الخطة
االستراتيجية
لكلية تصاميم
البيئة  1442 - 1439هـ

االعتماد

6

تم اعتماد توصيات محضر اإلجتماع السادس لمجلس

في كلية تصاميم البيئة لعام  1438 / 1437هـ المنعقد
بتاريخ  1438هـ  ,على أن يتم تنفيذها وفقا للنظام المتبع

مدير جامعة الملك عبدالعزيز

أ.د.عبدالرجمن بن عبيد اليوبي

الرؤية

8

الرؤية

الريادة المعرفية في
علوم تصاميم البيئة

القيم

10

القيم
الصدق و
الشفافية

اإلبداع

الوالء

العمل
الجماعي

جودة األداء

التعاون

تحمل
المسؤولية

12

الرسالة
اثراء الجوانب التعليمية والبحثية في علوم تصاميم البيئة بما يدعم الممارسة
المهنية االبداعية التي تخدم المجتمع

تحقيق التميز في البرامج االكاديمية والمجاالت البحثية للوصول الى نتاج مهني
متميز قادر على خدمة المجتمع والوطن في إطار نظم اداري ذات كفاءة عالية

امداد سوق العمل بالكوادر المهنية ً المؤهلة التي تتميز بالقدرات االبداعية
والقيادية والقادرة على المنافسة محليا وإقليما وعالميا لتحقيق طموح المملكة
وتطوير المدن والبيئات السعودية

اثراء علوم وفنون تصاميم البيئة من خالل تطوير البرامج التعليمية والبحث العلمي
والتطبيق العملي مع االعتناء بالخصوصيات االجتماعية والثقافية بما يساهم في
رقي المجتمع نحو مجتمع حيوي طموح وتحقيق بيئة مستدامة

االهداف االستراتيجية

14

المساهمة في سد الفجوة بين مخرجات
التعليم الجامعي ومتطلبات سوق
العمل فيما يتعلق بتخصصات الكلية

تفعيل الشراكات مع المؤسسات
الخيرية ذات العالقة

تنشيط البحث العلمي

التحديث الدوري للبرامج الدراسية
األكاديمية

حصول البرامج على اإلعتماد األكاديمي
تفعيل الترابط بين الكلية وخريجيها
رفع كفاءة الكادر األكاديمي بالكلية

توفر
عقد الشراكات مع الجهات ًالتي
ً
فرص التدريب للطالب محليا ودوليا
زيادة موارد الكلية الذاتية
تطوير مبنى ومرافق الكلية

التعريف بتخصصات تصاميم البيئة
تنشيط وزيادة دور الكلية في
خدمة المجتمع لتفعيل المجتمع
الحيوي وتنمية انشطته.

تفعيل الشراكات الدولية البحثية

إعداد الطالب علميا ومهنيا ومهاريا
وابتكاريا وشخصيا
تطبيق اساليب ووسائل التعلم
والتعليم المبتكرة والحديثة
استحداث برامج أكاديمية
االهداف االستراتيجية

رفع كفاءة موظفي الكلية

المساهمة في نشر الوعي البيئي
والعملي بين طبقات المجتمع داخل
وخارج الجامعة

االرتقاء بمجلة الكلية

المحور

التطوير والجودة

خدمة المجتمع

البحث العلمي

التعليم والتعلم

اهداف
استراتيجية
1. التحديث الدوري
للبرامج الدراسية
األكاديمية

البرامج
1.التطويروالتحسينالدوري
للخططالدراسيةبأقسام
الكلية

المشروعات
1. إنشاء وتفعيل لجنة لتحديث
المناهج على مستوى الكلية

2. إنشاء وتفعيل لجان لتحديث
المناهج باألقسام العلمية

3. إجراء دراسات تحليلية ألفضل

2. إعداد الطالب

1.تحسينمستوىالطالب

وابتكاريا وشخصيا

والعربية

علميا ومهنيا ومهاريا

فياللغتيناالنجليزية

سنة

2. التنسيق مع معهد اللغة

2.تنميةقدراتالطالبعلى

 في العام الثالث100%  ثم،الثاني
1. عقد دورات قصيرة لتنمية قدرات

المشكالت
3. رعاية الموهوبين

بمهارات حل المشكالت
1. استحداث وتفعيل مشروعات

اإلدراك والتفكير النقدي واالرتقاء

لرعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم
اإلبداعية بالتعاون مع اإلدارات

التعــــــــــــليم و التعـــــــــــــــلم

المختصة بالجامعة
2. إنشاء وحدة لإلبتكار واإلبداع
3. تشجيع ودعم اإلبتكار واإلبداع

والتعليم المبتكرة
والحديثة

2. رفع المستوى الثقافي
للطالب

1.  من المقررات الدراسية30% توجيه
لتكون ذات مخرجات بحثية طالبية
يمكن المشاركة بها في الملتقى
العلمي السنوي بالجامعة
1. تحديث مكتبة الكلية وامدادها
بالمراجع الثقافية والتخصصية
الضرورية والجديدة من كتب

ومجالت علمية.
2. تنظيم فعاليات للحث عل القراءة
العامة والتخصصية
3.االهتمامباألنشطة

1. تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية

القيادةواإلنتاجيةلدى

القيادة واإلنتاجية لدى الطالب

الطالبيةلتعزيزصفات
الطالب
4. تفعيل التعليم
اإللكتروني

ودينية ورياضية لتعزيز صفات

1. تنظيم محاضرات حول اساليب

ووسائل التعلم والتعليم اإللكتروني
2.  على األقل من30% توجيه

المقررات الدراسية لالستفادة من

نظام التعليم والتعلم اإللكتروني
((البالك بورد
4. استحداث برامج
أكاديمية

1. استحداث برنامج

1. إنشاء وتفعيل لجنة للدراسات

البيئة

برامج الدراسات العليا وحل المشاكل

ماجستير بقسم عمارة
2. استحداث برنامج

العليا تعمل على متابعة استحداث

ماجستير بقسم

القائمة
2. استقطاب أعضاء هيئة تدريس

3. استحداث برنامج

الدراسات العليا والبكالوريوس

الجيوماتكس

دكتوراة بقسم العمارة

لدعم العملية التعليمية في برامج
3. االستفادة من الشراكات العالمية

لدعم استحداث برامج الدراسات العليا
4. مراجعة وتطوير برامج الماجستير
التي مر على إنشائها عشر سنين
فأكثر

Strategic
objectives
1. Periodic updating
of the academic
programmes.

2. Equipping students,
with academic
and professional
competence.

Teaching and Learning

دراسي
عدد

سنة

المقررات

سنة

عدد الدورات

سنة

إنشاء برنامج

2 years

إنشاء وحدة

2 years

الدراسية

عدد

اإلبتكارات

2 years

عدد

سنة

المقررات
الدراسية

عدد المراجع
عدد

الفعاليات
عدد األنشطة
عدد

المحاضرات
عدد

المقررات
الدراسية

عدد

اإلجتماعات
عدد

2 years

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة
2 years

المستقطبين
عدد

2 years

الشراكات
عدد

سنة

المراجعات

Projects

Indicators

Duration

1. Regular improvement in the
teaching-learning programmes
of study in each and every
department of the faculty.

1. Constitute and reinforce curriculum
review committee at the level of faculty.

Number
of meetings.

6 months

2. Constitute and reinforce curriculum
review committee at the level of
academic departments.
3. Carry out comparative analytical
studies, from the top ten academic
programmes globally in view of each and
every area of specialisation at the level
of faculty.
1. Establish a latest language support
unit for English at the level of faculty.

Number
of meetings.

6 months

Conduct a
study.

1 year

Develop
a study module

1 year

Develop
a study
module

1 year

Number
of courses.

1 year

Number
of courses.

1 year

1. Spawning, scouting, sustaining and
scaling up the innovative projects of
talented students in collaboration
with the competent department of the
university.
2. Setup a dedicated unit for innovation
and creativity.

Develop
a programme

2 years

Develop
a programme

2 years

3. Promote and sustain the innovation
and creativity.

Number
of innovations.

2 years

1. Making such a system, so that 30 %
of the curriculum can be focused on
students’ research output enabling them
to participate in annual scientific forum
of the university.
1. Keeping Faculty library up-to-date
with essential and latest Reference
materials, Books and Journals in the
Environmental designs specialisation.
2. Organising events aimed at public and
exclusive reading.

Number
of courses.

1 year

Number
of references.

2 years

Number
of events.

1 year

1. Organise extracurricular activities
(cultural, social, religious and sports) to
promote leadership and creative skills
among students.
1. Organise sessions to comprehend
modalities of e-learning.

Number
of activities.

1 year

Number
of sessions.

1 year

2. Shaping the curricula in such a
manner so that 30% of its segments can
get benefit of e-learning system (i.e.
Blackboard).
1. Establish and mobilise a committee on
higher studies to carry out the progress
of graduate programmes and also for
troubleshooting.
2. Alluring the members of faculty to
sustain teaching learning process in
graduate and postgraduate programmes.
3. Exploiting global collaborations
in favour of developing graduate
programmes.
4. Retrospection and review of master’s
programmes, those are being delivered
for 10 years or more.

Number
of courses.

1 year

Number
of meetings.

1 year

Number
of promoters.

2 years

Number
of
collaborations.
Number
of reviews.

2 years

1. Advancing proficiency of
students in Arabic and English
both languages.

1. Escalating students’
research skills.

2. Elevate the intellect
instinct of the students.

3. Watch and ward students’
actions to boost their leadership
qualities and creativity.
4. Initiate e-learning.

4.Development of
academic programmes

إعداد مقرر

Programmes

2. Developing students’
competencies on problem
analysis, critical thinking and
problem solving.
3. Valuing the innovators.

3. Using innovative
and state-of-the-art
teaching and learning
methods

6شهور

إنشاء وحدة

 في العام75%  ثم،في العام األول

البحثية

اإلجتماعات

اإلنجليزية بالكلية

تخصص من تخصصات الكلية
1. إنشاء وحدة جديدة لدعم اللغة

50% بالكلية للغة األنجليزية بنسبة

ووسائل التعلم

عدد

6شهور

سنة

إضافيا لطالب الكلية
3.  من المقررات50% تحويل نسبة

1. تنمية قدرات الطالب

اإلجتماعات

إجراء دراسة

 يكون،متخصص للغـة اإلنجليزية

3. تطبيق اساليب

عدد

المدة

عشرة برامج أكاديمية عالمية لكل

اإلنجليزية إلعداد مقرر دراسي

اإلدراكوالتفكيرالنقديوحل

المؤشر

1. Development of a master's
degree study programme in
Landscape architecture.
2. Introduce a master's
degree study programme in
Geomatics department.
3.Develop a PhD degree
study programme in
Architecture Department

2. Develop a specialised course in
English in collaboration with English
Language Institute; as a supplementary
module for FED students.
3. Gradually shifting medium of
instruction into English from 50% in 1st
year to 75% in 2nd year and finally 100%
by 3rd year.
1. Conduct short colloquiums on problem
analysis, critical thinking and problem
solving skills.

1 year

اهداف
استراتيجية
5. تنشيط البحث
العلمي

البرامج
زيادةانتاجأعضاءهيئة

التدريسمناألبحاثالعلمية

المشروعات
1.

تفعيل دور وحدة البحوث

2.

استقطاب الكفاءات المتميزة

3.

المشاركة في برامج األبحاث

4.

استقطاب المميزين من

5.

تفعيل برنامج استاذ زائر

واالبداع بالكلية.

(( بحثياHighly cited .
المدعومة.

الطالب من داخل وخارج المملكة
للمشاركة في المحاضرات وورش
العمل واألشراف علي الرسائل

العلمية
6.
تخصيص قاعة مجهزة بالكلية

المؤشر
عدد

الممارسات

المدة
6شهور

عدد الكفاءات

سنتين

عدد االبحاث

سنة

عدد الطالب

سنة

عدد

المحاضرات

سنة

لطلبة الدراسات العليا
7.

تكريم سنوي للمتميزين بالبحث

العلمي
تفعيلدورالمجموعات

1.

المعتمدة

االقسام والكلية
2.
االستفادة من برامج األبحاث

البحــــــــــــــــــث العـــــــــــــــلمي

البحثيةفيالمسارات

حث أعضاء هيئة التدريس

في العلوم العمرانية
المستدامة

6. االرتقاء بمجلة
الكلية

تطوير مجلة الكلية

المتميزين

سنة

على تكوين فرق بحثية على مستوى

انشاء لجنة

6شهور

السنوية المدعومة من الجامعة ومن

عدد االعضاء

6شهور

عدد االبحاث

6شهور

خارجها
3.
زيادة النشر العلمي السنوي
تأسيس مركز تميز بحثي

عدد

1.

تحديد المحاور البحثية ذات

2.

وضع خطة استراتيجية للمركز

1.

تحويل المجلة الى مجلة رقمية

العالقة

2.

عقد اتفاقية مع دار نشر

3.

وضع خطة تطويرية سنوية

الخطة

عدد

االصدارات

سنتين

عالمية

الخطة

سنة

عدد األبحاث

سنتين

الزيارات

عدد األعضاء

سنتين

3. تفعيل برنامج استاذ زائر للمشاركة

عدد األساتذة

سنتين

للمجلة
7. تفعيل

الشراكات الدولية
البحثية

استقطاب العلماء
الدوليين

1. دعم األبحاث المشتركة مع
األساتذة العالميين

2. تفعيل الشراكات العالمية وتبادل

في المحاضرات وورش العمل
واألشراف علي الرسائل

Strategic
objectives
5.Promoting
scientific research.

Programmes

Projects

Indicators

Duration

1. Escalating productivity of
faculty members in the area of
scientific research.

1. Accelerating the roles and
responsibilities of a research and
innovation unit at the level of faculty.
2. Attracting outstanding research
experts; who are highly cited.

Number of
projects.

6 months

Number of
experts.

2 years.

3. Participating in research grant
programmes.

Number of
research
projects.
Number of
students.

1 year

5. Starting a programme for visiting
professors, who can take part in the
lecturing and workshops and offer
guidance on scientific research
communications.
6. Allocate a fully equipped reading hall
for postgraduate students of the faculty.

Number of
lectures.

1 year

7. Organising an annual award ceremony
for the distinguished scientific
researchers.

Number of
outstanding
research
projects.
Number of
groups.

1 year

4. Attracting meritorious students at
national and international levels.

Scientific Research

2. Forming research groups in
approved thrust areas.

6.Refurbishing
Faculty’s Journal.

1. Motivating the academic members to
form research groups at the department
level; and as well as at the faculty level.
2. Availing research funds from the
annual research programme grant of
the university, and of other external
agencies.
3. Increasing the number of research
publications per year.

3. Inaugurating a center of
excellence in urban sciences
research.

1. Identifying thrust areas for research.

1. Refurbishing Faculty’s
Journal.

1. Shifting the current Journal to an
online platform.

1 year

6 months

Number of
research
grants.

6 months

Number of
researches.

6 months

The plan.

2. Crafting a strategic plan for the
center.
Number of
publications.

2 year

2. Entering into an agreement with
internationally renowned publisher.

7.Inducing
international
collaborations on
research

1. Luring the scientists of
international repute.

3. Accelerating number of visiting
professors, who can take part in the
lecturing and workshops and offer
guidance on scientific research
communications.
1. Encouraging joint research studies
with the professors abroad.

The plan

1 year

Number of
researches..

2year

2. Initiating global collaborations and
exchange visits.

Number of
participants

2 year

3. Accelerating number of visiting
professors, who can take part in the
lecturing and workshops and offer
guidance on scientific research
communications.w

Number of
professors.

2 years

اهداف
استراتيجية

البرامج

8. تفعيل الشراكات

1.

ذات العالقة.

العالقة.

مع المؤسسات الخيرية

تفعيلالشراكات

معالمؤسساتالخيريةذات

المشروعات
1.

إنشاء وحدة خدمة المجتمع

2.

تفعيل الشراكات القائمة مع

والبيئة بالكلية.

المؤسسات الخيرية ذات العالقة
9. المساهمة في نشر

الوعي البيئي والعملي
بين طبقات المجتمع

داخل وخارج الجامعة.

1.

مساهمة أعضاء

هيئة التدريس والخريجين
والطالب في نشر الوعي
البيئي.
2.

التعاون مع الجهات

المعنية بالبيئة والحفاظ

عليها والجهات اإلعالمية
لنشر الثقافة البيئية.

1.

عالقة

تجهيز مواد إعالمية ذات

2.

المشاركة الفاعلة في

3.

تفعيل جائزة ألفضل مشارك

المناسبات العامة ذات العالقة
في خدمة المجتمع

المؤشر

المدة

قرار األنشاء

6شهور

عدد الشراكات
اعداد النشرة
واالفالم

سنة
سنة

عدد المشاركات

سنة

تخصيص جائزة

سنة

عدد المتطوعين

سنة

عدد التحديثات

6شهور

عدد المعارض

سنة

زيادة عدد المتطوعين في القطاع
غير الربحي

10. التعريف بتخصصات
تصاميم البيئة

1.

التعريفبالكلية

وتخصصاتهاومجاالتعمل
خريجيهالطالبالسنة

خــــــــــدمة المجـــــــــــــــتمع

التحضيرية

2.

التعريفبالكلية

وتخصصاتتصاميمالبيئة

ومجاالتهاودورهافيخدمة
المجتمع

1.

تطوير موقع الكلية

2.

تنظيم معرض سنوي

االلكتروني ومواقع األقسام

3.

تجهيز مواد اعالمية عن الكلية

وأقسامها وتخصصاتها ومجاالت

عمل خريجيها ودورها في خدمة
المجتمع

4.تفعيل وسائل التواصل االجتماعي

عدد المواد
االعالمية

عدد المشاركات

سنة

سنة

4. انشاء جمعيات علمية تخصصية

انشاء الجمعيات

11. تنشيط وزيادة

1. زيادة التفاعل والتعاون

المجتمع لتفعيل

والمهنية والعمل كذلك

دور الكلية في خدمة
المجتمع الحيوي
وتنمية انشطته.

مع الجهات التعليمية
على تطوير المعايير

الوظيفية الخاصة بكل
مسار تعليمي.

2. االهتمام ببرامج التعليم
المستمر وتقديم دورات

1.

تقديم دورات علمية تثقيفية

2.

عقد لقاءات علمية وندوات

تطوعية لعامة المجتمع

ودعوة المهتمين من الجهات ذات
العالقة بحضورها
3. اقامة معرض سنوي (داخلي
أوخارجي) مفتوح للجمهور

سنة

عدد الدورات

سنتين

عدد اللقاءات

سنة

عدد المعارض

سنة

مهنية للمتخصصين

3. تقديم دورات تثقيفية
للعامة

4. االهتمام باللقاءات
العلمية والندوات

5. تطوير شراكات
مجتمعية

Strategic
objectives
8.Opening up avenues
of collaboration
with appropriate
philanthropies

9.Contributing to
promote environmental
and utile awareness
among different stratum
of the community

Community Service

10. Disseminating
the discipline of
Environmental Designs,
among the community
members who are living
either off campus, or on
campus

11. Enhancing and
strengthening the role,
Faculty of Environmental
Designs is playing in the
actions concerned to
community revitalisation

Programmes

Projects

Indicators

Duration

1. Collaborating with appropriate
philanthropies.

1. Starting a unit for community and
environmental services at the faculty
level.
2. Ameliorating existing collaborations
with compatible philanthropies.

Passing
resolution.

6 months

1. Making sure the
contributions of the faculty
members, alumnae and
students to raise the
awareness on environmental
concerns.
2. Connecting with the
concerned authorities on
environmental conservation
and sensitising media to
promote an environmentally
favourable culture.

1 year.

Publishing
newsletter
and producing
movies.
Number of
participations.

1 year

3. Starting awards for the most
excellent contributors into the
community services.
4. Increasing the number of volunteers
working with the non-profit
organisations.

Tailor the award.

1 year

Number of
volunteers.

1 year

1. Convening events for
preparatory year students
to allow them to look around
the faculty and learn about its
functioning and specialties.

1. Developing an exclusive website for
the faculty and its departments.

Number of
updates.

6 months

2. Convening an annual exposition.

Number of
expositions.

1 years

2. Publicising the discipline of
environmental designs and
its fields of specialisations;
including the pivotal role, which
the faculty is playing in the
serving the community.

3. Circulating publicity materials on the
discipline of environmental designs and
its fields of specialisations; including
the pivotal role, which the faculty and
its graduates are playing in the serving
the community.
4. Initiating promotion through social
media posts.

Number of
publicity
materials.

1 years

Number of posts.

1 years

5. Constituting specialised professional
associations.

Number of
associations.

1 year

1. Offering voluntary scientific learning
courses to the community members at
large
2. Convening scientific symposiums
and congregations, of different
stakeholders’ interest.
3. Organising annual public expositions
(indoor and outdoor).

Number
of references.

2 years

Number
of events.

1 year

Number
of activities.

1 year

1. Strengthening of
interactions and
collaborations with
sublime educational and
professional organisations,
as well as developing
operational standards for
each educational track.
2. Concentrating on regular
academic programmes and
offering exclusive academic
programmes for working
professionals.
3. Offering academic
programmes for the
community.
4. Noticing scientific
symposiums and
congregations.
5. Building partnerships with
the community.

1. Developing significant IEC
(information, education and
communication) materials.

Number of
collaborations.

2. Instigating participation in the
relevant public events.

1 year

اهداف
استراتيجية

البرامج

المشروعات

12. المساهمة في سد

1.ضمانمواءمةمخرجاتالكلية

1. إنشاء وتفعيل مجلس استشاري يضم ممثلين

الفجوة بين مخرجات

معسوقالعمل.

عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

التعليم الجامعي ومتطلبات

2. عقد اتفاقيات مع الهيئات المهنية

سوق العمل فيما يتعلق
بتخصصات الكلية.

المؤشر

المدة

انشاء مجلس

سنة

عدد االتفاقيات

سنة

اعداد دراسة

سنة

عدد االتفاقيات

سنة

محضر اجتماع

6شهور

محضر اجتماع

6شهور

شراكه.

سنة

نظام

سنة

دورة.

سنة

وحدة دائمة

6شهور

قاعدة بيانات

سنة

عدد الفاعليات

سنة

عدد األستبانات

سنة

عدد الشراكات

سنة

عدد الشراكات

سنة

نظام

6شهور

دليل إجرائي

سنة

3. ضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع
 ودراسة اثر مخرجات،متطلبات سوق العمل
التعليم في سوق العمل.

4. عقد اتفاقيات تدريب منتهية بالتوظيف.

13. حصول البرامج على

1. إتخاذ خطوات جادة للحصول

1- إنشاء وتفعيل لجنة اإلعتماد األكاديمي

اإلعتماد األكاديمي

3 على اإلعتماد األكاديمي خالل

بالكلية

سنوات

2. إنشاء لجنة لالعتماد األكاديمي بكل قسم.

3. إنشاء شراكات مع جامعات عالمية لتسهيل
الحصول على االعتماد األكاديمي.
4. إنشاء وتفعيل نظام مؤسسي لممارسات
االعتماد المؤسسي.
5. إقامة دورات ألعضاء هيئة التدريس حول
كيفية إنجاز أعمال اإلعتماد األكاديمي
14. تفعيل الترابط بين

1. انشاء رابطة خرجين الكلية.

الكلية وخريجيها.

تفعيل وحدة الخريجين بالكلية

والتواصل معهم ودعوتهم لحضور فعاليات
2. التواصل المستمر مع

التــــــــــطوير و الجـــــــــــــــودة

1.

الخريجين

األنشطة الطالبية ومناقشات المشاريع.
2.

إعداد وتحديث مستمر لقاعدة بيانات

تشمل خريجي الكلية

3. تأسيس الجمعيات العلمية
في مجاالت التخصصات المهنية
للكلية

3.

إقامة فعالية سنوية يشارك فيها

طالب الكلية والخريجين
4.

قياس مستوى الخريجين محليا وعالميا

والتأكد من ازدياد مستوى الخريجين باضطراد.
15. رفع كفاءة الكادر

1-قياسكفاءةأعضاءهيئة

1. حث أعضاء هيئة التدريس على المشاركة

األكاديمي بالكلية

التدريس.

بدورات وبرامج مراكز التطوير والتدريب
بالجامعة و المراكز العالمية.

2-تطويرمهاراتأعضاءهيئة

2. حث أعضاء هيئة التدريس على المشاركة
في دبلوم المعلم الجامعي
3. تطبيق نظام قياس أداء عضو هيئة
التدريس.

16. رفع كفاءة موظفي

1.

برنامج تحسين أداء

الكلية

موظفي الكلية
2.

1.

إعداد دليل إجرائي للمهام داخل

الكلية.

آلية قياس أداء

الموظفين.

2.

 إستكمال ممارسات نظام الجودةISO.
نظام

3.

 الحصول علىISO

3.

تشجيع الموظفين لحضور دورات
دورة

سنتين

جائزة

سنة

اتفاقية

سنة

عدد الفرص

سنة

الئحة

سنة

مشاريع

سنة

دورة

سنة

برنامج

سنة

معمل

سنة

فراغ

سنة

نظام

سنة

4. إستكمال التجهيزات التقنية بمرافق الكلية.

تجهيز

سنة

داخلية وخارجية
4.

جائزة الموظف المثالي.
توقيع إتفاقيات تدريب مع الجامعات

17. عقد الشراكات مع

1. اإلهتمام بالتدريب الميداني

1.

الجهات التي توفر فرص
ً
التدريب للطالب محليا
ً
ودوليا.

للطالب.

الخارجية

18. زيادة موارد الكلية

2.عقد الشراكات مع الجهات
التي توفر فرص التدريب الطالب
ً
ً
محليا ودوليا.

1. تنويع مصادر التمويل بالكلية.

الذاتية.

19- تطوير مبنى ومرافق

برنامج تطوير بيئة العمل

الكلية

بالكلية

سنتين

2.

تفعيل مذكرات التفاهم لتدريب

وتوظيف الطالب.
3.

تطوير الئحة التدريب.

1.

تفعيل بيت الخبرة واالستشارات.

2.

تفعيل برنامج الدورات العلمية.

3.

إستحداث برامج تعليمية مدفوعة

الثمن

1. إستكمال تطوير المعامل بالكلية
2. تطوير فراغات الكلية
3. تطوير نظام لصيانة المبنى وإدارته.

Strategic
objectives

Programmes

Projects

Indicators

Duration

12.Working hard under the

1. Regular improvement in the teaching-

1. Constituting an advisory board comprising both the

Constitute a board.

1 year

capacities of the Faculty, to

learning programmes of study in each and

public and private sector delegates.

bridge the gaps between the

every department of the faculty.

Number of

1 year

2. Signing agreement with professional associations.

university’s academic outcomes,

agreements.

and the skills demanded into the

3. Conforming the match between the outputs of higher

job market

Carry out the study.

1 year

4. Entering in agreement for campus placement

Number of

1 year

(selection of students directly from the university

agreements.

education and the demanded skills in the job market;
while conducting a scrutiny of the impact higher
education is creating upon the job market.

campus after they complete their studies).
13. Achieving academic

1. Taking serious steps to achieve

1. Forming and instigating an academic accreditation

Minutes of the

accreditation for all the

academic accreditation within 3

committee at the level of faculty.

meetings.

programmes operational at the

years.

2. Constituting a committee for academic accreditation

Minutes of the

in each and every department of the faculty.

meetings.

3. Building partnerships with international universities

Partnerships.

1 year

System.

1 years

Courses.

1 years

6 months.

faculty.

6 months.

6 months.

to facilitate access to academic accreditation.
4. Constituting and putting into operation a coherent
system on institutional accreditation practices.

5. Building capacities of faculty members on tips and
tricks to acquire academic accreditation.

Quality and Development

14.Strengthening alumni linkages

1. Constituting an alumni association.

1. Promoting the alumni association and persuading

Permanent

2. Communicating with alumnus on

members to take part in students’ activities and

Association.

regular basis.

project discussions.

3. Constituting specialised

2. Building an alumni database and updating it on

professional associations consistent

regular basis.

to the specialisations available at the

3. Convening an annual event on regular basis so that

faculty.

alumnus and students of the faculty can interact with

Database

1 year

Number of events.

1 years

4. Measuring the competencies of graduates locally

Number of

1 year

and globally; and ensure constant betterment in the

resolutions.

each other.

competencies.
15. Building capacities of

1. Measuring the competence of faculty

1. Motivating the members of faculty to take part in the

Number of

academic personnel at the

members.

courses run by university’s development and training

participations.

faculty

2. Enhancing the competencies of

center; and in the pertinent training programmes being

academic staff members.

conducted abroad.

1 year

2. Encourage faculty members to get Diploma in Higher

Number of

1 year

Education Pedagogy.

participations.

3. Enforcing performance measurement system for the

System.

6 months.

1 year

academic staff members of the faculty.

16. Building capacities of

1. Paying attention to the field training

1. Developing an operation manual to accomplish

Number

administrative personnel at the

of the students.

administrative tasks inside the faculty.

of meetings.

faculty

2. Collobarating with the

opportunities at the local and

2. Fulfilling the standard requirements for ISO

Number

international levels.

certification.

of promoters.

3. Persuading administrative staff members of the

Number of

faculty to attend internal and external training courses.

collaborations.

4. Rendering ‘best employee award’.

Number

organisations that offers internship
2 years

2 years

1 year

of reviews
17. Establish partnerships with

1. Paying attention to the field training

1. Signing agreements with foreign universities to

local and international trade and

of the students.

facilitate trainings for students.

commerce associations.

2. Collobarating with the

Agreement

1 year

1 year

organisations that offers internship

2. Signing ‘Memorandum of Association-MOUs’ to

Number of

opportunities at the local and

facilitate training and recruitment of students.

opportunities.

3. Enlisting the training programmes.

List

1 year

1. Commencing a venture of expertise and consultancy.

Venture

1 year

2. Starting a programme on scientific courses.

Course

1 year

3. Inagurating self financed (paid) academic

Scheme

1 year

Laboratory

1 year

Space

1 year

System

1 year

Equipments

1 year

international levels

18. Expanding faculty’s resources
by its own means.

programmes.
19. Expanding faculty’s movable

1. Improving work environment in the

1. Accomplishing the development of laboratories in

and immovable assets and

faculty.

the faculty.

amenities.

2. Harnessing unoccupied spaces available at the
faculty.
3. Developing an efficient asset management and
maintenance system at the faculty.
4. Fully accomplish the technical facilities at the
faculty.

Piller

Strategic Pillars
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Teaching and Learning

Scientific Research

Community Service

Quality and Development

•Periodic updating of
the academic programmes.

•Promoting scientific research.

•Opening up avenues of collaboration with
appropriate philanthropies.

•Working hard under the capacities of the
Faculty, to bridge the gaps between the
university’s academic outcomes, and the skills
demanded into the job market.

•Refurbishing Faculty’s Journal.
•Acquiring accreditation for academic
programmes.

Strategic Objectives

•Equipping students,
with academic and professional competence.
•Using innovative and state-of-the-art
teaching and learning methods.

•Forming research groups
in approved thrust areas.
•Inaugurating a center of excellence in
urban sciences research.
•Inducing international collaborations on
research.

•Contributing to promote environmental
and utile awareness among different
stratum of the community.
•Serving the community residing inside
and outside the university campus and the
cities of the kingdom at strategic locations.
•Disseminating the discipline
of Environmental Designs, among the
community members who are living either
off campus, or on campus.
•Enhancing and strengthening the role,
Faculty of Environmental Designs is playing,
in the actions concerned to community
revitalisation.

•Achieving academic accreditation for all the
programmes operational at the faculty.
•Strengthening alumni linkages.
•Building capacities of academic
and administrative personnel at the faculty.
•Developing alliances with
the local and international
internship facilitators.
•Expanding faculty’s resources by its
own means.

Mission
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MISSION
To enrich the academic and research components of Environmental Designs
sciences, that can promote innovative professional practices aimed at
societal service.
To attain excellence in the academic programmes, and the research areas;
in order to reach at a unique professional product fully competent, in
community and national services, under the umbrella of an extremely
efficient administrative system.
To deliver skillful personnel in the job market, who possess competence,
creativity and leadership qualities desired at local, regional and
international levels and significant for fulfilling aspirations of kingdom,
to develop Saudi cities.
To ameliorate art and science of Environmental Designs by evolving academic
programmes, scientific research and practical applications of research
findings while taking into account the social and cultural pattern, which
can contribute to develop a vibrant and ambitious society, and to make a
sustainable urban environment.

Values
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VALUES
Cooperation

Harmony

Accountability

Honesty &
Transparency

Excellence

Loyalty

Creativity

Values
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VISION
To become a knowledge leader,
in the field of, Environmental
Designs sciences.

Strategic Plan
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Strategic Plan
Faculty of
Environmental
Designs
1439 - 1442 AH

