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 تحليل الوضع الحالي -1 
 

 أ( نقاط القوة : 
 
 دعم سمو الحكام -
 
 اتفاقية التوأمة مع جامعة األزهر -
 
 االعتماد المبدئي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
 
 مج تخصصي الشريعة والقانوند -
 
 مساقات دينية متجاوبة مع متطلبات العصر -
 
 خطابات سوق العمل مع بعض الدوائر )مثل دائرة المحاكم( -
 
 توفر الخبراء األكاديميين المؤهلين علميا -
 
 تمتع الكلية بدعم وقف خاص من قبل مؤسسة زايد الخيرية -
 

 ب( نقاط الضعف :
 
 غياب التمويل -
 
 دم وجود مقر للكليةع -
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 ج( الفرص المتاحة : 
 
 إنشاء فروع أخرى -
 
 عقد اتفاقيات مع مؤسسات أخرى -
 
 تدشين برامج دراسات عليا -
 
 الربحية  -
 
 التميز على المستوى اإلقليمي -
 

 د( التحديات :
 
 توجهات الحكومة المختلفة -
 
 العجز المادي -
 
 سوق العمل التوافق بين مخرجات الكلية ومتطلبات -
 
 المحلي عدم الحصول على االعتراف األكاديمي -
 
 منافسة الكليات األخرى -
 
 (وعدم وجود التمويل الكافي) بسبب عدم وجود المقر  تقنين قبول الطلبة -
 
 الربحية ) التحول من كونها خيرية ( -
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 الرؤية -2
 

 المي على المستوى اإلقليميبأن تكون الكلية الرائدة في العلوم العصرية من منظور إس   
 

 خصائص الرؤية :

 تضمن برنامج الكلية لجميع مساقات القضايا الفقهية المعاصرة. -
 العناية بدراسة الحراك االقتصادي المعاصر برؤية اإلسالمية . -
 مقارنة العلوم والدراسات القانونية المعاصرة بالشريعة اإلسالمية. -
 تعنى بدراسة االقتصاد اإلسالمي وإدارة المال واألعمال اإلسالمية وعلم االجتماع اإلسالمي . طرح برامج أكاديمية مستقبلية -
 
 

 الرسالة -3
 

 رفد المجتمع اإلقليمي بالكفاءات العلمية اإلسالمية المتميزة   
 
 

 القيم -4
 
 التميز -
 الوسطية  -
 المهارة العلمية والمعرفية -
 ( التركيز على النتائج ) الفعالية  -
 االرتقاء عبر مواكبة متطلبات العصر -
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 األهداف االستراتيجية -5
 
 

 متطلبات سوق العملالمية والقانونية بما يتوافق مع المساهمة في توفير االحتياجات اإلقليمية من الكوادر البشرية في العلوم اإلس -1
 تشجيع البحث العلمي . -2
 .ية والعلمتنمية الشراكات األكاديمية  -3
 التواصل مع المجتمع بما يحقق مبدأ الوسطية . -4
 بالكلية . الموارد البشرية العاملةتحقق رضاء وبيئة تدريب توفير بيئة عمل مناسبة  -5
 إيجاد مصادر دخل ثابتة وصوال إلى االكتفاء الذاتي . -6
 . الحصول على االعتماد األكاديمي -7
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 األهداف االستراتيجية -5 
 

 المساهمة في توفير االحتياجات اإلقليمية من الكوادر البشرية في العلوم اإلسالمية والقانونية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل . الهدف اإلستراتيجي -1

 % 40تحقيق نسبة   هدف المؤشر الخريجون الحاصلون على وظيفة المؤشر

تخريج الكوادر المهيأة للعمل في مجاالت : القضاء الشرعي والمدني ، واإلفتاء ، والمحاماة ،  توفير السبل واإلمكانيات التي تسهم في 1.1 الغاية
 واالستشارات الشرعية والقانونية ، والبحث الفقهي والوضعي ، والوعظ والتدريس ، وذلك بما يتناسب ومقتضيات العصر .

 من المساقات والبرامج .  دراسة وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل 1.1.1 الهدف الفرعي

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
متابعة مراسلة مؤسسات سوق العمل لإلطالع منها على المساقات والبرامج المطلوبة لمؤسساتهم، وعقد  1

 تواصلة معهم للغرض عينه . اجتماعات م
الشؤون 
 األكاديمية

تم بدء المراسالت 
 2005عام 

- 

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر البرامج المستوفية لمتطلبات سوق العمل المؤشر

الشؤون  االستعانة بشركات إحصاء متخصصة لتكوين قاعدة بيانات عن مؤشرات واحتياجات سوق العمل المحلي.  2
 األكاديمية

 25.000 الثاني 2008
 

 % 20تحقيق نسبة   هدف المؤشر استكمال الدراسة بنسبة محددة المؤشر

الشؤون  وضع خطة تسويقية لبناء شراكات فعالة مع مؤسسات سوق العمل .  3
 األكاديمية

 20.000 الثالث 2010

 % 20تحقيق نسبة   هدف المؤشر استكمال تحقيق بنود الخطة بنسبة محددة المؤشر

 45.000 المجموع 

 

الهدف 
 الفرعي

تطوير الخطة الدراسية الخاصة بالمساقات الشرعية لتحقيق توازن دقيق بين األصالة ومواكبة المستجدات في سياق المال واألعمال،  2.1.1
 واالجتماع، واالبتكارات واالكتشافات العلمية، ولتمكين الدارس من االندماج في عصره وتبصر حركته . 

 عمادة الكلية المباشر المسؤول

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
تشكيل فريق عمل متخصص لمساقات الفقه المذهبي، يقوم على تطوير الخطة الدراسية الخاصة بها،  1

 الكلية المعلنة بشأنها . ترسخ مبدأ التنوع الفقهي المنفتح، بما يخدم أهداف 
مجلس قسم 

 الشريعة
 - األول 2008

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر
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تشكيل فريق عمل متخصص لمساقات المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي  2
الب من التعمق في دراسة واقع المال المعاصر، يقوم على تطوير الخطة الدراسية الخاصة بها، تمكن الط
 واألعمال اإلسالمية المتنامية والمتسعة، بما يتواءم وروح الشريعة . 

مجلس قسم 
 الشريعة

 25.000 األول 2008
 )أساتذة زائرون(

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

عاصرة والمستجدة، في سياق المكتشفات والتقدم تشكيل فريق عمل متخصص لمساقات القضايا الفقهية الم 3
العلمي والتكنولوجي، يقوم على تطوير خطتها، تمكن الطالب من فهمها، ودراستها في ضوء الدعائم 

 الخلقية للشريعة . 

مجلس قسم 
 الشريعة

 25.000 األول 2008
 )أساتذة زائرون(

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

 50.000 المجموع 

 
 
 

الهدف 
 الفرعي

تقدم تطوير الخطة الدراسية الخاصة بالمساقات القانونية بما يتناسب وسياسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة ودول اإلقليم، في سياق ال 3.1.1
 الشامل السائد فيها . 

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

لجهة المساندة ا البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
مجلس قسم  تشكيل فريق عمل متخصص لمساقات القانون العام، يقوم على تطوير الخطة الدراسية الخاصة بها .  1

 القانون
 - األول 2008

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

مجلس قسم   تخصص لمساقات القانون الخاص، يقوم على تطوير الخطة الدراسية الخاصة بها.تشكيل فريق عمل م 2
 القانون

 15.000 األول 2008

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

تشكيل فريق عمل متخصص يقوم بدراسة جدوى طرح مساقات لم تلحظها الخطة الحالية، يقتضيها سوق  3
 إلقليمي، مثل قوانين التجارة اإللكترونية، والبترول، والبيئة، والسياحة، وأنظمة المدن، وخالفه . العمل ا

مجلس قسم 
 القانون

 25.000 األول 2008
 )أساتذة زائرون(

 % 60تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

 40.000 المجموع 
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الهدف 
 الفرعي

سية الخاصة بمساقات المواد العامة، تمكن من طرح دبلوم في الدعوة والدراسات اإلسالمية، وفق متطلبات سوق العمل تطوير الخطة الدرا 4.1.1
 الخاص بدوائر الشؤون اإلسالمية . 

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع ةالسن
تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع دائرة الشؤون اإلسالمية، يقوم بوضع خطة مطورة للمساقات الفنية  1

والثقافية العامة، تمكن من طرح دبلوم في الدعوة، يتمكن الطالب من إنجازه في مدة أقلها أربعة فصول 
 دراسية . 

الشؤون 
 األكاديمية

 - الثاني 2009

 % 50تحقيق نسبة   هدف المؤشر شروعالمنجز من الم المؤشر

عقد ورش عمل متخصصة بالتنسيق مع دائرة الشؤون اإلسالمية، لدراسة محتوى هذه المساقات وأهدافها،  2
وتحديد مخرجاتها، ووسائلها التعليمية، بما يخدم متطلبات سوق عمل الشؤون اإلسالمية، ومعايير هيئة 

 االعتماد األكاديمي . 

مجلس قسم 
 د العامةالموا

 - الثاني 2009

 % 50تحقيق نسبة   هدف المؤشر المنجز من المشروع المؤشر

 - المجموع 

 

المحلي االلتزام المستمر بجودة األداء، والتحسين المستدام لخدمات وأنظمة وبنية التعليم، بما يحقق التميز التنافسي للخريجين في سوق العمل  2.1 الغاية
 واإلقليمي .

الهدف 
 رعيالف

 تطوير أنظمة وخدمات التعليم، بما يتواءم والتقدم التكنولوجي في الدولة . 1.2.1

 مدير الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
المدير اإلداري  . ن عرض محتوى المساقات بصورة أفضل( تمكن مdata showتزويد الفصول الدراسية بأجهزة ) 1

 والمالي
 (5) األول 2007

35.000 

 % 100تحقيق نسبة   هدف المؤشر الفصول المزودة باألجهزة  المؤشر

المدير اإلداري  ( للتواصل المستمر مع الطلبة عبر البرنامج بما يخدم المساقات الدراسية.black boardتطبيق برنامج ) 2
 ماليوال

 60.000 الرابع 2012

 % 10تطبيق تحقيق نسبة   هدف المؤشر تطبيق البرنامج  المؤشر

 95.000 المجموع 
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 إيجاد آلية مستدامة للبحث العلمي والتدريب العملي، يكلف بها الطلبة لتنمية مهاراتهم . 2.2.1 الهدف الفرعي

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  ل التشغيليةالبرامج والوسائ الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
تفعيل مساقات قاعات البحث الملحقة بالمواد التخصصية األساسية، وتكليف الطلبة بكتابة أبحاثهم  1

 ومناقشتهم بها.
أعضاء هيئة 

 التدريس
 - دائم

 تحقيق طرح ثالث مساقات بحث متنوعة في كل قسم المؤشرهدف  عدد مساقات البحث المتنوعة في كل فصل المؤشر
تنظيم ورش عمل ودورات تدريب تهدف إلى رفع القدرات الذهنية والتحليلية للطلبة، في سياق العملية  2

 التعليمية .
وحدة التدريب 
 +هيئة التدريس

 15.000 دائم

 % 80 حضورتحقيق نسبة  هدف المؤشر الطلبةحضور المحافظة على  المؤشر

تنفيذ برنامج التدريب العملي والمهني، الداخلي والخارجي، المعتمد، والذي يستهدف الطلبة في سنة  3
 تخرجهم، بشكل يهيىء لهم االندماج السريع في سوق العمل بعد التخرج .

+ وحدة التدريب 

 جهات عمل خارجية
بالتنسيق مع  األول 2008

 الدوائر الحكومية

 % 60 نجاحتحقيق نسبة  هدف المؤشر لمعنيين ببرنامج التدريب العمليإلحاق الطلبة ا المؤشر

 15.000 المجموع 

 
 تحقيق مخرجات تعليم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل . 3.2.1 الفرعي الهدف

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 تكلفةال بداية التنفيذ

 الربع السنة
عقد دورة متخصصة تستهدف أعضاء هيئة التدريس، تشرح كيفية تحديد أهداف ومخرجات كل مساق  1

 دراسي، وتبين كيفية قياس كل مخرج، للتأكد المستمر من تحققها .
وحدة البحث 

 المؤسسي
 10.000 األول 2009

 % 50نسبة   هدف المؤشر الدورة المنجز من المؤشر

لتزام أعضاء هيئة التدريس المستمر، بوضع الخطط التفصيلية الخاصة بمساقاتهم، تشمل بيان أهداف كل مساق، ا 2
 ومخرجاته وأساليب قياسها، ووسائل المساق التعليمية، مع توزيع محتوياته على أسابيع الفصل ، وبيان طرق التقييم .

وحدة البحث 
 المؤسسي

 دائم
 )بداية الفصل الدراسي(

- 

 % 100تحقيق نسبة  هدف المؤشر استكمال وضع الخطط المؤشر %60تحقيق نسبة هدف المؤشر البرامج المستوفية الحتياجات سوق العمل مؤشرال

نشر وتطبيق اإلجراءات الخاصة بأساليب قياس مخرجات التعليم وفق المعلن في خطة المساق، وتنفيذ  3
 محتوياته . االستمارة الخاصة بتقييم المساق نفسه وتقييم 

وحدة البحث 
 المؤسسي

 دائم
 )نهاية الفصل الدراسي(

- 

 % 40تحقيق نسبة   هدف المؤشر الخريجون الحاصلون على وظيفة المؤشر

 10.000 المجموع 
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 األهداف االستراتيجية -5 
 تشجيع البحث العلمي . الهدف اإلستراتيجي -2

 بحث العلمي  داخل الدولة وخارجها .السعي بالكلية لتكون مركزا متطورا لل 1.2 الغاية
 إيجاد البيئة المالئمة للبحث العلمي . 1.1.2 الهدف الفرعي

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
لكلية العامة ، والعمل على مدها باإلصدارات الجديدة من الكتب تنمية المجموعات المكتبية في مكتبة ا 1

 والموسوعات والدوريات واألشرطة، بما يخدم التخصص أوال . 
 100.000 دائم أمين المكتبة

 سنويا

 % 20تحقيق نسبة زيادة ورضى   هدف المؤشر زيادة عدد المواضيع ورضى العمالء المؤشر

 15.000 الرابع 2007 أمين المكتبة تعددة داخل المكتبة العامة.إنشاء قاعة مخصصة للوسائط الم 2

 20.000 الثالث 2007 وحدة المعلومات تمكن المستفيدين من البحث على شبكة المعلومات، )اإلنترنت(تنظيم قاعات المطالعة ومدها بأجهزة كمبيوتر،  3

 % 20تحقيق نسبة   هدف المؤشر استكمال تجهيز وإنجاز القاعات المؤشر

تطوير أنظمة الفهرسة لتتواءم مع أنظمة مكتبة الكونجرس األمريكي، وتطوير أنظمة البحث اآللي عن  4
 الموضوعات والعناوين، وتطوير أنظمة اإلعارة الداخلية والخارجية .

 20.000 األول 2007 أمين المكتبة

 % 20 تطويرتحقيق نسبة  هدف المؤشر استكمال تطوير األنظمة المؤشر

 155.000 المجموع 
 

الهدف 
 الفرعي

تحقيق مشاركة الكلية في تنمية واقع البحث العلمي داخل الدولة وخارجها، عبر تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في مقر الكلية ،  2.1.2
 والمشاركة فيما ينظم خارجها .

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

جهة المساندة ال البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
اعتماد آلية تضمن ألعضاء هيئة التدريس المشاركة في مؤتمرات تدعى إليها الكلية داخل الدولة وخارجها  1

 . 
رؤساء األقسام 

 األكاديمية
 50.000 دائم

 % 30ق نسبة  تحقي هدف المؤشر عدد األعضاء المشاركين إلى مجموعهم المؤشر

الباحثين من داخل الكلية تنظيم ندوة بعنوان )الفقه المذهبي وقضايا العصر(، يدعى إليها عدد من  2
 .وخارجها

وحدة الندوات 
 والمؤتمرات 

 15.000 الرابع 2011

 % 70تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر جيد ونيل رضى المشاركين الحضور ال المؤشر

وحدة الندوات  التحكيم آفاقه وواقعه(، يدعى إليه عدد من الباحثين المتخصصين من داخل الدولة وخارجها .تنظيم مؤتمر بعنوان ) 3
 والمؤتمرات

 100.000 األول 2012

 % 70تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر جيد ونيل رضى المشاركينالحضور ال المؤشر

 165.000 المجموع 
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 ا متطورا للبحث العلمي التخصصي داخل الدولة وخارجها .السعي بالكلية لتكون مركز 2.2 الغاية
 تحقيق مشاركة الكلية في تنمية واقع البحث العلمي التخصصي داخليا وخارجيا . 1.2.2 الهدف الفرعي

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
وحدة البحث  تطبيق خطة سنوية توجه أعضاء هيئة التدريس إلعداد أبحاث علمية مستهدفة .  1

 العلمي والمجلة
 - دائم

 % 30تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر عدد األعضاء المشاركين إلى مجموعهم المؤشر

حثية محكمة وفق المعتمد بالمؤسسات إصدار مجلة الدراسات الشرعية والقانونية السنوية، بمعايير ب 2
 الجامعية األكاديمية .

وحدة البحث 
 العلمي والمجلة

 30.000 الرابع 2011

 % 50تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر استكمال التحضير إلطالق المجلة المؤشر

 30.000 المجموع 

 
 وضع آليات لتشجيع وتعزيز البحث العلمي التخصصي . 2.2.2 الهدف الفرعي

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
التزام تخفيف العبء التدريسي من ساعات التدريس األسبوعية لعضو هيئة التدريس إلى الحد المعتمد في  1

 تمكن من بذل ساعات عمل بحثية خالل دوامه الرسمي . هيئة االعتماد األكاديمي،  وذلك لي
 - دائم مجلس الكلية

 % 22.5بنسبة   ساعات أسبوعية 9 هدف المؤشر نسبة ساعات البحث لمجمل ساعات العمل األسبوعية المؤشر

 وضع وإعالن لوائح داخلية لترقيات أعضاء هيئة التدريس داخل سلم الرتب األكاديمية، تلحظ معاييرها 2
 بشكل جوهري جانب األبحاث والكتب المحكمة التي يقوم عضو هيئة التدريس طالب الترقية بإعدادها .

 - دائم مجلس الكلية

 % 100تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر استكمال اللوائح ونشرها المؤشر

 - المجموع 
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 األهداف االستراتيجية -5 
 

 كاديمية والعلمية .تنمية الشراكات األ الهدف اإلستراتيجي -3

 شراكات 3تحقيق زيادة بعدد بدء  هدف المؤشر زيادة عدد الشراكات األكاديمية والعلمية المؤشر

داخل الدولة وخارجها، والتواصل معها بغية تبادل الخبرات والتجارب، والتعاون في سبيل الوصول إلى  األكاديمية االنفتاح على المؤسسات 1.3 الغاية
 مية مستدامة .تنمية أكادي

 تعميق اتفاقية التوأمة والشراكة األكاديمية مع جامعة األزهر . 1.1.3 الهدف الفرعي

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
 - الثالث 2007 مدير الكلية من األساتذة المتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية . توقيع اتفاقية لرفد الكلية بمزيد  1

 % 60تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر زيادة عدد األساتذة المتخصصين المتفرغين المؤشر

 20.000 الرابع 2007 ر الكليةمدي استقبال وفد عمادة كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر، لبحث آليات وآفاق العمل بالكلية . 2

 من مشروع االتفاقية % 50  تهنسبإنجاز ما  هدف المؤشر توقيع اتفاقية دعم الكلية في أنشطتها األكاديمية المختلفة المؤشر

الرابعة زيارة وفد رئاسة الكلية إلى جامعة األزهر لتطوير اتفاقية معادلة السنة الرابعة، والتي تمكن الطلبة من إنجاز السنة  3
 في الكلية بدبي بدال من االلتحاق باألزهر إلتمامها هناك، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة المبذولة لترخيص الكلية بالدولة .

 30.000 الثالث 2007 مدير الكلية

 % من مشروع االتفاقية 70استكمال إنجاز ما نسبته  هدف المؤشر استكمال تطوير االتفاقية  المؤشر

بوضع الخطة الخاصة ببرنامج الدراسات العليا، تمهيدا العتماده من جامعة األزهر واستصدار  المباشرة 4
 معادلة له من رئاسة الجامعة .

 - األول 2008 مجلس الكلية

 % 20تحقيق ذلك بنسبة   هدف المؤشر استكمال الخطة وإجراءات الحصول على االعتماد المؤشر

 50.000 المجموع 
 

 . عقد اتفاقيات تعاون أكاديمي مع عدد من الجامعات واألكاديميات ذات الصلة باختصاص الكلية، داخليا وخارجيا بهدف تبادل الخبرات 2.1.3 الهدف الفرعي

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
العمل على تحويل التعاون المثمر والبناء بين الكلية وأكاديمية الشرطة في دبي، إلى اتفاقية تبادل خبرات  1

 ومطبوعات وخطط أكاديمية وعلمية بصورة ثابتة ومستمرة. 
 - الثاني 2008 مدير الكلية

 ةإنجاز االتفاقي هدف المؤشر توقيع اتفاقية واحدة لتبادل الخبرات والمطبوعات المؤشر
زيارة كلية الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات للتعريف ببرنامج كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، تمهيدا  2

 لطلب عقد اتفاقية تعاون أكاديمي معها،  ولإلطالع على أفضل الممارسات .
 - الرابع 2008 مدير الكلية

 زيارتين  تحقيق هدف المؤشر الزيارات في السنةعدد  المؤشر
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زيارة كليتي الشريعة والقانون بجامعة الشارقة للتعريف ببرنامج كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، تمهيدا  3
 لطلب عقد اتفاقية تعاون أكاديمي معها، ولإلطالع على أفضل الممارسات .

 - الرابع 2008 مدير الكلية

 دةزيارة واح تحقيق  هدف المؤشر عدد الزيارات في السنة المؤشر
زيارة عدد من كليات الشريعة والقانون بالجامعات األردنية  للتعريف ببرنامج كلية اإلمام مالك  4

للشريعة والقانون، تمهيدا لطلب عقد اتفاقيات تعاون أكاديمي معها، وذلك لتميزها في الجانب 
 الشرعي والقانوني .

 30.000 الرابع 2009 مدير الكلية

 تحقيق ذلك  هدف المؤشر ذه الزيارةالتنظيم الفعلي له المؤشر

 30.000 المجموع 

 
 

الهدف 
 الفرعي

ديمي السعي إلى االنخراط في عضوية رابطة الجامعات اإلسالمية واتحاد الجامعات العربية، واالستفادة من هذه العضوية لتنمية البرنامج األكا 3.1.3
 . للكلية، وتعزيز حضورها على الساحتين العربية واإلسالمية 

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
مراسلة األمانة العامة لرابطة الجامعات اإلسالمية، وتزويدها بالبيانات الكافية عن برنامج الكلية وأنظمتها  1

ارة االنتساب، ومن ثم التحضير الكامل الستقبال لجان الرابطة التي ستقوم بزيارة الداخلية، وتعبئة استم
 الكلية لتقديم تقريرها بخصوص طلب الحصول على العضوية . 

رسوم  الثالث 2012 مدير الكلية
 عضوية

 %50تحقيق الشروط بنسبة  هدف المؤشر استكمال شروط الحصول على العضوية المؤشر

العامة التحاد الجامعات العربية، وتزويدها بالبيانات الكافية عن برنامج الكلية وأنظمتها  مراسلة األمانة 2
الداخلية، وتعبئة استمارة االنتساب، ومن ثم التحضير الكامل الستقبال لجان االتحاد التي ستقوم بزيارة 

 الكلية لتقديم تقريرها بخصوص طلب الحصول على العضوية .

رسوم  ابعالر 2012 مدير الكلية
 عضوية

 %50تحقيق الشروط بنسبة  هدف المؤشر استكمال شروط الحصول على العضوية المؤشر

  المجموع 

 

داخل الدولة وخارجها، والتواصل معها بغية تبادل الخبرات والتجارب، والتعاون في سبيل الوصول  البحثية والعلميةاالنفتاح على المؤسسات  2.3 الغاية
 مستدامة .إلى تنمية علمية 

عقد اتفاقيات تعاون وتبادل مطبوعات ونشرات وتبادل زيارات ومشاركات في األنشطة العلمية والبحثية، مع عدد من مراكز البحث العلمي  1.2.3 الهدف الفرعي
 والجمعيات والمجامع العلمية داخل الدولة وخارجها .

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر
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الجهة المساندة  لتشغيليةالبرامج والوسائل ا الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
العمل على تحويل التعاون المثمر بين الكلية وكل من دار البحوث وإدارة اإلفتاء والبحوث بدبي، إلى  1

 اتفاقية تبادل خبرات ومطبوعات ومشاركات علمية مختلفة . 
 - األول 2008 مدير الكلية

 إنجاز االتفاقية هدف المؤشر وقيع اتفاقية واحدة لتبادل الخبرات والمطبوعاتت المؤشر
 - الثاني 2009 مدير الكلية العمل على تحقيق تواصل للغرض عينه مع الجمعيات القانونية والحقوقية المختلفة ، داخل وخارج الدولة. 2

 % 40إنجاز  تحقيق نسبة هدف المؤشر استكمال اإلجراءات  الخاصة بذلك المؤشر

العمل على تحقيق التواصل مع المجامع الفقهية لمواكبة االجتهادات المعاصرة على اختالف أبوابها،  3
 واالستفادة منها في تعزيز مناهج الكلية .

 - الثاني 2010 مدير الكلية

 % 40تحقيق نسبة إنجاز  هدف المؤشر استكمال اإلجراءات  الخاصة بذلك المؤشر

    

 - وعالمجم 
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 األهداف االستراتيجية -5

 
 التواصل مع المجتمع بما يحقق مبدأ الوسطية . الهدف اإلستراتيجي -4

دنية المساهمة في نشر ثقافة االلتزام داخل أروقة المجتمع، بما يعزز جانب الوسطية واإليجابية في التعاطي مع أحكام الشريعة والقوانين الم 1.4 الغاية
 والبيئة واألخالق .

الهدف 
 الفرعي

 تفعيل األنشطة االجتماعية والثقافية عبر المواسم الثقافية واحتفاالت األيام والمناسبات . 1.1.4

 مدير شؤون الطلبة المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
اعتماد خطط األنشطة الثقافية واالجتماعية ، ذات الصلة باالحتفاالت والمحاضرات والمواسم العامة  1

 والمعارض، والتي يدعى إليها شرائح المجتمع المختلفة، وتخصيص محفزات مادية ومعنوية لها.

قسم شؤون 
 الطلبة

 10.000 الثالث 2007

 % 70تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر التفاعل والحضور ونيل رضى المشاركين  المؤشر

وحدة اإلعالم  تنظيم الموسم الثقافي األول الذي يتضمن سلسلة محاضرات وندوات عامة .  2
 الجامعي

 5000 الرابع 2007

 % 70تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر التفاعل والحضور ونيل رضى المشاركين  المؤشر

وحدة اإلعالم  من سلسلة محاضرات وندوات عامة .تنظيم الموسم الثقافي الثاني الذي يتض 3
 الجامعي

 5000 الرابع 2008

 % 70تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر التفاعل والحضور ونيل رضى المشاركين  المؤشر

عالم وحدة اإل المشاركة في تعميق الوعي بقيم المناسبات الدينية والوطنية، وأيام )البيئة، واألسرة، والمرور، وخالفها...( 
 الجامعي

 5000 دائم

 % 50تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر هذه المناسبات واأليام إحياء المشاركة في   المؤشر

 25.000 المجموع 

 
 

 المساهمة في خدمة المجتمع . 2.4 الغاية

الهدف 
 الفرعي

 في ظل عقد اجتماعي يفرض شراكة قيمية مع مؤسساته  . المشاركة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي من قدرات التوعية العامة ، وذلك 1.2.4

 عمادة الكلية المسؤول المباشر
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الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
التوعية المشاركة في ندوات، ومحاضرات، ولقاءات ثقافية عامة، تدعو إليها جمعيات ومؤسسات  1

 والمشاركة كذلك في ندوات، ولقاءات، وحلقات حوار، تلفزيونية وإذاعية . ،والرعاية، داخل الدولة 
 - دائم هيئة التدريس

 % 50( بنسبة 25زيادة عدد المشاركات الحاصلة ) هدف المؤشر تنمية عدد المشاركات المؤشر

 % من إجمالي األعضاء 50تحقيق ذلك بنسبة  شرهدف المؤ رفع نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين المؤشر

 - دائم هيئة التدريس المشاركة في عضوية جمعيات علمية واجتماعية وبيئية تسهم في خدمة المجتمع . 2

 % 100( بنسبة 2زيادة عدد المشاركات الحالية ) هدف المؤشر اترفع المشارك المؤشر

 - المجموع 
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 داف االستراتيجيةاأله -5
 

 توفير بيئة عمل مناسبة وبيئة تدريب تحقق رضاء الموارد البشرية العاملة بالكلية . الهدف اإلستراتيجي -5

 % 70تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر رضاء العاملين المؤشر

 توفير المباني والتجهيزات والمرافق بمعايير عصرية . 1.5 الغاية

الهدف 
 الفرعي

 تزام بتنفيذ مخططات المباني، وفق البيانات والتصميمات المقدمة إلى هيئة االعتماد األكاديمي بالدولة .االل 1.1.5

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
لجنة مجلس  المسرح، وفق المخططات المعتمدة .تنفيذ بناء الفصول والقاعات و 1

 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل20 هدف المؤشر معدل االستكمال المؤشر

والتي تلحظ توفير مكتب مستقل لكل عضو هيئة تنفيذ بناء المكاتب اإلدارية، وفق المخططات المعتمدة،  2
 . تدريس

جنة مجلس ل
 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل20 هدف المؤشر معدل االستكمال المؤشر

لجنة مجلس  توفير المساكن المخصصة للعاملين بالكلية وفق المتطلبات العصرية  . 3
 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل20 هدف المؤشر المساكنتوفير  المؤشر

 - المجموع 

 

الهدف 
 الفرعي

 تجهيز المكاتب اإلدارية بالوسائل العصرية، التي تضمن للعاملين تواصال مثمرا مع البيئة الداخلية والخارجية . 2.1.5

 مدير الكلية المسؤول المباشر

ساندة الجهة الم البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
تزويد كل مكتب من مكاتب العاملين بالكلية، خاصة مكاتب أعضاء هيئة التدريس بجهاز كمبيوتر وجهاز  1

 هاتف وفاكس.
المدير اإلداري 

 والمالي

 75.000 األول 2007

 % 100 هدف المؤشر نسبة المكاتب المجهزة المؤشر

 %70تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر ستقصاء رضاء العاملينا المؤشر
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وحدة  تزويد كل مكتب بخط لشبكة المعلومات )اإلنترنت( . 2
 المعلومات

 متوفر األول 2007

 % 100 هدف المؤشر نسبة المكاتب المجهزة المؤشر

 %70تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

ليتمكن العاملون من التواصل فيما بينهم وتبادل البيانات بسهولة أكثر،  (Networkلداخلية )تطوير الشبكة ا 3
 وتعزيز البرامج اإلدارية اآللية، ليتمكنوا من تخفيف ثقل األوراق .

وحدة 
 المعلومات

 50.000 األول 2007

 % 20تحقيق استكمال بنسبة  هدف المؤشر استكمال تطوير الشبكة الداخلية المؤشر

 % 50تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

 125.000 المجموع 

 

الهدف 
 الفرعي

 االلتزام بتنفيذ مخططات المرافق العامة، وفق البيانات والتصميمات المقدمة إلى هيئة االعتماد األكاديمي بالدولة . 3.1.5

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  لوسائل التشغيليةالبرامج وا الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
لجنة مجلس  تنفيذ إعداد الساحات والحدائق، وفق المخططات المعتمدة . 1

 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل10 هدف المؤشر معدل االستكمال المؤشر

لجنة مجلس  تنفيذ إعداد المالعب والمسابح والقاعات الرياضية المغلقة، وفق المخططات المعتمدة . 2
 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل10 هدف المؤشر معدل االستكمال المؤشر

لجنة مجلس  تنفيذ بناء المسجد والكافتيريا، وفق المخطط المعتمد . 3
 األمناء المالية

معلق على توفر 
 األرض والتمويل

- 

 % حال توفر األرض والتمويل20 هدف المؤشر معدل االستكمال المؤشر

 - المجموع 

 
 

 توفير اللوائح واألنظمة واإلجراءات اإلدارية التي تسهم في رضاء العاملين . 2.5 الغاية

الهدف 
 الفرعي

وفق معايير هيئة االعتماد األكاديمي، وبما يتوافق والمعمول به في الجامعات المحلية، الستقطاب الكفاءات وتحقيق وضع كادر مالي مجز  1.2.5
 رضاها .

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر
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الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
المالي الحالي، بأساساته وجميع بدالته وعالواته، ليتوافق مع المعمول به في الجامعات  تطوير الكادر 1

 المحلية .
لجنة مجلس 
 األمناء المالية

ضمن  األول 2008
 الموازنة

 %100تحقيق اإلنجاز بنسبة  هدف المؤشر إنجاز الكادر المالي الجديد المؤشر

 %100اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي بنسبة  هدف المؤشر كاديميالتأكد من اتباع متطلبات االعتماد األ المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

 ضمن الموازنة الثالث 2008 مدير الكلية تطبيق إجراءات منح العالوات الدورية والتشجيعية وتفعيل المحفزات . 2

 2008/2009بداية العام الجامعي  مؤشرهدف ال تاريخ التطبيق المؤشر

 %100اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي بنسبة  هدف المؤشر التأكد من اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

 - المجموع 

 
 

الهدف 
 الفرعي

 فاد واإلعارة والترقيات، والخاصة بأعضاء هيئة التدريس وبالعاملين .وضع سياسة واضحة لإلي 2.2.5

 مدير الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
خلية والمطابقة لمعايير االعتماد األكاديمي تطبيق أنظمة اإلعارة واإليفاد، وفق المعتمد في لوائح الكلية الدا 1

. 
ضمن  الثالث 2007 مجلس الكلية

 الموازنة

 2007/2008بداية العام الجامعي  هدف المؤشر تاريخ التطبيق المؤشر

 %100اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي بنسبة  هدف المؤشر التأكد من اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

تطبيق إجراءات منح الترقيات والرتب األكاديمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وفق اللوائح الداخلية  2
 المعتمدة والمطابقة لمعايير االعتماد األكاديمي ,

ضمن  الثالث 2007 مجلس الكلية
 الموازنة

 2007/2008بداية العام الجامعي  هدف المؤشر التطبيقتاريخ  المؤشر

 %100اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي بنسبة  هدف المؤشر التأكد من اتباع متطلبات االعتماد األكاديمي المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

 - المجموع 
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لية لرفع أهيل والتطوير وثقافة الجودة من خالل اعتماد سياسات واضحة لمقاييس األداء ولدورات التدريب وورش العمل التي تستهدف العاملين في الكترسيخ ثقافة الت 3.5 الغاية
 كفاءاتهم .

 تحديد حاجات الكلية التدريبية وحاجاتها من التقنيات والوسائل الحديثة . 1.3.5 الهدف الفرعي

 الكليةمدير  المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
وحدة البحث  بناء قاعدة بيانات شاملة تمكن من تحديد الحاجات التدريبية للعاملين بالكلية سنويا . 1

 المؤسسي
 - دائم

 %100قيق ذلك بنسبة تح هدف المؤشر إنجاز قاعدة البيانات المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

وحدة البحث  بناء قاعدة بيانات شاملة تمكن من تحديد حاجات الكلية من الوسائل والتقنيات الحديثة سنويا . 2
 المؤسسي

 - دائم

 %100تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر إنجاز قاعدة البيانات المؤشر

 % 80تحقيق نسبة رضى  هدف المؤشر استقصاء رضاء العاملين المؤشر

 - المجموع 

 

 

 امة بكفاءة وفعالية .نشر ثقافة الجودة والتميز في األداء من أجل تحسين البيئة التعليمية في الكلية وبيئة العمل، وتوفير القوة الدافعة لتنفيذ الخطة الع 2.3.5 الهدف الفرعي

 مدير الكلية شرالمسؤول المبا

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
 - الثالث 2008 وحدة البحث المؤسسي عقد سلسلة ندوات وورش عمل تهدف إلى تعريف العاملين في الكلية بمعايير جودة األداء والتميز . 1

 4عدد  هدف المؤشر وورش العمل عدد الندوات المؤشر

 % 70تحقيق نسبة وعي  هدف المؤشر نسبة الوعي بمعايير الجودة والتميز المؤشر

( لتمكين العاملين من تعزيز نقاط قوتهم swotوضع مقاييس واضحة لألداء ودليل للجودة، وتعميم استخدام تحليل ) 2

 مهم .وجبر نقاط ضعفهم وإيجاد فرص إلزاحة المعوقات من أما
 - الثالث 2009 وحدة البحث المؤسسي

 % 100نسبة ذلك بتحقيق  هدف المؤشر اإلنجازنسبة  المؤشر

 % 70تحقيق ذلك بنسبة  هدف المؤشر بلوغ المواعيد الزمنية المحددة إلنجاز األعمال المؤشر

 - الثالث 2008 وحدة البحث المؤسسي .لتقييم الذاتي واإلشرافي والتبعيا تعريف العاملين في الكلية بمعايير تقييم األداء، وغاياته، وأوقاته، وباستمارات 3

 4عدد  هدف المؤشر عدد الندوات وورش العمل المؤشر

 % 70تحقيق نسبة وعي  هدف المؤشر نسبة الوعي بمعايير وأساليب تقييم األداء المؤشر

خطط المعتمدة، ومواصلة جمع البيانات والمعلومات عبر المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والوسائل التشغيلية وفق ال 4
 استمارات واستبانات مناسبة وتقييم األداء وصياغة النتائج إلجراء المناسب.

 - دائم وحدة البحث المؤسسي

 % 30التقليل بنسبة  هدف المؤشر تقليل عدد تأخيرات تنفيذ البرامج المؤشر

 - المجموع 
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 العاملين بالكلية ورفع كفاءاتهم بصورة مستمرة .تأهيل  3.3.5 الهدف الفرعي

 مدير الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
 - ئمدا وحدة البحث المؤسسي تحديد وتخطيط االحتياجات التدريبية للعاملين، وتنفيذها بدقة . 1

 إنجاز ذلك هدف المؤشر تحديد وتخطيط االحتياجات في الموعد المحدد المؤشر

 إنجاز ذلك هدف المؤشر تنفيذ الخطة في الموعد المحدد المؤشر
وحدتي البحث  تأمين وإعداد النشرات والدراسات ذات الصلة وتوزيعها على العاملين المعنيين بالكلية . 2

 المؤسسي واإلعالم
 - دائم

 بحسب الحاجة هدف المؤشر عدد النشرات والدراسات لمؤشرا

 - المجموع 
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 األهداف االستراتيجية -5 
 

 إيجاد مصادر دخل ثابتة وصوال إلى االكتفاء الذاتي . الهدف اإلستراتيجي -6

 العام الجامعي المقبل % بداية10الوصول إلى نسبة  هدف المؤشر نسبة تغطية المصروفات من اإليرادات المؤشر

 ثابتة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تطبيق برنامج الكلية وبصورة عالية من الجودة . خارجيةتوفير مصادر دخل  1.6 الغاية
 الحصول على الدعم المالي المقدم من حكومة دبي . 1.1.6 الهدف الفرعي

 % العام الجامعي المقبل10بة تحقيق ذلك بنس هدف المؤشر تقليل نسبة الدعم الحكومي المؤشر

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الرق
 م

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
العمل ضمن فريق عمل مجلس دبي التنفيذي، إلعداد خطة استراتيجية شاملة ومطورة للكلية، تبين جدواها  1

تها في سياق تعزيز رسالة دبي العالمية على المستويات االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وتبين وضرور
 استجابتها لمعايير األداء األكاديمي المعاصر .

الشؤون 
 األكاديمية

 - الرابع 2006

 إنجاز ذلك بصورة تامة هدف المؤشر استكمال العمل المؤشر
 - دائم الشؤون المالية وبنودها ومواطن العجز فيها، في الوقت المحدد . إعداد الموازنة السنوية بأبوابها 2

 بداية السنة الجامعية هدف المؤشر في الوقت المحدد تنفيذ اإلعداد المؤشر

 - المجموع 

 

 ودة .ثابتة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تطبيق برنامج الكلية وبصورة عالية من الج داخليةتوفير مصادر دخل  2.6 الغاية
 النظر في إمكانية تطبيق نظام الرسوم  واألقساط الجامعية بعد حصول الترخيص . 1.2.6 الهدف الفرعي

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
ة فرض رسوم تسجيل على الطلبة المواطنين، وأقساط جامعية على غير إعداد دراسة توضح مدى إمكاني 1

 المواطنين، وذلك بعد حصول الترخيص .
 - الثالث 2007 مجلس الكلية

 2007/2008بداية العام الجامعي  هدف المؤشر لتحديد اإليرادات المتوقعة إتمام إعداد الدراسة في الوقت المحدد المؤشر

بالبرنامج األكاديمي، تستهدف تأهيل وتنمية قدرات الطلبة في بعض المواد التي طرح برامج دعم ملحقة  2
 تقصر فهومهم عن استيعابها واللحاق بركبها، ووضع رسوم مكافئة لها .

 - الثالث 2009 مجلس الكلية

 2009/2010لجامعي بداية العام ا هدف المؤشر لتحديد اإليرادات المتوقعة إتمام طرح البرامج  في الوقت المحدد المؤشر

 - المجموع 
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الهدف 
 الفرعي

 تحقيق الشراكة مع سوق العمل لتحصيل مداخيل مالية عن طريق طرح برامج تدريب مناسبة . 2.2.6

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 عالرب السنة
تستهدف رفع كفاءة العاملين في  تتناسب مع متطلبات سوق العمل،قيام الكلية بتنظيم دورات متخصصة  1

 .المؤسسات المختلفة، تحدد لها رسوم مناسبة 
وحدة خدمة 

 المجتمع

 - الرابع 2012

 2011/2012الربع الثاني من العام الجامعي  هدف المؤشر القيام بتنظيم هذه الدورات في الوقت المحدد لتحديد اإليرادات المتوقعة المؤشر

 - المجموع 

 
 

الهدف 
 الفرعي

 .المشاركة في تلبية احتياجات المؤسسات المحلية من االستشارات الفنية المتخصصة في مجال األحكام الشرعية والقانونية وقواعد االلتزام  3.2.6

 عمادة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  التشغيليةالبرامج والوسائل  الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
تقديم االستشارات المدفوعة األجر في مجال األحكام الشرعية والقانونية وقواعد االلتزام للمؤسسات  1

 الحكومية . 
وحدة خدمة 

 المجتمع
 - دائم

 ضمن خطة تسويق جانبالعمل على تفعيل هذا ال هدف المؤشر اإليرادات المؤشر
تقديم االستشارات المدفوعة األجر في مجال األحكام الشرعية والقانونية وقواعد االلتزام لمؤسسات  2

 المجتمع المدني .
وحدة خدمة 

 المجتمع
 - دائم

 ضمن خطة تسويق العمل على تفعيل هذا الجانب هدف المؤشر اإليرادات المؤشر

 - المجموع 

 
 

 آلية العتماد وتيسير المنح الدراسية . توفير 3.6 الغاية

الهدف 
 الفرعي

 تشجيع مساهمات الهيئات واألشخاص بتقديم منح دراسية غير مشروطة للمستحقين، متى بدأت الكلية تطبيق نظام األقساط . 1.3.6

 مدير الكلية المسؤول المباشر
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الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة ية التنفيذبدا

 الربع السنة
مدير شؤون  إطالق صندوق للمنح الدراسية، يدعى األشخاص من أهل الخير والهيئات للمساهمة فيه . 1

 الطلبة

 5000 الثالث 2008

 إلى سقف نصف مليونضمن خطة تسويق الوصول  هدف المؤشر حجم الصندوق المؤشر

 % 15 المؤشرهدف  نسبة الطلبة المستفيدين المؤشر

مدير شؤون  إطالق برنامج وقف المنح الدراسية . 2
 الطلبة

 5000 الثالث 2008

ضمن خطة تسويق مع  العمل على تفعيل هذا البرنامج هدف المؤشر حجم الوقف المؤشر
 مؤسسات وقف محلية

 تحددها صورة نجاح البرنامج  هدف المؤشر نسبة الطلبة المستفيدين المؤشر

 10.000 المجموع 

 

الهدف 
 الفرعي

 تطبيق نظام منح دراسية داخلي للمستحقين، متى بدأت الكلية اعتماد نظام األقساط . 2.3.6

 مدير الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
لية العامة للمنح الدراسية، لجبر العجز في مخصصات المنح الدراسية تخصيص بنود في موازنة الك 1

%( 95الخارجية، متى كانت اإليرادات المالية تسمح بذلك، تخصص للطلبة المتفوقين بمعدالت تراكمية )
 فما فوق، وللطلبة المحتاجين .

 - دائم الشؤون المالية

موازنة العام الجامعي  ابتداء منالبند  إضافة هذا هدف المؤشر إضافة بند في الموازنة المؤشر
 درهم 50.000وبمعدل  2007/2008

  المجموع 
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 األهداف االستراتيجية -5 
 

 الحصول على االعتماد األكاديمي . الهدف اإلستراتيجي -7

 ي تسهم في حصول الكلية على الترخيص .توفير األنظمة واللوائح والقوانين وفق معايير هيئة االعتماد األكاديمي بالدولة، والت 1.7 الغاية

الهدف 
 الفرعي

 .بوزارة التعليم العالي بالدولة  من قبل هيئة االعتماد األكاديمي الحصول على صالحية الترخيص 1.1.7

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
الشؤون  استكمال إعداد مستندات وأدلة ولوائح التقدم لنيل الترخيص . 1

 األكاديمية

 50.000 تم إنجازه
 )طباعة(

  إنجاز ذلك هدف المؤشر استكمال مستندات االعتماد )األدلة واللوائح( المؤشر

 50.000 المجموع 

 

 الهدف
 الفرعي

 لبات األكاديمية وفق المعتمد من قبل هيئة االعتماد األكاديمي .تطبيق جميع المعايير والمتط 2.1.7

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
تغطية بنود الموازنات سنوات، ل خمسإعداد خطة مرحلية وواضحة لتأمين موارد مالية كافية على  1

 ومراحل إنشاء المباني والمرافق على األرض المخصصة للكلية .
متوقف على  الثاني 2007 مجلس األمناء

 التمويل

 الربع الثاني من العام الحالي متى اعتمدت األرض  هدف المؤشر إعداد الخطة في الموعد المحدد المؤشر

 - المجموع 

 

 الهدف
 الفرعي

 المعايير األكاديمية في اختيار أعضاء هيئة التدريس لضمان الجودة في األداء .التزام  3.1.7

 مدير الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
عن حاجة الكلية إلى أساتذة باختصاصات  نشر المعايير المعتمدة الختيار أعضاء التدريس، واإلعالن 1

 محددة .
وحدة اإلعالم 

 الجامعي 
 20.000 األول 2007

 %100تحقيق لك بنسبة  هدف المؤشر إتمام اإلعالن وإتمام نشر المعايير في الوقت المحدد المؤشر
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 يمي اإلقليمي  .الحصول على االعتماد األكاد 2.7 الغاية

الهدف 
 الفرعي

 تحقيق مستوى أكاديمي بمعايير عالمية  . 1.2.7

 رئاسة الكلية المسؤول المباشر

الجهة المساندة  البرامج والوسائل التشغيلية الرقم
 المسؤولة

 التكلفة بداية التنفيذ

 الربع السنة
 سبق الرابع 2008 مدير الكلية ط واتحادات الجامعات.تفعيل الشراكات األكاديمية الخارجية ، ونيل عضوية رواب 1

 شراكات  3السعي لزيادتها بمعدل  هدف المؤشر عدد الشراكات المؤشر

 - المجموع 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمقابالت الداخلية الختيار أعضاء هيئة التدريس وفق المعلن، تقوم بدراسة الطلبات، وإجراء ا لجانتشكيل  2
 والخارجية ، وتنظيم المفاضلة وفق نظام النقاط .

لجنة اختيار 
أعضاء هيئة 

 التدريس 

 - الثاني 2007

 التزام الكفاءة في التعيين للعام الجامعي المقبل  هدف المؤشر تعيين أعضاء هيئة تدريس المؤشر

 
 

 20.000 المجموع


