الخطة االستراتيجية لكلية الحقوق
مؤشرات االداء

الهدف االستراتيجي
ر -
را
الهدددددستراتيدددددولا
طويلرعمل ود رالوللد ور الدوللور -
لزيزهما ر
-

موويطر ق ورالطلبةرله ئةرالوسريس.ر
ملس رعسدرالساعاترالملومسةرالو رينه هارالطالبركلرعامردراي .
النسبةرالمئويةرللطلبةرالذينرحصلوارعلىرقبو رف رالسراياتراللل ا.
عسدرخلي رالكل دةرالدذينرااودا اراتمواا داترالمال دةراامواداةر قاحدةرالمادام نر
اموااةرالكفاءةرال امل ة)
ً
ً
مسىررضارأصاابرا عما رامال ار إقل م ا)رعنرمسىرمللفةر مهاراترخلي ر
ااملةرف الدلف ا.ر
سبةرالخلي نرمنرالبل امجرالذينرحصلوارعلىرعملرف رمسةر6رأشدهلرأ ريد لوار
ف رالسراياتراللل ا.
ملس ررضارالطلبةرعنرالبل امجر مفلدا هر الوسريبرالم سا راايوبا ة).ر ر

ر -

النسبةرالمئويةرللطلبةرالمسوملينرحلسرالسنةرا لىرإلىرعسدرالطلبدةرالملواقد نرفد ر
السنةرا لى.
عسدرطلبةرالكل ةرالمسوف سينرمنرمنحر صناديقرال املة.
سبةرالم زا ةرالوشغ ل ةرالمخصصةرلوقسيورالخسماترالطالح ةرحمارف رذلكرخسماتر
ذ يراتحو اااترالخاصة.ر
النسبةرالمئويةرللطلبةرغ لرا رد نرإلىراللسدرالكل رللطلبة.
ملس ررضارالطلبةرعنرالخسماترالمقسمةرلهورمنرقبلرالكل ةر ال املةرحمارف رذلدكر
خسمات راإلرشادرالطالح ر الوظ ف ،ر ا شدطةرالطالح دةرالالمنه دة،ر خدسماتر
القبو ر الوس ل،ر خسماترذ يراتحو اااترالخاصةر غ لها.راايوبا ات).
رضارالطلبةرالوافسينرعنرالخسماترالمقسمةرلهو.رايوبا ة .ر

رال الددد ر -
الهدددستراتيدددولا
ات خددلاطرفدد رالبادد رالللمدد ر -
اتر قددداءرحنوااا دددهر سدددويقهار -
اف زرالمبادراتراإلحساع ة ر -
-

النسبةرالمئويةر عضاءره ئةرالوسريسرالناشط نرف رم ا رالباوث.
ملس را حااثرالمنشورةرلكلرعضوره ئةر سريسرف رالم الترالللم ةرالماكمة.
عسدرا حااثرالمسعومةرمنرداخلرال املةر خاراها.
ملس رعسدرالكوبرالمؤلفةر المولامةرلكلرعضوره ئةر سريسرف رالسنة.
عددسدرالموفددسينرمددنرالكل ددةرحالنسددبةرتعضدداءره ئددةرالوددسريسرفدد رالكل ددة،ر عددسدر
الملواق نرمنرالموفسينرحاللملرلسىرالكل ة .ر

راللاحددد ر -

النسبةرالمئويةر عضاءره ئةرالودسريسرالدذينرياملدوةردرادةرالدسكوورا رإلدىرعدسدر
أعضاءره ئةرالوسريسرالكل .
النسبةرالمئويةر عضاءره ئةرالودسريسرالمسدومل ةرفد رالكل دةرفد ر هايدةركدلرعدامر
إلىراللسدرالكل ر عضاءره ئةرالوسريسرحسايةراللامر فسه.
النسددبةرالمئويددةر عضدداءره ئددةرالوددسريسرالااصددل نرعلددىر لق دداترا رالموقددسم نر
للولق اترينوياً.
النسبةرالمئويةر عضاءره ئةرالوسريسرالمشارك نرفد رحدلامجرالوطدويلرا كداديم ر
الوسريبرينوياً.
ملس ررضارأعضاءره ئةرالوسريسرف رالكل ة.
ملس ررضاراله ئةراإلداريةر الفن ةرف رالكل ة.ر
النسبةرالمئويةرللموظف نرالمشارك نرف رالس راترالوسريب ة.ر ر

-

رال دددا
الهدددستراتيدددولا
ايدددوقطابرالطلبدددةر ايدددوبقا هور
اف زهور اتر قاءرحخسما هو .ر -
ر
-

الهدددستراتيدددولا
لزيدددزركفايدددةره ئدددةرالودددسريسر
الموظف ن .ر
-

رالخدامس ر  -ملددس راإل فدداسرالسددنويرعلددىرالبن ددةرا يايد ةرللكل ددةر ا عمددا رالصد ا ةرالخاصددةر
الهستراتيدولا
حالبن ةرا ياي ةر الو ه زاترف رالكل ةرمنرموا ةرال املةرينوياً.ر
ددددوف لرحن ددددةرأيايدددد ةرمافددددزةر
 ملددس رالواسدد ناترالموللقددةرحادخددا رالوكنولوا ددارم ددلرالددلحطررحشددبكةراإل ول دد رللدددددوللور صددددد ا وهار ضدددددماةر
غ لها.
اتكوفاءرالمال ر ايوساموه .ر
 -ملس راإل فاسرعلىرالملافقرلوسه لرحلكةرذ يراتحو اااترالخاصة.

 ملددس ررضدداراله ئددةرالوسريس د ةر اإلداريددةر الطلبددةرعددنرالبن ددةرا ياي د ةرللمددواردرالماديةر ه زاتر كنولوا ارالولل و.راايوبا ة) .ر
ر -

رالسدداد
الهدستراتيددولا
ات خدددلاطرفددد رأ شدددطةر نمددد ر
الم وم ر غن رالكل ةرأكاديم را ً ر -
-

النسبةرالمئويةر عضاءره ئةرالوسريسراللامل نرالذينريشاركوةرينوياًرفد رأ شدطةر
الوفاعلرم رالم وم رإلىراللسدرالكل رله ئةرالوسريس.
النسبةرالمئويةرللسدرالطلبةرالذينريشاركوةرينوياًرف رأ شطةرالوفاعدلرمد رالم ومد ر
إلىراللسدرالكل رللطلبة.
عسدرالموادرالسراي ةرذاتراللالقةرحالوفاعلرم رالم وم .
رضارالخلي نر الم وم رالمال رعنرخسماترااملةرف الدلف ا.راايوبا ة).
عدددسدرحدددلامجرالو ق ددديرالم وملددد رالمقسمدددةرمدددنرالكل دددةرللم ومددد رالمالددد رمقار دددةر
حالبلامجرالمقسمةرمنررال املة.
ملددس راإل فدداسرالسددنويرعلددىرالفلال دداتر ات شددطةرالو د ر قددومرحهددارالكل ددةرلخسمددةر
الم وم  .ر

رالسددداح ر  -ملدس رمشدداركةرأعضدداءره ئدةرالوددسريسر الطلبددةرفد رم دا رالكل ددةر ل ا هددار فد ر
الهدددستراتيدددولا
م السرال املةر ل ا هارالسائمة.
ضدددددددددماةرحوكمدددددددددةرفلالدددددددددةر
 رضارأعضاءره ئةرالوسريسر المدوظف نرعدنرالدناوراإلداريدةرفد رال املدة،ر عدنرمسو بةرلموطلباترالكل ة ر
أداءرالقددادةراإلداري د ن،ر عددنرالشددفاف ةر الددوالور يددائلرالوواصددلر الفاعل ددةرف د ر
طب قرالقوا نر الولل مات.راايوبا ات) .ر

رال دددامن ر -

الهدددستراتيدددولا
لزيددزرالقددسرةرالونافس د ةرللكل ددةر
اسددددد نرصدددددور هارالذهن دددددةر -
ضماةراودةرعمل ا ها .ر
-

الوق دد ورالكلددد رل دددودةرالب ئدددةرالوللم دددةرفددد رالكل ددةرمدددنرقبدددلرطلبدددةرالسدددنةرالنهائ دددةر
الخلي ن.راايوبا ة)
سبةرالموادرالسراي ةرالو ريقومرف هارالطلبةرحالوق ورخال رالسنة.
حصددو رالكل ددةرعلددىرشددهاداترا راددوائزراددودةرمددنره ئددةراتعومددادر غ لهددارمددنر
اله ئاتر
مسىرالوع رلسىراللامل نرف رالكل ةرحأموررال ودةرا كاديم ةر اإلدارية.راايوبا ة)
اق قرالكل ةرت ا اتر احاترموم زةرخاصةرحالبل امج .ر

