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خطة كلية الهندسة والتكنولوجيا 2021-2020
المعيار

الغاية االستراتيجية

التخطيط
االستراتيجي

التخطيط ومتابعة تنفيذه

الحوكمة

ضمان حوكمة كفؤة وملبية لمتطلبات
الجامعة

البرامج
االكاديمية

تطوير عملتي التعليم والتعلم
وتعزيزهما

مؤشرات األداء

الحد
المستهدف

مجلس الكلية  +مجالس
األقسام
لجنة ضمان الجودة

عدد الخطط

7

نسبة االنجاز

80%

استقطاب طلبة

وضع خطط تسويقية وتنفيذها

مجالس األقسام

عدد الطلبة المستجدين للعام الدراس

ر
أكث من 200

توثيق بيانات الكلية
الخاصة بتاريخها

جمع البيانات ووضع الية للتوثيق

مجلس الكلية

نسبة التوثيق

80%

تطبيق الشفافية

اعالن قرارات مجلس الكلية ونتائج التقييم
المختلفة للمعنيين

مجلس الكلية

رضا أعضاء هيئة التدريس (استبانة)

80%

توثيق القرارات الصادرة
عن مجلس الكلية
ومتابعة تنفيذها

وضع ألية ومتابعة تنفيذها

مجلس الكلية

رضا أعضاء هيئة التدريس (استبانة)

80%

تطوير المواد العلمية

ادخال برمجيات متخصصة الى المساقات
تطوير مفردات المواد

مجالس األقسام
مجالس االقسام

عدد المساقات
نسبة التطوير

7
30%

تطوير برامج الكلية

مراجعة الخطط الدراسية وتطويرها

لجنة الخطة والنوعية

عدد الخطط المطورة

2

استحداث برامج هندسية
جديدة

دراسة متطلبات السوق واستحداث برامج
مناسبة

لجنة الخطة والنوعية

الثامج المستحدثة
عدد ر

1

تحديث أساليب تقييم
الطلبة

التركيز على مهارات التواصل والتحليل
والتصميم للطلبة ولتشمل المشاريع والبحث
تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في
عملية التعلم عن بعد

مجالس األقسام

نسبة تنفيذ ف المساقات
رضا الطلبة (استبانة)

25%
80%

مجلس الكلية

ورشات العمل

2

األهداف
تطوير استراتيجية العمل

المبادرات
وضع خطط عمل للكلية واالقسام
قياس مدى تنفيذ الخطط

تطوير اساليب التدريس

تطوير أساليب التدريس
في المختبرات

ترسيخ مهارات كتابة التقارير والتحليل
وحل المشاكل التقنية

جهة التنفيذ

المختثات
نسبة تنفيذ ف
ر
لجنة المشاريع والمختبرات

رضا الطلبة  +رضا ر
المختثات
مشف
ر
(استبانات)

25%

80%

المعيار

الغاية االستراتيجية

البحث
العلمي
وااليفاد
واالبداع

االرتقاء بالبحث العلمي وتسويق نتائجه

تطوير كفاية أعضاء هيئة التدريس
والموظفين

المصادر
المالية
والمادية
والبشرية

األهداف

المبادرات

جهة التنفيذ

مؤشرات األداء

الحد
المستهدف

الحصول على دعم
مشاريع خارجية

عقد اتفاقيات تعاون وشراكات بحثية مع
مؤسسات محلية وعالمية وتفعيلها

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

عدد االتفاقيات المفعلة

2

زيادة االنتاج العلمي من
نشر ابحاث علمية في
مؤتمرات عالمية
ومجالت فئة أولى أو
ثانية

تحديد اولويات البحث العلمي ومتابعة
تطبيقها

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

عدد األبحاث المتشورة

10

انشاء مجموعات بحثية وتفعيلها

مجالس األقسام

عدد المجموعات البحثية

6

ابتعاث مهندسين مميزين

وضع خطط لالبتعاث لتلبية متطلبات االقسام

مجلس الكلية

عدد المبتعثي

2

تطوير مهارات االبداع

عقد دورات خاصة باالبداع

لجنة البحث العلمي
والدراسات العليا

عدد الدورات

2

وضع برامج لتطوير مهارات اعضاء هيئة
التدريس ومشرفي المختبرات

مجلس الكلية  +مجالس
األقسام

رضا أعضاء هيئة التدريس  +ر
مشف
المختثات (استبانات)
ر

70%

حضور دورات تدريبية

مجلس الكلية  +مجالس
األقسام

عدد الدورات من خالل المنصات
العالمية

10

وضع موازنة لتطويربيئة الكلية

مجلس الكلية

نسبة التنفيذ

80%

تطوير مهارات أعضاء
الهيئة التدريسية العلمية
والتقنية

تحديث مرافق الكلية

توفير بنية اساسية محفزة للتعلم

تحديث البيئة في الكلية من حيث مظهر
الكلية واماكن جلوس الطلبة

مجلس الكلية

رضا الطلبة (استبانة)

70%

دراسة متطلبات المختبرات وتطويرها

لجنة المشاريع والمختبرات
 +مجالس األقسام

المختثات المطورة
عدد
ر

3

لجنة المشاريع والمختبرات
 +مجالس األقسام

نسبة االنفاق

تحديث المختبرات
وضع موازنة لتطوير المختبرات

70%

المعيار

الغاية االستراتيجية

خدمة الطلبة

االرتقاء بخدمات الطلبة

األهداف
االرتقاء بارشاد الطلية

خدمة
المجتمع
والعالقات
الخارجية
توطيد العالقات مع المؤسسات
الخارجية

تطوير خطط االرشاد االكاديمي

لجنة االرشاد والتوجيه

عدد الخطط

1

استحداث برامج لالرشاد االجتماعي للطلبة

لجنة االرشاد والتوجيه

رضا الطلبة (استبانة)

70%

تشجيع نشاطات الطلبة لالمنهجية وتوفير
الدعم الالزم لتطويرها

لجنة االرشاد والتوجيه +
مجالس األقسام

عدد النشاطات

2

تغعيل مشاركة الطلبة
المشاركة الفاعلة في اليوم الوظيفي

لجنة التدريب والتواصل مع
الصناعة

عدد المشاركي

طلبة %20
أعضاء هيئة
التدريس
%50

وضع خطط الدارة التدريب وتوقيع اتفاقيات
مع الصناعة

لجنة التدريب والتواصل مع
الصناعة

عدد االتفاقيات المفعلة

2

تفعيل نادي خريجي للكلية

لجنة خدمة المجتمع +
مجالس األقسام

عدد النشاطات

2

زيادة فاعلية منصات التواصل االجتماعي

لجنة الموقع االلكتروني
والتواصل االجتماعي
+مجالس األقسام

عدد المتابعي

500

توطيد العالقة مع
المجتمع المحلي

وضع خطط لخدمة المجتمع ومتابعة تفعيلها
وقياس االداء

لجنة خدمة المجتمع

عدد الخطط المفعلة

1

توقيع اتفاقيات تعاون

وضع خطط لتوطيد العالقات تاخارجية
وتغفعيلها

مجالس األقسام

عدد الخطط المفعلة

1

تطوير العالقات مع
الصناعة والتدريب

االنخراط في أنشطة للتفاعل مع
اامجتمع والمساهمة في تنميته

المبادرات

جهة التنفيذ

مؤشرات األداء

الحد
المستهدف

توطيد التواصل مع
الخريجين

المعيار

الغاية االستراتيجية

ادارة ضمان
الجودة

تعزيز القدرة التنافسية للكلية وتحسين
صورتها وضمان جودة عملياتها

األهداف

المبادرات

جهة التنفيذ

مؤشرات األداء

الحد
المستهدف

الحصول على شهادة
الجودة المحلية

ترتيب ملفات الكلية وجمع األدلة  +تحسين
مظهر الكلية

لجنة ضمان الجودة +
مجالس األقسام

الحصول عىل الشهادة

1

التقدم لشهادة ABET

وضع الخطط واالجراءات المطلوبة للتقدم
لشهادة  ABETوتفعيلها

لجنة االعتماد الدولي+
مجالس اقسام ( الهندسة
الميكانيكية  ،هندسة
الميكاترونكس  ،الهندسة
المدنية)

الثامج الت تضع خطط كاملة
عدد ر

4

تطوير أداء العاملين في
الكلية

التقييم المستمر الداءاعضاء الهيئة التدريسية
واالداريين بهدف التطوير

مجالس األقسام

نسبة التقييم

100%

تطوير أداء األقسام

التقييم المستمر الداء االقسام والكلية وتحليل
النتائج بهدف التطوير

مجلس الكلية

نسبة التقييم

100%

