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الرسالة 

قليميا   محليا   معروفة الجامعية الجبيل كلية تكون أن  بخبرات طالبها بتزويد وا 
 .المجتمع إحتياجات تلبية على قادرة تعليمية

 وأبحاث أكاديمية برامج تقديم خالل من العالي التعليم في التميز لتحقيق السعي
 التنمية على للحفاظ المستفيدين كافة مع اإليجابية والمشاركة عالية جودة ذات

 .للمجتمع المستدامة

  طيفور عبدهللا محمد                                                                                                           / الترجمة للنسخة العربية للدكتور 
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 قيمنا
من أفضل والدينية والثقافية األخالقية القيم على الحفاظ من المستمد إلتزامنا بأن نؤمن 

 بالقيم نفخر الجامعية الجبيل كلية في ونحن .واللوائح القانون قوة من مستمد هو ما
   :التالية

أخالقيات في التفريط وعدم المجتمع وقيم لمبادئ الوالء  :اإللتزام   
 .العمل   

التميز لتحقيق دأئما   نسعى  :الجودة.  
الصائبة لألسباب الصائب بالعمل نقوم  :النزاهة. 
المعرفة نطاق لتوسيع نسعى  :اإلبداع 
المشتركة أهدافنا تحقيق أجل من معا   بالعمل ملتزمون :الجماعي العمل. 
على واإلنفتاح الموروثة قيمنا بين التوازن إيجاد في منهجنا  :التوازن  

 .واإلزدها التقدم أجل من اآلخر   
إطالق في تساهم وآمنة حيوية تعليمية بيئة إيجاد إلى نسعى :واإلهتمام الرعاية  

    األفراد وقدرات طاقات   
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 اإلستراتيجيات واألهداف اإلستراتيجية
االستراتيجيات 
جامعية كلية تكون أن هو الجامعية الجبيل لكلية الرئيسي الهدف إن 

 مجال في رائدة كمؤسسة المملكة في الجامعات بقية عن ومتميزه مختلفه
 -: خالل من بخريجها واإلهتمام اإلبتكار

 استقطاب أعداد كبيره من الطالب المتميزين 
تقديم خبرات وفرص دراسية مناسبة لكل طالب 
  زيادة أعداد البرامج االكاديمية المعتمدة محليا 
خلق بيئة جامعية متميزه وجذابه على مستوى المملكة 
تشجيع ودعم التعاون والشركات االستراتيجيه مع المجتمتع الخارجي 
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 اإلستراتيجيات واألهداف اإلستراتيجية
االهداف االستراتيجيه: 
 .عاليةتقديم برامج اكاديمية ذات جودة 1.
 .المقبولينالزيادة الممنهجه في اعداد الطالب 2.
 .لألكاديمين والطالبالفعالية في تقديم الخدمات 3.
 .البشريةاالستثمار في الطاقات 4.
 .المجتمعالمساهمة في تحسين نوعيه الحياه في 5.
 .العلميتشجيع البحث 6.
 .المجتمعالتعاون الفعال والشراكات الهادفة مع 7.
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 تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية( 1)الهدف االستراتيجي  

 األهداف التنفيذية
 التأكيد على التميز األكاديمي•

 تقديم برامج أكاديميه ذات جودة علمية في بيئة داعمة•

 إشراك الطالب بصورة منتظمة في االنشطة الالمنهجية لمساعدتهم على التطور الفكري•

 زيادة عدد ونوعية فرص التعلم الصفي والالصفي•

 ضمان التحسين المستمر في خبرات الكلية من خالل التقييم والتقويم الممنهج للبرامج االكاديمية•

 زيادة عدد البرامج المصنفة والمعتمدة محليا  •

 التوجه نحو التعلم التفاعلي من خالل مقرارات دراسية مبنية على مخرجات تعلم واضحة•

 وضع معايير وتوقعات أكاديمية عالية المستوى•

 دعم ثقافة االبتكار والجودة والخدمه على متسوى الكلية•

 مقاييس األداء
 ضمان معدل جيد من الطلبه مقابل كل عضو هيئة التدريس مقارنة بالكليات المماثلة•

 التطبيق الكامل لمتطلبات ضمان الجودة في الكلية على مستوى البرامج واألقسام االكاديمية•

 التحقق من جودة البرامج االكاديمية من خالل المراجعة الداخلية أو الخارجيه•

 م2013صياغة وقياس مخرجات التعلم بجميع البرامج االكاديمية بحلول عام •

 م2015الحصول على االعتماد المحلى لعدد خمس برامج أكاديمية بحلول العام •

 م2015الحصول على االعتماد الدولي لعدد أربعة برامج أكاديمية بحلول عام •

 الحصول والمحافظة على إعتماد محلي في عدد مناسب من البرامج•

 م2014أن يقدم كل قسم أكاديمي فرص للتعلم التجريبي لجميع الطالب بحلول عام •

 م2015من طالب الكلية في ملتقيات ذات خبرات مهنية دولية بحلول عام % 50أن يشارك سنويا  ما ال يقل عن •
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 الزيادة الممنهجة في أعداد الطالب المقبولين( 2)الهدف االستراتيجي  
 

 األهداف التنفيذية
 .جذب وقبول وتخريج مجموعات مختارة ومتنوعة من الطالب والطالبات•

توزيع الموارد على أساس تحقيق اإلندماج بين البرامج األكاديمية ، األهداف اإلستراتيجية واألولويات •

 .وحاجة سوق العمل

 .بناء سمعة جيدة وإسم للكلية في سوق العمل•
  

 :مقاييس األداء
 .في فرع الطالب% 10زيادة معدل قبول الطالب بنسبة •

 .طالبة كحد أقصى للقبول في فرع الطالبات 2000الحفاظ على عدد •

 سنويا  % 2رفع معدل الحفاظ على طالب السنة األولى بنسبة •

 م2014في معدل الحفاظ على طالب السنة األولى بحلول عام % 80تحقيق نسبة •

بحلول عام % 60م  و 2015في معدل التخرج بعد خمس سنوات بحلول عام % 50تحقيق نسبة •

 م2016

 .رفع معدل فرص التدريب التعاوني للخريجين في الشركات الكبرى•
 .في إختبارالقدرات% 10رفع معدل قبول الطالب من فئة أفضل •
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 الفعالية في تقديم الخدمات لالكاديمين والطالب( 3)الهدف اإلستراتيجي 
 األهداف التنفيذية

 .رفع مستوى جودة الحياة والخدمات الطالبية داخل الكلية•

 .خلق بيئة جامعية محفزة للطالب ذات بنية تحتية وخدمات مالئمة•

 تشييد وصيانة المباني الطالبية بجودة وكفاءة عالية•

 تخطيط وتنفيذ مشاريع التجديد في مباني الكلية لدعم مستوى تعلم الطلبة•

 مراقبة مباني الكلية لتحديد مدى الحاجة للتحسين لتسهيل ظرف العمل•

 .السعي لتوفير مصادر تعلم متميزة•

 .اإلهتمام بمسائل األمن والسالمة داخل حرم الكلية•
 مقاييس األداء

 م2013القيام بإستقصاء خبرة البرنامج للطالب الخريجين بحلول شهر مايو من العام •

القيام بالمراجعة الدورية لجميع الخدمات واألنشطة والبرامج الطالبية للتأكد من مدى فعاليتها بناء على •

 .مؤشرات أداء ومقارنات مرجعية حسب أفضل المعايير

 زيادة الدعم لتقنيات و مصادر التعلم بما يتوافق مع رسالة الكلية•

 م2014من المباني األكاديمية بحلول عام ( 2)اإلنتهاء من تجديد عدد •

 م2016اإلنتهاء من إنشاء مباني مساندة جديدة بحلول عام •

اإلنتهاء من التعديالت الضرورية في المباني لتتالئم مع ظروف ذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك بحلول •

 .م2015عام 

 %10واإللكترونية بنسبة % 20زيادة العناوين من الكتب والمراجع الورقية بنسبة •

 .تطبيق تجربة اإلخالء للطوارئ مرة واحدة كل عام في جميع المباني•

 .السعي للوصول إلى مستوى الصفر في معدل الحوادث والخروقات األمنية•
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 اإلستثمار في الطاقات البشرية(: 4)الهدف اإلستراتيجي 
 :األهداف التنفيذية

 إستحدات برامج ذات فعالية للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس•

أستقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء من مختلف بلدان العالم ذوي قدرة والتزام بتحقيق أهداف •

 الكلية

 .تقديم رواتب ومزايا مغرية ألعضاء هيئة التدريس لضمان بقائهم وإستمراريتهم•

نشر ثقافة الجودة والسعي نحو التميز بين أعضاء هيئة التدريس واإلداريين من خالل تقديم الحوافز •

 .والتشجيع المستمر ألصحاب األداء المتميز

 .تشجيع ودعم مبادرات التطوير المهني لألساتذة واإلداريين في مجاالت التعليم والخدمات اإلدارية•

 .دعم وتشجيع األنشطة الطالبية في المجاالت الثقافية واإلجتماعية والرياضية•

الحفاظ على أعداد متزايدة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين الراغبين في مواصلة دراساتهم •

 .العليا بالخارج
 :مقاييس األداء

 .وضع إجراءات وضوابط واضحة وعادلة لمكافأة المتميزين من األساتذة واإلداريين•
 .تطبيق نظام مناسب للترقيات وتقييم األداء السنوي•

إستحدات برامج تدريب داخلية لرفع كفاءة القيادات اإلدارية بالكلية وتنمية مهارات التعليم والبحث •

 .العلمي

 .زيادة الدعم المالي للبرامج التدريبية لرفع قدرات األساتذة واإلداريين•

 .من الطالب في األنشطة الالمنهجية% 20إستقطاب ومشاركة ما ال يقل عن •

 من أعضاء هيئة التدريس سنويا  % 25أن يتم تدريب ما ال يقل عن •

 . أن يتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس خالل أربع سنوات•
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 التعاون الفعال والشراكات الهادفة(: 7)الهدف اإلستراتيجي 
 

 :األهداف التنفيذية
 
 .توقيع إتفاقيات للتعاون المشترك بين الكلية والمنشآت الصناعية والمراكز البحثية•
 .دمج إحتياجات المجتمع في المناهج والمقررات الدراسية بالكلية•
 

 :مقاييس األداء
 
 .زيادة عدد البرامج األكاديمية التي لها إتفاقيات تعاون مع أحد الجامعات أو المراكز البحثية•

 .زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين بأبحاث مشتركة مع جامعة أو مركز بحثي•

الوصول إلى عالقة شراكة وتعاون ناجحة مع أي مركز بحثي أو جامعة مرموقة أو مؤسسة صناعية •
   .متميزة
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