
 والحكومة (لقيادة ، ا الهيكل التنظيمياتيجي ،:لجنة التخطيط والمتابعة )التخطيط االسترأوال
 

  التخطيط االستراتيجي:

 وثيقة الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة -1

 وثيقة التحليل البيئي ) البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة متضمنة مصفوفة مجاالت القوة والضعف / الفرص والتهديدات(  -2

 –رجال افعمال  –العاملين  –أعضااااائ  يئة التدري   –خل وخارج الكلية )الطالب وثائق مشااااارألة اف رام المختلفة  ا -3

 خريجون( في التحليل البيئي  –جهات  اعمة  –جهات التوظيف 

 نص الرؤية والرسالة واف دام اإلستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة -4

 الكليةوسائل نشر وإعالن الرؤية والرسالة واف دام اإلستراتيجية  اخل وخارج  -5

 وثائق مشارألة اف رام المختلفة في الرؤية والرسالة واف دام اإلستراتيجية الكلية -6

سياسات  -سياسات مالية –خدمة المجتمع وتنمية البيئة  –البحث العلمي  –وثيقة معتمدة لسياسات الكلية في مجاالت التعليم  -7

 القبول والتحويل.... الخ

 المجاالت السابقةوسائل نشر وإعالن سياسات الكلية في  -8

 خطة الكلية لمراجعة وتحديث تلك السياسات -9

 –آليات التنفيذ  –لتطبيق إساااااتراتيجية الكلية متضااااامنة افنشاااااطة والمها  المطلوبة  Action plan وثيقة الخطة التنفيذية  -10

 التمويل الالز  –مؤشرات اإلنجاز  –المخرجات  -الفترة الزمنية للتنفيذ –مسؤولية التنفيذ 

 بمجاالت ارتبا  إستراتيجية الكلية بإستراتيجية الجامعة وثيقة -11

الوضااااع التنافسااااي الحالي والمسااااتقبلي للكلية مقارنة  –وثيقة تتضاااامن الساااامات المميزة للكلية و ور ا في خدمة المجتمع  -12

الوافاادين تزايااد إقبااال الطالب  –الاادوليو وجو  برامم مميزة  –اإلقليمي  –بااالكليااات المناااظرة علت المسااااااتو  المحلي 

مستو   –تزايد إقبال منظمات سوق العمل علت خريجي الكلية  –التصنيف العالمي  –)إحصائيات عد ية لخم  سنوات( 

 أخر  . –معدل النشر العلمي  –ألفائة الخريجين )تغذية راجعة من المستفيدين أو الخريجين( 
 

 : الهيكل التنظيمي

 إجرائات تحديث الهيكل التنظيمي )إذا ألان ينطبق( – وثيقة الهيكل التنظيمي للكلية )معتمد ومعلن( -1

 التوصيف الوظيفي وتحديد المسؤوليات للقيا ات افألا يمية و التنفيذية  -2

 –اإل ارة المالية والحسابات  –الدراسات العليا  -قائمة اإل ارات المتخصصة بالكلية معتمدة ومعلنة )إ ارة شؤون الطالب  -3

 المجتمعية.....الخ( وتشكيل  ذه اإل ارات من القيا ات اإل ارية والعاملين الخدمات –العالقات الثقافية 

خطة تدريب أفرا  الوحدة وتنمية  –قرار اعتما  وحدة إ ارة افزمات والكوارث متضمن الموار  البشرية والما ية الالزمة  -4

 زمات والكوارث وأليفية التعامل معها وتدريب أفرا  الكلية المعنيين علت الخطط الموضوعة لأل –قدراتهم في  ذا المجال 

 قرار اعتما  وحدة ضمان الجو ة بالكلية و يكلها التنظيمي ) موثق ومعلن ( -5

 قرار الئحة الوحدة ومجل  إ ارتها ) موثق ومعلن ( -6

 ملفات ومسؤوليات وأنشطة الوحدة ) موثق ومعلن ( -7

 علت مستو  المجال  الرسمية للكلية محاضر وجلسات مجل  إ ارة الوحدة وتقارير مناقشة قضايا الجو ة  -8

مستندات التدقيق  –تقارير المراجعين الخارجيين  –الوسائل التي تتبعها الوحدة لممارسة أنشطتها ) وثائق التغذية المرتجعة  -9

 الداخلي......

 التوصيف الوظيفي لجميع وظائف الكلية افألا يمية والتنفيذية ) معتمد وموثق ومعلن( -10
 

 :مةوالحكوالقيادة 

 وثيقة معايير اختيار القيا ات افألا يمية )معتمدة ومعلنة( -1

 وسائل مشارألة أعضائ  يئة التدري  في اختيار القيا ات افألا يمية  -2

 عاملين( حول نمط القيا ة بالمؤسسة – الب  –إ اريين  –نتائم استقصائ )استبيانات( اف رام المعنية ) يئة التدري   -3

 كلية حول مناقشة قضايا التعليم والتعلم وتطوير البرامم والقرارات التي تكفل فاعلية اف ائ المحاضر الرسمية لمجال  ال -4



خطة تدريب تنمية المهارات اإل ارية للقيا ات افألا يمية متضااااامنة عد  البرامم أو الدورات التدريبية ونسااااابة الحاصااااالين  -5

 عليها )موثقة ومعلنة(

رات ونظم المعلومات اإل ارية والقانونية )اللوائح والقوانين( ونظا  حفظ قاعدة بيانات المؤسااااااسااااااة تتضاااااامن مختلف اإل ا -6

 وتداول واستدعائ الوثائق

الوسائل المتبعة واآلليات والقرارات المتخذة من قبل القيا ات افألا يمية لدعم نظم الجو ة الداخلية بالمؤسسة )الدعم الما ي  -7

 الدعم اإل اري( –الدعم المعنوي  –

 –آليات ومسااااؤوليات التنفيذ والمتابعة  –علنة لتنمية الموار  الذاتية للمؤسااااسااااة تتضاااامن مصااااا ر التمويل خطة موثقة وم -8

 مؤشرات تقييم اف ائ

 –تقديم اساااتشاااارات  –مشاااروعات  –وثائق تعزيز العالقات العامة مع القطاعات اإلنتاجية والخدمة في المجتمع ) اتفاقيات  -9

 قة ومعلنةبروتوألوالت...( موث -خدمات متخصصة 

 –التحرير من الروتين اإل اري  –قائمة الوحدات ذات الطابع الخاص و ور ا في تنمية الموار  )متضاامنة  عم اإلمكانيات  -10

 برامم الترويم والتسويق لمنتجات وخدمات  ذه الوحدات( –ربط المكافآت باإلنتاج 

مية )موثقة ومعلنة( ومجاالت )قرارات( االستفا ة من نتائم اآلليات المستخدمة لتقييم ألفائة إ ارة المؤسسة والقيا ات افألا ي -11

 التقويم

أ دافها( ووسااائل  عم القيا ات افألا يمية لمتابعة  –أنواعها  –مشااروعات التطوير التي حصاالي عليها المؤسااسااة )عد  ا  -12

 واستمرارية تلك المشروعات وتطبيق نتائجها

 
 


