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 إلى تحقيك أربعة غايات رئيسية تتمثل في اآلتي: تسعى  -1

 . والبحث العلمي تطوير الكلية لتكون مركز إشعاع علمي في عمليات التعليم والتعلم -1

 أن تكون الكلية مؤسسة بحثية متميزة. -2

 تميز معرفيًّا ومهنيًّا ومهاريًّا مؤهل لسوق العمل.تقديم خريج م -3

 تفعيل المشاركة المجتمعية مع أطراف المجتمع الخارجي من خالل تقديم خدمات متميزة.  -4

 

والبحث  تطوير الكلية لتكون مركز إشعاع علمي في عمليات التعليم والتعلم: الغاية األولى 1-1

 . العلمي

 : األهداف العامة

امج والممررات الدراسٌة بما ٌتناسب مع معاٌٌر الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم تطوٌر البر -1

 واالعتماد.

تنمٌة مهارات ولدرات أعضاء هٌئة التدرٌس فً تفعٌل استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً العملٌة  -2

 . والبحث العلمً التعلٌمٌة والتدرٌسٌة

 تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة للكلٌة. -3

للمجتمع وحل مشكالت بالكلٌة وتنوٌعها بما ٌتناسب مع الحاجات األساسٌة  البحثٌةألنشطة تفعٌل ا -4

 . الصناعة والمجتمع المحٌط

توفٌر بٌئة عمل مناسبة للجهاز اإلداري والفنً والعاملٌن بالكلٌة ، وتنمٌة مهاراتهم ولدراتهم  -5

 . بصورة دورٌة

 صٌفً و المكتبة والبحث العلمًتطوٌر استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم و التدرٌب ال -6

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام األول :

تطوٌر البرامج والممررات الدراسٌة بما ٌتناسب مع معاٌٌر الهٌئة المومٌة   الهدف العام األول :

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد عن طرٌك : 

ٌٌر األكادٌمٌة للهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم تحدٌث البرامج والممررات بما ٌتناسب مع المعا -

 واالعتماد.
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 .السٌاسات المتبعة فً التعامل مع مشكالت التعلٌم والبحث العلمًتطوٌر وتحسٌن  - 

 وجود وحدة التعلٌم االلكترونً بالكلٌة مطورة ومحدثة -

 - البرامج والممررات إلى صورة إلكترونٌةتحوٌل بعض من  -

 ب التموٌم واالمتحانات للممررات الدراسٌة بالكلٌة. تطوٌر أسالٌ -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الثاني :

: تنمٌة مهارات ولدرات أعضاء هٌئة التدرٌس فً تفعٌل استخدام التكنولوجٌا  الهدف العام الثانى

 من خالل : والبحث العلمً الحدٌثة فً العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌسٌة

 .و االدارٌة فً العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌسٌةوالهٌئة المعاونة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  -

  البحث العلمًفً والهٌئة المعاونة تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الثالث :

لتحتٌة للكلٌة بما تشمله من لاعات دراسٌة ومعامل تطوٌر وتحدٌث البنٌة االهدف العام الثالث : 

 وأجهزة ومعدات :

 تطوٌر الماعات الدراسٌة بما ٌتناسب مع احتٌاجات الطالب التعلٌمٌة. -

 التعلٌمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة .البحثة تطوٌر المعامل الدراسٌة بما ٌتناسب مع التطورات  -

البحث العلمً ٌة بما ٌتناسب والتطورات فً المجال تحدٌث األجهزة والمعدات الموجودة بالكل -

 التكنولوجً.و

 وجود وحدة للصٌانة بالكلٌة مطورة ومحدثة -

 العامة بالكلٌة.و الخدمات تحسٌن المرافك  -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الرابع :
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بما ٌتناسب مع الحاجات األساسٌة بالكلٌة وتنوٌعها  البحثٌةتفعٌل األنشطة الهدف العام الرابع : 

 : للمجتمع وحل مشكالت الصناعة والمجتمع المحٌط

 لاعدة بٌانات للمناطك الصناعٌة والمصانع -

 الجدد والمدامى. والخرٌجٌن إنشاء لاعدة بٌانات الطالب -

 .بحوث خاصة بتطوٌر الصناعةتشجٌع مشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فً  -

 مفعلةوحدة التدرٌب محدثة و -

 .انشاء وحدة متابعة وتمٌٌم الخرٌجٌن -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الخامس :

 .لعاملٌن بالكلٌةلتوفٌر بٌئة عمل مناسبة  الهدف العام الخامس : 
 تشكٌل لجان من العاملٌن بالكلٌة للتواصل مع اإلدارة العلٌا.

 . تحدٌد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن -

 وضع معاٌٌر لتمٌٌم أراء العاملٌن. -

 إستطالع آراء العاملٌن فً معاٌٌر تمٌٌم األداء. -

 حصر اإلحتٌاجات الخاصة بالعاملٌن. -

 توفٌر تجهٌزات المكاتب . -

 وضع معاٌٌر إلختٌار المٌادات اإلدارٌة. -

 وضع نظام للمساءلة وإدارة شكاوي العاملٌن.-

 نلٌاس  الرضا االوظٌفً للعاملٌ -

 

 : السادساألهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام 

 تطوٌر استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم و التدرٌب الصٌفً والمكتبة  : السادسالهدف العام   -7

 تشكٌل فرٌك عمل اإلستراتٌجٌة. -

 حصر أسالٌب التعلٌم والتعلم من الممررات. -
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علً أسالٌب التعلم غٌر التملٌدٌة والبحث عمل دورات تدرٌبٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس  -

 العلمً.

 وضع آلٌة لمراجعة اإلستراتٌجٌة. -

 وضع توصٌف لبرامج التدرٌب الصٌفً وإعتمادها. -

 تولٌع إتفالٌات وبروتوكوالت تعاون مع العدٌد من الجهات التدرٌبٌة. -

 عمل تحلٌل كمً للمكتبة  -

 تب والدورٌات العلمٌة .حصر إحتٌاجات المكتبة من التجهٌزات والك -

 توفٌر اإلحتٌاجات. -

 

 الغاية الثانية :أن تكون الكلية مؤسسة بحثية متميزة.1-2

 األهداف العامة :

 تطوٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة بما ٌتناسب مع التوجهات الحدٌثة للكلٌة . -1

 وضع خطة للبحث العلمً بالكلٌة . -2

العلمٌة للكلٌة وكلٌات الجامعة والجامعات األخرى المماثلة إلجراء  تشجٌع التعاون بٌن األلسام -3

 البحوث المشتركة.

 تشجٌع النشر الدولً ألبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة . -4

 تنمٌة مصادر تموٌل البحث العلمً بالكلٌة . -5

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام األول  :

 تطوٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة بما ٌتناسب مع التوجهات الحدٌثة للكلٌة  الهدف العام األول :

تطوٌر وتحدٌث الالئحة الدراسٌة للدراسات العلٌا بالكلٌة بما ٌتناسب مع معاٌٌر الهٌئة المومٌة  -

 لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

تنمٌة مهارات ولدرات العاملٌن بإدارة الدراسات العلٌا على استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً  -

 - األعمال اإلدارٌة والبحثٌة

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الثاني  :
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 وضع خطة للبحث العلمً بالكلٌة : الهدف العام الثانً :
 ب مع احتٌاجات الطالب التعلٌمٌةتطوٌر المعامل البحثٌة بما ٌتناس -

 تحدٌد أولوٌات البحث العلمً بالكلٌة بما ٌتناسب مع احتٌاجات المجتمع. -

 وضع سٌاسات للبحث العلمً . -

 عمل ورش عمل للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس عن كتابة الخطة.-

  تشكٌل فرق من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس داخل األلسام إلعداد الخطة.  -

 

 هداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الثالث  :األ

تشجٌع التعاون بٌن األلسام العلمٌة للكلٌة وكلٌات الجامعة والجامعات األخرى  - الهدف العام الثالث :

 المماثلة إلجراء البحوث المشتركة من خالل :

 .تولٌع  بروتوكوالت تعاون بحثً مع الكلٌات المناظرة بالجامعة وخارجها -

 عمد مجموعة من المؤتمرات والندوات العلمٌة المشتركة بٌن الكلٌات. -

 وضع آلٌات لتحفٌز النشر البٌنً. -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الرابع  :

 تشجٌع النشر الدولً ألبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة : الهدف العام الرابع  :
 علً النشر الدولً وضع آلٌة لتشجٌع الباحثٌن-

 رصد حوافز لألبحاث المنشورة فً دورٌات عالمٌة. -

 

 الغاية الثالثة :تقديم خريج متميز معرفيًّا ومهنيًّا ومهاريًّا مؤهل لسوق العمل.1-3

 األهداف العامة :

 تمدٌم برامج تعلٌمٌة متمٌزة لخرٌجٌن تتناسب واحتٌاجات سوق العمل .-1

 . خرٌجٌنتحسٌن الخدمات الممدمة لل-2
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 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام األول  :

 : تمدٌم برامج تعلٌمٌة متمٌزة لخرٌجٌن تتناسب واحتٌاجات سوق العمل   الهدف العام األول

 احتٌاجات سوق العمل من خرٌجً الكلٌة. دراسة  -

 بات سوق العمل.مراجعة البرامج والممررات وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة فً ضوء متطل -

 إستطالع رأي الخرٌجٌن وسوق العمل فً البرامج المطورة. -

 

 األهداف اإلجرائية )التنفيذية ( للهدف العام الثاني  :

 :تحسٌن الخدمات الممدمة للخرٌجٌن:  الهدف العام الثانً

 إنشاء وحدة لمتابعة الخرٌجٌن بالكلٌة. -

 اإلداري.وضع الئحة تنفٌذٌة لمهام الوحدة وهٌكلها  -

 حصر إحتٌاجات الخرٌجٌٌن. -

 عمد ندوات وملتمٌات توظٌفٌة مع جهات العمل. -

 إٌجاد وسائل تواصل مع الخرٌجٌن. -

 لٌاس رضا الخرٌجٌٌن عن أداء الوحدة. -

 

الغاية  الرابعة :تفعيل المشاركة المجتمعية مع أطراف المجتمع الخارجي من خالل تقديم 1-4

 خدمات متميزة. 

 العامة : األهداف

 العمل على نمل الخبرات المهنٌة المتخصصة إلى مختلف هٌئات ومؤسسات المجتمع الخارجً. -1

 .المانحة و المصانع وجهات التوظٌف زٌادة عدد االتفالات والشراكات الجدٌدة مع المؤسسات -2

 ربط البحوث بحل مشاكل الصناعة والمجتمع المحٌط -3
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 ( للهدف العام األول  : األهداف اإلجرائية )التنفيذية

العمل على نمل الخبرات المهنٌة المتخصصة إلى مختلف هٌئات ومؤسسات  الهدف العام األول  :
 المجتمع الخارجً.

 . وحدة ادارٌة لخدمة المجتمعإنشاء  -

 انشاء وحدة لألزمات والكوارث -

 تطوٌر الخدمات الممدمة من المعمل المركزي والتوسع بها.-

 

 جرائٌة االتنفٌذٌة   للهدف العام الثانً  :األهداف اإل

المانحة و المصانع  زٌادة عدد االتفالات والشراكات الجدٌدة مع المؤسسات الهدف العام الثانً  :

  وجهات التوظٌف

 عمد مؤتمر بٌئً سنوي. -

 وضع آلٌة لضمان تحمٌك التواصل المجتمعً. -

 عمل برامج تنمٌة بشرٌة لكل العاملٌن بالكلٌة. -

 ء مكاتب إتصال بٌئً .إنشا -

 إنشاء مكتب  أو وحدة لإلستشارات البٌئٌة. -

 

  -األهداف االستراتيجية :ملخص 

 

  وا ستشععبتا ىانمهًىععجىانيععُبتىجىانتععيىىةانتوسععفى ععيىان اععوبىانت  ىمىععجى ععيىانًدععب  ىاند  عع

ىتمتً ىتهيىانمهووىانًتم يج.ى

  تا ىطعع ةىان تاسععب ىانمهىععبىتععو ىخىمعع يب ىتمهىًىععجىوت ت  ىععجى ا ىيععوزةىتبنىععجىت  عع ىيععٍىلعع

ىانتُب سىجى يىسوقىانمًمىوانتوسفى يىاستخ اوىانتمهىىىاإلنكتخوَيىوانتمهىىانذاتيىن ىىان  ة.

 ز بزةى بتهىجىان خايجىوانًُبهجىانتمهىًىجىنكيىتامكىانًمعب ى ىانًنُىعجىوانمهًىعجىانمبنًىعجىو نع ى

ىانًاهيىوانمخبيىواأل خ مي.ببنتمبوٌىيفىاندنب ىانًستفى ةى يىسوقىانمًمىتهيىانًستوىى
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 تشدىفىانتًى ى يىاألزاءىن ىىان  ةىوهىئجىانت ت  ىوانمبيهىٍىيفىانتخكى ىتهعيىَشعخىي عبز ى

ىوأم لىب ىان اثىانمهًي.

 ىنإلتتًبزىاألكبز ًيىيٍىاننىئب ىانمويىجىواإللهىًىجىوانمبنًىج.ىجتأهىمىانكهى

 ُونويىجىوان ُىجىانتاتىجىانتيىتسبت ىتهعيىاَشبءىانًمًمىانًخك ىىنت و خىان ىئجىانتمهىًىجىوانتك

ىانتمهىىىوإيخاءىان اوبىوانذىى ن فىانيى:ى

 انمىبوىبإيخاءىانتابنىمىوتم ىان وتا ىانت ت  ىجى يىيدبلىانتابنىمىنهًوازىانُبَويتخ ج. -1

 انمىبوىبإيخاءىانتابنىمىان زيجىنتُفىذىيشخوتب ىانًخايمجىان ىئىجىوانيُبتىجىوان واء. -2

 ب ىوان وتا ىانت ت  ىجىانمًهىجى يىيدبلىانمهووىانًتم يج.إيخاءىان تاس -3

ايخاءىان تاسب ىانمًهىجىببألين ةىانا  ثجى يىيدعب  ىا سعًُوىواناعذاءىوانيعخفىانيعايى -4

 واني اب ىوانسىخايى .

 زتاسب ىوباوبىيمبندجىانًخهفب ىوانت و خىوا ستخيبعىوإتبزةىا ستخ او. -5

 ببفىانخبصىببندبيمب ىوبىو ىانخ خةىانوطُىجىوانمخبىجىانتمبوٌىيفىانوح ا ىانًًبثهجى ا ىان -6

 وا  خ مىجى)ميوصبىزولىحوضىانُىم(ىو ن ى يىيدب  ىانمهووىانًتم يج.ى

ى


