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  الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا

التطورات العلمية من خالل صقل رفد المجتمع المحلي والمنطقة بخريجين متميزين، وقادرين على مواكبة 
مهاراتهم العلمية، والتقنية عن طريق تقديم برامج تقنية تساهم في االستجابة لحاجة المجتمع المحلي 

، روح الفريق، اإلبداع دالةالعمسؤولية، 

 ً   ة؛ للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا

 العمل على تحسين الوضع المالي من خالل المبادرات والتبرعات
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الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا

  الخطة االستراتيجية

ل ق الع ي م م ورائ في س ل عل    .ن ج

رفد المجتمع المحلي والمنطقة بخريجين متميزين، وقادرين على مواكبة 
مهاراتهم العلمية، والتقنية عن طريق تقديم برامج تقنية تساهم في االستجابة لحاجة المجتمع المحلي 

    .والدولي، وتخدم قطاع التكنولوجيا والهندسة والصناعة

مسؤولية، النزا هة، المجتمعي، الفاعل التاالنتماء الوطني، التعلم المستمر، 

  الغايات االستراتيجية

 استقطاب هيئة اكاديمية بمستويات عالية
 ً  توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة ماديا

 تشجيع البحث العلمي
 برامج تعليمية مواكبةتطوير واستحداث 

 لكترونياالتعليم 
 مجتمعيالتفاعل 

ً فاعلشراكات استراتيجية  ة؛ للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا

   األهداف االستراتيجية المرتبطة بكل غاية

  هيئة  أكاديمية بمستويات عاليةاستقطاب 

 العمل على توفير أعضاء هيئة تدريس متميزين
 ن للوصول إلى مراكز مرموقةيدعم وتشجيع األكاديمي

  ماديا توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة

 توفير مصادر الدعم المالي
العمل على تحسين الوضع المالي من خالل المبادرات والتبرعات

64381100(962+): هاتف 

  

  الرؤية

ل ق الع ي م م ورائ في س ل عل ن ج

  الرسالة

رفد المجتمع المحلي والمنطقة بخريجين متميزين، وقادرين على مواكبة 
مهاراتهم العلمية، والتقنية عن طريق تقديم برامج تقنية تساهم في االستجابة لحاجة المجتمع المحلي 

والدولي، وتخدم قطاع التكنولوجيا والهندسة والصناعة

  القيم

االنتماء الوطني، التعلم المستمر، 
  .والريادة

  

الغايات االستراتيجية

استقطاب هيئة اكاديمية بمستويات عالية .1
2.  ً توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة ماديا
تشجيع البحث العلمي .3
تطوير واستحداث  .4
تعليم تطوير ال .5
تفاعل تعزيز ال .6
شراكات استراتيجية  .7

  

األهداف االستراتيجية المرتبطة بكل غاية

استقطاب  .1

العمل على توفير أعضاء هيئة تدريس متميزين )1
دعم وتشجيع األكاديمي )2

 

توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة .2

توفير مصادر الدعم المالي )1
العمل على تحسين الوضع المالي من خالل المبادرات والتبرعات )2
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العمل على االرتقاء بالبنية التقنية والمعلوماتية من مرافق وتجهيزات علمية والمختبرات التعليمية 

 تها في جميع أقسام الكلية ووحداتها ومرافقها

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية

 ءمتها الحتياجات السوق المحلي

 
 رسم سياسات إعالمية وتسويقية الستقطاب الطلبة إلى البرامج التعليمية المستحدثة

التدريسية بهدف صقل مهاراتهم العملية بصفات وحاجات 

 تركيز الجهد على التعاون مع المجتمع المحلي في القضايا التنموية 

 الدولية في نطاقات متعددة
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 توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية
العمل على االرتقاء بالبنية التقنية والمعلوماتية من مرافق وتجهيزات علمية والمختبرات التعليمية 

 ومصادر تعلم
تها في جميع أقسام الكلية ووحداتها ومرافقهامراعاة شروط ضمان الجودة و متطلبا

 تعميق ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في الكلية الجامعية

  تشجيع البحث العلمي

 توفير مصادر المعلومات الكافية للبحث و الدراسات
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية

 يئة التدريس على العمل البحثي الجماعيتشجيع أعضاء ه
 تخصيص موارد لتطوير عملية البحث

 التوجه نحو أبحاث تطبيقية منتجة
 تشجيع النشر في مجالت عالمية

  استحداث برامج تعليمية مواكبة

 العمل على استحداث برامج تقنية تخدم سوق العمل 
ءمتها الحتياجات السوق المحليوامدى ماستمرارية تطوير ومتابعة الخطط الدراسية ودراسة 

 تطوير أساليب التدريس
 متابعة وتحسين المرافق ومستلزمات التعليم في الكلية الجامعية

رسم سياسات إعالمية وتسويقية الستقطاب الطلبة إلى البرامج التعليمية المستحدثة

  لكترونياإلتعليم 

التدريسية بهدف صقل مهاراتهم العملية بصفات وحاجات توفير دورات تدريبية ألعضاء الهيئة 
 .الطلبة الذين يتلقون تعليمهم عن بعد
  لكترونيتعزيز جاهزية المدرسين للتعليم اإل

  لكترونية لتحقيق التعليم المطلوب  اإل تتوظيف المستحدثا

  مجتمعيالتفاعل 

  تعزيز خدمات مجتمعية ذات قيمة اضافية
تركيز الجهد على التعاون مع المجتمع المحلي في القضايا التنموية 

  تعزيز االعالم الثقافي والتوعوي للكلية
 جين يلخربا

الدولية في نطاقات متعددة/ دعم مشاركة هيئة التدريس في اللجان الوطنية 
 تطوير المنظومة الثقافية وخدمات المجتمع

64381100(962+): هاتف 

توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية )3
العمل على االرتقاء بالبنية التقنية والمعلوماتية من مرافق وتجهيزات علمية والمختبرات التعليمية  )4

ومصادر تعلم
مراعاة شروط ضمان الجودة و متطلبا )5
تعميق ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في الكلية الجامعية )6

تشجيع البحث العلمي .3

توفير مصادر المعلومات الكافية للبحث و الدراسات )1
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية )2
تشجيع أعضاء ه )3
تخصيص موارد لتطوير عملية البحث )4
التوجه نحو أبحاث تطبيقية منتجة )5
تشجيع النشر في مجالت عالمية )6

 

استحداث برامج تعليمية مواكبةتطوير و .4

العمل على استحداث برامج تقنية تخدم سوق العمل  )1
استمرارية تطوير ومتابعة الخطط الدراسية ودراسة  )2
تطوير أساليب التدريس )3
متابعة وتحسين المرافق ومستلزمات التعليم في الكلية الجامعية )4
رسم سياسات إعالمية وتسويقية الستقطاب الطلبة إلى البرامج التعليمية المستحدثة )5

 

تعليم تطوير ال .5

توفير دورات تدريبية ألعضاء الهيئة  )1
الطلبة الذين يتلقون تعليمهم عن بعد

تعزيز جاهزية المدرسين للتعليم اإل )2
توظيف المستحدثا )3

تفاعل تعزيز ال .6

تعزيز خدمات مجتمعية ذات قيمة اضافية )1
تركيز الجهد على التعاون مع المجتمع المحلي في القضايا التنموية  )2
تعزيز االعالم الثقافي والتوعوي للكلية )3
بااالهتمام  )4
دعم مشاركة هيئة التدريس في اللجان الوطنية  )5
تطوير المنظومة الثقافية وخدمات المجتمع )6
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 ً  للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا

 تطوير شراكات استراتيجية مؤثرة مع أصحاب العالقة محليا وإقليميا و دوليا

  مؤشرات النتائج
المؤهالت العلمية و األبحاث 

المنشورة للترقيات للدرجة 
  المستحقة 

عدد المستفيدين من البرامج 
التدريبية و الحوافز المالية 

  المخصصة 

  مؤشرات النتائج
عدد المستفيدين من البرامج 

  المطروحة 

عدد العقود المبرمة و 
  اإلختراعات المسجلة 

مدى مطابقة المباني و 
القاعات و المختبرات لشروط 

األمن و الصحة للقوانين 
  المتبعة 

مدى مطابقة وموائمة المرافق 
و ما فيها من تجهيزات 

لمتطلبات العصر و 
ضرورات المرحلة وفق 

اييس المواصفات و المق
  العالمية 

عدد األقسام التي حققت 
معايير الجودة في الكلية ، و 

  قياس نسبة النجاح لديها 
عدد المشاركين من الفئة 

المستهدفة من الدورات و 
  البرامج في الجودة 
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ً ؛ شراكات استراتيجية فاعلة للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا

تطوير شراكات استراتيجية مؤثرة مع أصحاب العالقة محليا وإقليميا و دوليا
 نشاء عالقات مع جهات خارجية لدعم البحث العلمي

 تبادل الخبرات على مختلف المستويات
 االستفادة من االمنح والبرامج الوطنية والعالمية

  استقطاب هيئة أكاديمية بمستويات عالية
  مؤشرات األداء 

العمل على توفير أعضاء 
  هيئة تدريس متميزين

عدد األكاديميين في كل 
تخصص و الرتب العلمية 

  المحصلة 
دعم و تشجيع األكاديميين 

  للوصول إلى مراكز مرموقة 
عدد البرامج التشجيعية و 

الحوافز المخصصة 
  للمتميزين 

  توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة ماديا
  مؤشرات األداء

عدد البرامج المتاحة   توفير مصادر الدعم المالي 
للمستفيدين من طلبة الدبلوم و 

  البكالوريوس 
العمل على تحسين الوضع 

المالي من خالل جمع 
  المبادرات و التبرعات 

العقود المبرمة مع شركات و 
مؤسسات راعية لإلبداع 

  اع العلمي و براءة اإلختر
عدد المباني و القاعات توفير بيئة تعليمية آمنة و 

الدراسية و الساحات 
المخصصة و المختبرات 

  الموجودة 
العمل على االرتقاء بالبنية 

التقنية و المعلوماتية من 
مرافق و تجهيزات علمية و 

المختبرات التعليمية و 
  مصادر التعلم 

عدد المرافق و كمية األجهزة 
التقنية و نوعية المصادر 

  التعليمية المتوافرة

مراعاة شروط ضمان الجودة 
و متطلباتها في جميع أقسام 
  الكلية و وحداتها و مرافقها

عدد األقسام في كل برنامج 
  المحققة لمعايير الجودة

تعميق ثقافة الجودة لدى جميع 
  العاملين في الكلية الجامعية 

عدد البرامج التأهيلية و 
التدريبية في مجال الجودة في 

  العملية التعلمية و التعليمية 
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شراكات استراتيجية فاعلة .7

تطوير شراكات استراتيجية مؤثرة مع أصحاب العالقة محليا وإقليميا و دوليا )1
نشاء عالقات مع جهات خارجية لدعم البحث العلميإ  )2
تبادل الخبرات على مختلف المستويات )3
االستفادة من االمنح والبرامج الوطنية والعالمية )4

  
استقطاب هيئة أكاديمية بمستويات عالية. 1الغاية

  الهدف
العمل على توفير أعضاء 

هيئة تدريس متميزين

دعم و تشجيع األكاديميين 
للوصول إلى مراكز مرموقة 

توفير بيئة جاذبة ومتطورة ومستقرة ماديا. 2الغاية 
  الهدف

توفير مصادر الدعم المالي 

العمل على تحسين الوضع 
المالي من خالل جمع 

المبادرات و التبرعات 
توفير بيئة تعليمية آمنة و 

  صحية 

العمل على االرتقاء بالبنية 
التقنية و المعلوماتية من 

مرافق و تجهيزات علمية و 
المختبرات التعليمية و 

مصادر التعلم 

مراعاة شروط ضمان الجودة 
و متطلباتها في جميع أقسام 
الكلية و وحداتها و مرافقها

تعميق ثقافة الجودة لدى جميع 
العاملين في الكلية الجامعية 
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  مؤشرات النتائج

  

اعضاء هيئة  امستوى رض
التدريس والطالب عن   

مصادر المعلومات المتوفرة 
سواء كتب ومجالت مطبوعة 

  واعد بياناتقاو 
عدد اعضاء الهيئة التدريسية 

الذين شاركوا  في هذه  
المؤتمرات والنداوت                

عدد اعضاء الهيئة التدريسية 
الذين شاركوا في هذه الورش 

  وريةواللقاءات  الد

الطاقم  امدى قبول ورض
 نفاقة اإلباالكاديمي عن نس

  على البحث العلمي

المنتجة و المشاريع االبداعية                                  
بحاث والمشاريع التي عدد األ

وتسجيل  تم اعتمادها وتنفيذها
                                     براءة اختراع بذلك     

االبحاث نسبة توثيق هذه 
                نكمراجع لدراسات اخرى م
قبل الباحثين على مستوى 

  العالم

  مؤشرات النتائج
عدد الطلبة المشتركين بهذه 

وكفاءتهم  العلمية  البرامج
  والعملية

       

مستوى  رضا الطلبة و 
الخريجين  عن مخرجات 

العملية التعليمية                                                                                                       

مستوى رضا الطلبة وأعضاء 
هيئة التدريس عن  مخرجات 

و جودة التعلم                                                                                    
اعضاء الهيئتين  انسبة رض

االكاديمية واالدارية والطلبة 
عن هذه المرافق                                                                                                               

ين في هذة عدد المشترك
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  تشجيع البحث العلمي
  مؤشرات األداء  الهدف

توفير مصادر المعلومات 
  الكافية للبحث و الدراسات

بقواعد  المشتركينعدد ا
لمصنفة ا والمجالت البيانات
 ً                                عالميا

تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على المشاركة في المؤتمرات 

                والندوات المحلية والعالمية

عدد المؤتمرات والندوات 
ودة قالمحلية والعالمية المع

  العضاء هيئة التدريس       
تشجيع أعضاء هيئة التدريس 

                                                 على العمل البحثي الجماعي
 قاءاتللاو عملال ورش عدد 

ودة العضاء المعق وريةالد
 لتشجيع هيئة التدريس 

   األكاديمي التواصل
تخصيص موارد لتطوير 

                                                                            عملية البحث
نسبة اإلنفاق على البحث 

 والمشاريع البرامج والعلمي 
  األكاديمية

تطبيقية  التوجه نحو أبحاث
                                                                               

عدد االبحاث التطبيقية 
المنتجة و المشاريع االبداعية                                  

تشجيع النشر في مجالت 
عالمية                                                                           

في عدد االبحاث المنشورة 
مجالت علمية محكمة  

ذات معامل تأثير ومرموقة 
                            مرتفع

  تطوير واستحداث برامج تعليمية مواكبة
  مؤشرات األداء  الهدف

العمل على استحداث برامج 
تقنية تخدم سوق العمل                                                    

البـرامج الدراسـية  عدد
مسـتجدات بمـا لللمواكبـة ا

يتناسـب مـع احتياجـات 
  يةلالمجتمـع الحالية والمستقب

استمرارية تطوير و متابعة 
الخطط الدراسية ودراسة 

ءمتها الحتياجات 
                   السوق المحلي  

 للبرامج دورية مراجعة  تنفيذ
 جودة من للتـأكد األكاديمية

       التدريس وطرق المخرجات

دمت استخالمواد التي  نسبة تطوير أساليب التدريس                                                                         
أساليب التدريس  في تدريسها 

                 الحديثة
متابعة وتحسين المرافق 

ومستلزمات التعليم في الكلية 
  

عدد المرافق ومستلزامات 
التعليم  التي تم تطويرها في 
  الكلية                             

 الدورات والندواتعدد رسم سياسات إعالمية 
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تشجيع البحث العلمي. 3الغاية 

توفير مصادر المعلومات 
الكافية للبحث و الدراسات

تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على المشاركة في المؤتمرات 

والندوات المحلية والعالمية
تشجيع أعضاء هيئة التدريس  

على العمل البحثي الجماعي

تخصيص موارد لتطوير 
عملية البحث

التوجه نحو أبحاث
                                                                               منتجة

تشجيع النشر في مجالت 
عالمية                                                                           

تطوير واستحداث برامج تعليمية مواكبة. 4الغاية 

العمل على استحداث برامج 
تقنية تخدم سوق العمل                                                    

استمرارية تطوير و متابعة 
الخطط الدراسية ودراسة 

ءمتها الحتياجات وامدى م
السوق المحلي  

تطوير أساليب التدريس                                                                          

متابعة وتحسين المرافق 
ومستلزمات التعليم في الكلية 

  الجامعية
رسم سياسات إعالمية 
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الدورات والندوات من 
اعضاء الهيئتين التدريسية 

  واالدارية
  
  

  مؤشرات النتائج
تدريب الهيئة التدريسية على 

 يتقنيات التعليم اإللكترون
  وتنفيذها 

تحديث موارد التعليم 
من بنية تحتية االلكتروني 
  وبرمجيات

الوصول الي تعليم متطور 
  يلبي احتياجات الطلبة 

  مؤشرات النتائج
قياس رضا المجتمع عن 
  مساحة الكلية في خدمته

  عدد المشاريع التي تم تطبيقها 

قياس رضا المجتمع عن دور 
االعالم الثقافي والتوعوي 

  للكلية 

عدد البرامج الدعم من قبل 
  جين يالخر

مستوى سمعة الكلية 
  من قبل الخرجين  ةاألكاديمي

صندوق البريد   64381102(962+): فاكس     64381100(962+)

قية الستقطاب الطلبة 
إلى البرامج التعليمية 

المستحدثة                                     

التي تتناول  المعقودة و
المفاهيم األساسية والحديثة 

للتسويق وبيان منفعة تطبيقه 
على سائر اإلطراف وصوال 

ألقصى درجات الكفاءة 
  الكليةلموارد ا

  تطوير التعليم اإللكتروني
  مؤشرات األداء 

اء  ة ألع ر ف دورات ت ت
ة  ر ة ال ف صقل اله به

فات  ة  ل مهاراته الع
ة ل ن  وحاجات ال لق ي ي ال
ع ه ع    .تعل

خطة التدريب وعدد الدورات 
  وعدد المشاركين

تعزيز جاهزية المدرسين 
  للتعليم االلكتروني

مدى توفير وسائل التعليم 
  االلكتروني لدى المدرسين

 تتوظيف المستحدثا
االلكترونية لتحقيق التعليم 

  المطلوب  

عدد المساقات االلكترونية 
وعدد القاعات الصفية 

المجهزة بوسائل التعليم 
االلكتروني الحديث وعدد 

  االجهزة
  تعزيز التفاعل المجتمعي

  مؤشرات األداء 
تعزيز خدمات مجتمعية ذات 

  قيمة اضافية
إحصاء مشاركات الهيئة 

بتقديم خدمات  ةالتدريسي
  مجتمعية  

تركيز الجهد على التعاون مع 
المجتمع المحلي في القضايا 

  

إحصاء المشاريع والدراسات 
واألبحاث التي تسهم في تنمية 

  المجتمع المحلي 
تعزيز االعالم الثقافي 

  والتوعوي للكلية
عدد البرامج اإلعالمية 

  للمجتمع  ةوالثقافية الخاص

جين في دعم يمساهمة الخر  جينيالخر
  الجامعة 

دعم مشاركة هيئة التدريس 
الدولية / في اللجان الوطنية 
  في نطاقات متعددة

  مدى المشاركة من اللجان

64381100(962+): هاتف 

قية الستقطاب الطلبة وتسوي
إلى البرامج التعليمية 

المستحدثة                                     

تطوير التعليم اإللكتروني. 5الغاية 
  الهدف

اء  ة ألع ر ف دورات ت ت
ة  ر ة ال اله

فات  ة  ل مهاراته الع
ة ل وحاجات ال
ع ه ع  تعل

  
تعزيز جاهزية المدرسين 

للتعليم االلكتروني

توظيف المستحدثا
االلكترونية لتحقيق التعليم 

المطلوب  

تعزيز التفاعل المجتمعي. 6الغاية 
  الهدف

تعزيز خدمات مجتمعية ذات 
قيمة اضافية

تركيز الجهد على التعاون مع 
المجتمع المحلي في القضايا 

  التنموية 
تعزيز االعالم الثقافي 

والتوعوي للكلية

الخرباالهتمام 

دعم مشاركة هيئة التدريس 
في اللجان الوطنية 
في نطاقات متعددة
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  مستوى الرضا من الخدمة 

 ً   ؛ للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا
  مؤشرات النتائج

العائد المالي والمادي من هذه 
  االتفاقيات

عدد البحوث المنشورة التابعة 
  للشراكات

عدد الطلبة المستفيدين 
فرص عمل او فرص (

  )تدريب
  العائد من كل برنامج

صندوق البريد   64381102(962+): فاكس     64381100(962+)

تطوير المنظومة الثقافية 
  وخدمات المجتمع 

عدد النشاطات والمبادرات 
  لدعم المجتمع

ً شراكات استراتيجية فاعلة ؛ للوصول لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليميا
  مؤشرات األداء

تطوير شراكات استراتيجية 
مؤثرة مع أصحاب العالقة 

  محليا وإقليميا ودوليا

  االتفاقيات التي تمتعدد 

انشاء عالقات مع جهات 
  خارجية لدعم البحث العلمي

عدد / مستوى التنوع
  الشراكات لكل قسم في الكلية

تبادل الخبرات على مختلف 
  المستويات

عدد النشاطات المعقودة مع 
مؤتمرات ( الشراكات 

  )لقاءات...ندوات..
االستفادة من البرامج والمنح 

  العالمية والوطنية
  عدد البرامج

64381100(962+): هاتف 

تطوير المنظومة الثقافية 
وخدمات المجتمع 

شراكات استراتيجية فاعلة. 7الغاية 
  الهدف

تطوير شراكات استراتيجية 
مؤثرة مع أصحاب العالقة 

محليا وإقليميا ودوليا
انشاء عالقات مع جهات 

خارجية لدعم البحث العلمي
تبادل الخبرات على مختلف 

المستويات

االستفادة من البرامج والمنح 
العالمية والوطنية

 
 


