الجهود الالزمة للتغيير : -

 تنفيذ الخطة خالل فترة معينة . -

 الخطة و معرفة نواحي القوة و الضعف فيها متابعة تنفيذ -
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 ثانيا : أهداف التغيير

 .تشجيع التحسني والتطوير على عستوى الكلية والرباعج األكا ميية مبا ينسجم عع توجه اجلاععة 

  .استحداث الرباعج اليت تليب حاجات سوق العمل وتطوير القائم عنها 

 لتطبيقية اليت ختدم اجملتمع احمللي.تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام باألحباث ا 

 توفري البيئية احملفزة والداعمة للتعليم لتسهم يف إكساب اخلرجيني املهارات والعارف واخلربات اليت متكنهم عن املنافسة يف سوق العمل. 

 .متكني الكلية عن تسويق خمرجاهتا وبناء الشركات عع سوق العمل 

 ز بني عنسويب الكلية.تعزيز ثقافة اجلو ة واإلبداع والتميي 

 .تنفيذ أهداف الكلية بالتناغم واالنسجام عع أهداف اجلاععة 

 

 ثالثا : مستويات و مجاالت التغيير المحتملة بالكلية:

 أو إلغاء هدف اسرتاتيجي واهلياكل التنظيمية للكلية. ثتغيري اسرتاتيجي يستدعي استحدا 

 وارهم.تغيري يف عمل أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني وأ  

 .تغري يف املناخ التنظيمي يف الكلية قد يشمل تغيري يف الثقافة التنظيمية وثقافة اجلو ة وااللتزام 

 .تغيري يف البين التحتية و التقنية املستخدعة يف التدريس والبحث العلمي 

 تغيري يف أمناط اخلربة امليدانية للطالب املتدربني. 
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 حتملرابعا : خطوات وإجراءات التغير الم
 .ععرفة حدو  التغيري احملتمل وعمل خطة تنفيذية شاعلة املخاطر أثناء التنفيذ 

 . رجة عقاوعة التغيري  اخل املنظمة وخارجها وحتديد أنواعها وعصا رها  

 . قياس عدى رغبة عنسويب الكلية/ األفرا  يف التغيري 

 . أخذ املوافقات الالزعة للتغري املطلوب 

  األفرا  على أن يشارك اجلميع يف ذل .عرض سياسات التغري على 

 .حتديد الوقت الالزم إلجراء عملية إجراء التغيري 

 التقارير واملتابعة الدورية ورصد نتائجه 

 
 

  الخطة التنفيذية
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  لإدارة

 التغيير
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 خامسا : نماذج من التغيير المتوقع والمحتمل  إثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية

 

 مؤشرات األداء  سياسة التغيير وصف التغيير عالمتوقالتغيير  م
 

1  

تغيير إستراتيجي تنافسي/ 
 مؤسسي .

حــذف أو إضــافة عبــا رة جديــدة أو هــدف اســرتاتيجي 
 يلىب عتطلبات سوق العمل

عقــد ورش عمـــل تأهيليــة لتلبيـــة عتطلبــات اجملتمـــع او 
رصد عتغريات املنافسة اخلارجية وصـياغتها والرفـع هبـا 

 افة إىل اخلطة.لالعتما  واإلض

نســـــــبة التغيـــــــري يف  اهليكـــــــل 
 التنظيمي للكلية

 تغيير فى العمليات األكاديمية 2
 واألنشطة الطالبية

إجراء بعض التغيـريات يف الوظـائف األكا مييـة أو تغيـري 
يف عمــل أعضــاء هيئــة التــدريس أو املــوظفني وأ وارهـــم 

 وخاصة القيا ية عنها، وطرق التدريس املستحدثة

ـــة للخطـــط التحســـينية املطلـــوب  وضـــع  راســـة تطويري
تطويرهــــا وكــــذل  البحــــث العلمــــي بالكليــــة وإعالنــــه 
باألقســـام األكا مييـــة وكـــذل  اآلليـــات الداعمـــة عـــن 

 طرق التدريس واملعاعل البحثية وغريها.

نســــبة الرضــــا عــــن خمرجــــات 
 الكلية

تغري يف اهليكل التنظيمي يف الكلية قـد يشـمل تغيـري يف  الهيكل التنظيمي 3
، أو اسـتحداث الثقافة التنظيمية وثقافة اجلو ة وااللتـزام
 عناصب جديدة أو إ ارات عساندة

ــــــة عــــــن اهلياكــــــل التنظيميــــــة  ــــــات عرجعي عمــــــل عقارن
بالكليـــات النظـــرية باجلاععـــات اخلارجيـــة واســـتحداث 

 إ ارات جديدة.

عــــــــــد  املســــــــــتحدث عـــــــــــن 
 اإل ارات بالكلية

 
صالحيات املتبعة واملساندة تغيري ىف األنظمة وال العمليات اإلدارية 

 للعمليات اإل ارية بالكلية
وضــع خطـــة وكتـــاب تعريفـــي باملهـــام والصـــالحيات 

 املستحدثة ىف إ ارات الكلية
نســــــــــــــبة الراضــــــــــــــني عــــــــــــــن 
الصــــــالحيات واملهــــــام عــــــن 

 عنسويب الكلية
تغيري يف البين التحتية و التقنية املستخدعة يف التدريس  التقنية المعلوماتية 4

 علميوالبحث ال
االستعانة بعما ة التعلـيم االلكـرتوين والـتعلم عـن بعـد 

 ووكالة اجلاععة للمشاريع ىف هذا الشأن
ـــــــــدورات املقدعـــــــــة  عـــــــــد  ال

 ألعضاء هيئة التدريس 


