الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية واألهداف التنفيذية
الغاية االولى :تطوير القدرة المؤسسية للكلية لتصبح مركز خبرة متميز
 .1وضع خطة استرتيجية تتميز بالواقعية والمرونة
 1-1وضع الخطة االستراتيجية.
 2-1اعتماد الخطة االستراتيجية.

 3-1مراجعة وتحديث الخطة اإلستراتيجية بشكل دورى.
 .2التنمية البشرية وتطوير الهيكل التنظيمى االكاديمى واالدارى
 1-2تحسين الهيكل التنظيمى ليالئم تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحقيق رسالة الكلية
 2-2تحديث التوصيف الوظيفى الموجود.

 3-2تنمية ةةة الم ة ةوارد ال شة ةةر ة إلكسة ةةااها القة ةةدراة ا دائية ةةة التة ةةك تمكنه ة ةا مة ةةن االضة ةةطال بمحتة ةةوى
التوصيف الوظيفى.

 4-2وضع معايير الختيار القياداة ا كاديمية اإلدار ة واعتمادها.

 5-2تدعيم وحدة ضمان الجودة بالموارد المادية وال شر ة الالزمة لممارسة مهامها.
 6-2إنشاء وحدة إلدارة ا زماة وتحديد مهامها ووسائل ممارستها.
 .3إنشاء وتشغيل نظام معلومات الكترونى بالكلية
 1-3إنشاء نظام معلوماة الكترونى متعدد ا بعاد.

 2-3إنشاء موقع الكترونك للكلية وتحديثه بصفة دور ة.
 3-3إنشاء ش كة معلوماتية بالكلية مرت طة بالش كة المعلوماتية للجامعة وش كة المعلوماة الدولية.

 .4وضع وتفعيل ضوابط مهنية تتسم باالخالقية واالنصاف
 1-4وضع واعتماد ميثاق اخالقى للممارسة المهنية للكلية .
 2-4نشر الميثاق االخالقى اين جميع الفئاة بالكلية.

 3-4إنشاء آلية لتفعيل وتط يق الميثاق االخالقى لممارسة المهنة.

 .5تحسين مستوى األداء األكاديمي
 1-5وضع آلية مرنة للمتابعة والتقييم والتوثيق .
 2-5تطو رالمجلة العلمية للكلية.

 3-5تنشيط التعليم االلكترونى وتحو ل عدد من المقرراة الى الصورة االلكترونية.

الغاية الثانية :تحسين نوعية الخريج ليكون مناسبا لمتطلبات سوق العمل
 .6تطوير المقررات بصورة تحقق المعايير االكاديمية القومية والخاصة
 1-6مراجعةةة مةةدى مطابق ةة مواصةةفاة الخةةر جين مةةع لةةل مةةن رسةةالة الكليةةة والمعةةايير االكاديميةةة
القومية والخاصة .

 2-6إج ةراء التعةةديالة الالزمةةة قةةى المقةةرراة الد ارسةةية لكةةى تكةةون اكثةةر تطابقةةا مةةع لةةل مةةن رسةةالة
الكلية والمعايير ا كاديمية.

 3-6وضع نظام للتقييم اليسمح انجاح الطالب ق ل استيفاء المعايير االكاديمية ادرجة مق ولة.
 4-6استكمال تجهيز المعامل .

 6-6تطو ر وتحديث نظم التقو م واالمتحاناة .
 .7توفير مصادر تعليمية حديثة
 1-7تزو د القاعاة انظم عرض الكترونية .

 2-7دعم مكت ة الكلية بكتب حديثة ومتنوعة،ومصادر إلكترونية.

 3-7تدر ب اعضاء هيئة التدر س ومعاونيهم على طرق التدر س الحديثة واستخدام الطرق الحديثة
قك التعليم.

 4-7تحو ل  %20من المقرراة الدراسية الى مقرراة الكترونية .
 .8إيجاد عالقة مستمرة بين الكلية و الخريجين
 1-8انشاء رابطة للخر جين بالكلية .

 2-8عقد مؤتمر دورى للتوظيف بالكلية يدعى اليه ذوى العالقة.
 3-8حفظ سجالة واقية عن الخر جين وتحديثها بصورة دور ة.

 4-8است يان رأى الخر جين قى جدوى التعليم الذى حصلوا عليه بالكلية.

 5-8ال حث قى انشاء ارامج اخرى اذا اظهر است يان الخر جين الحاجة اليها.

 6-8د ارس ةةة االحتياج ةةاة التدر ي ةةة للخ ةةر جين ق ةةى مج ةةاالة عمله ةةم الحالي ةةة وانش ةةاء اة ةرامج تدر ي ةةة
لمقاالة تلك االحتياجاة.

الغاية الثالثة :تطوير البحث العلمى فى الكلية
 .9تنمية وتعزيز األنشطة البحثية فى الكلية
 1-9اسة ةةتطال آراء المسة ةةتفيدين مة ةةن ال حة ةةو ا كاديمية ةةة والنظر ة ةةاة الحديثة ةةة قة ةةك الموضة ةةوعاة
المطلوب بحثها.

 2-9تعديل الخطة ال حثية للكلية بحيث تستوعب ما يسفر عنه استطال آراء المستفيدين .
 3-9تنشيط الوحداة ذاة الطابع الخاص لتوقير موارد ذاتية لتمو ل ال حث العلمك.

 4-9تعةةديل ل ةوائح الوحةةداة ذاة الطةةابع الخةةاص للسةةماح اتوجيةةه جةةزء مةةن حصةةيلة عملهةةا لةةدعم
ال حث العلمى بالكلية.

 5-9وضع الية لجمع الت رعاة لدعم االنشطة ال حثية .

 6-9السعك للحصول على مشروعاة بحثية ممولة من خارج الكلية .
 7-9تطو ر المجلة العلمية للكلية.

 8-9تشجيع نشر ال حو قى مجالة علمية دولية .
 9-9نشر بحو من رسائل الدلتوراه ق ل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

الغاية الرابعة :تنشيط دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 .10وضع خطة لخدمة المجتمع
 1-10دراسة االحتياجاة المجتمعية للخدماة التك يمكن إن تقدمها الكلية من خالل انشةاء وحةدة
متخصصة لدراسة االحتياجاة

 2-10وضع خطة السهام الكلية الش ا االحتياجاة المجتمعية.

 3-10تفعيل الخطة ال حثية للكلية وتطو عها لخدمة االحتياجاة المجتمعية

 4-10تفعيل دور مراكز التجارب وال حو  ،والدوراة التدر ية المعتمدة بالكلية .
 5-10وضع آلية إلشراك ممثلين عن الجهاة المطلوب التعاون معها .

 6-10تخطيط وتنفيذ حملة إعالمية إرشادية للتعر ف بما يمكن للكلية تقديمه للمجتمع المحيط
 7-10عقد مؤتمر سنوى للخدمة المجتمعية بالكلية .

 8-10تفعيل نشاطاة الوحداة ذاة الطابع الخاص الموجودة قعال .

 9-10إنشاء وحداة ذاة طابع خاص جديدة قادرة على تقديم نوعياة الخدماة المطلوبة .

 10-10إعادة النظر قةك اللةوائح الماليةة واالدار ةة للوحةداة ذاة الطةابع الخةاص لجعلهةا اكثةر قةدرة
ومرونة قى مواجهة المجتمع المحيط .

