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 :مقدمة

الفكري والثقافي  وجيت المممكة العربية السعودية جيودىا نحو التعميم العالي وأولتو عنايتيا، لما لو من دور ريادي في نيضة الشعوب واالرتقاء بمستواىا
يرية لقطاع التعميم العالي، وىو ما والمعرفي، وانطالقا من ىذا الدور الريادي جاءت التوجييات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الداعمة لمجيود التطو 

 .وتمثمتو رؤية وطنية تسعى إلى التطوير والنيوض بمنظومة التعميم العالي وتحقيق الريادة والتميز اإلستراتيجيةرسمتو وزارة التعميم العالي في خططيا 

حديد رؤيتيا ورسالتيا وأىدافيا واالنتياء من وضع خططيا ومن ىنا أدركت الجامعات عظم المسؤولية المنوطة بيا لتحسين نوعية التعميم، فعممت عمى ت
ء عممية التي ترقى إلى تطمعات الوطن وقيادتو الحكيمة، وىذا ما انتيجتو جامعة الممك سعود التي تمثل جامعة الوطن ونبضو المتدفق، فبدأت بإجرا اإلستراتيجية

فوضعت . ن الممك عبد اهلل بن عبد العزيز وتوجياتو السديدة كما راعت خطة الوزارة وأىدافيا البعيدةتطوير شاممة، تمثمت رؤية راعي التعميم خادم الحرمين الشريفي
واتساقا مع ىذا التوجو استجابت وكالة الجامعة لمشؤون التعميمية  .لممرحمة القادمة اإلستراتيجيةخطة مستقبمية طموحة، حددت فييا رؤيتيا ورسالتيا وقيميا وأىدافيا 

لمسنوات العشر القادمة، وتمثل اليدف األساسي من الخطة في مسايرة التطور األكاديمي والتكنولوجي  اإلستراتيجيةة لذلك، وشرعت بإعداد خطتيا واألكاديمي
بشرية تتمتع بشخصية العالمي، ومواءمة البرامج األكاديمية لمعطيات سوق العمل المتغيرة، لموصول إلى نظام تعميمي عال ذي جودة عالية، قادر عمى إعداد أطر 

الحالية والمستقبمية، وبما  مصقولة متكاممة، تتميز باإلحساس بالمسؤولية واالنتماء األصيل ألمتيا، قادرة عمى مواكبة تطورات المعرفة، بما يمبي احتياجات المجتمع
 .يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ووطنية
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 الملخص التنفيذي
وىةي منيجيةة مركبةة ، وتكمةن أىميةة ىةذه المنيجيةة فةي . Prospective Analysis"" التحميةل المسةتقبمي"عمةى منيجيةة قامت الخطة اإلستراتيجية لموكالةة 

ة ن حيةث كفاءتيةا، وقةدراتيا الذاتيةلموكالةة مة" البيئةة الداخميةة"تحميةل إضافة إلى ، ص، والتيديدات المحتممةلموكالة الستقراء الفر " البيئة الخارجية"قدرتيا عمى تحميل 
بةةين جميةةع األنشةةطة لتنفيةةذ إسةةتراتيجيتيا وتحقيةةق رؤيتيةةا المسةةتقبمية، وأىةةدافيا  والتكامةةل ، سةةعيًا نحةةو إحةةداث التناسةةق، والتعةةاونلتحديةةد نقةةاط القةةوة والضةةعف فييةةا

مدنا بأساس سميم التخاذ القرارات اإلستراتيجية وفقةًا لممعةايير التحميل المستقبمي ين وعالوة عمى ذلك فإ. في ضوء رؤية الجامعة وأىدافيا اإلستراتيجية اإلستراتيجية
 .مدخاًل أساسيًا لمتخطيط االستراتيجي يعد، وبالتالي  محددةال

) ميل الربةةاعيةوالتحةة ،ىةةاإنجاز راتيجية لوكالةةة الجامعةةة لمشةةؤون التعميميةةة واألكاديميةةة مقدمةةة بينةةت المنيجيةةة التةةي اعتمةةدت فةةي ةتضةةمنت الخطةةة اإلستةةولقةةد 
SWOT  ) لموقةةوف عمةةى أىةةم نقةةاط القةةوة  ،والطةةالبولييا ؤ اسةةتطالع اراء عمةةداء الكميةةات والعمةةادات المسةةاندة ومسةةبنةةاء عمةةى لمبيئةةة الداخميةةة والخارجيةةة لموكالةةة

سمسةمة مةن ورش العمةل لمشةركاء المعنيةين لموكالةة والتةي قةام بيةا فريةق  عقةدتالتعميميةة واألكاديميةة حيةث  لمشةؤونوالضعف والفرص والتحديات في وكالة الجامعة 
داف الستخالص المبادرات والمشاريع التي ستنبثق عن األى( التقاطع)إضافة إلى الوقوف عمى أىم عناصر التداخل. من الخبراء والمستشارين العاممين في الوكالة

 . انسجامًا وتالقيًا مع رؤية الجامعة ورسالتيا وأىدافيا اإلستراتيجيةالقادمة عشر السنوات الاإلستراتيجية لموكالة خالل 
ؤسسةات التعمةيم العةالي وقد روعي في إعداد الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية واألكاديمية االستناد إلى المقارنات المرجعية توافقًا مع م

نةو تةم إضةافة إلةى ذلةك فإ ،وبما ينسجم مع ميام الوكالة ومسؤولياتيا وعددىا جامعتةان ،ثالث جامعات يجية وعددىاالتي استندت إلييا الجامعة في خطتيا اإلسترات
والتحميةل اإلجرائةي لمخطةة اإلسةتراتيجية لمجامعةة فةي رسةم تصةور شةمولي لمخطةة اإلسةتراتيجية لوكالةة الجامعةة  (SSR)االستفادة من نتائج الدراسة الذاتيةة لمجامعةة 

لكةل ىةةدف ضةةع و   ،أىةداف إسةتراتيجية ةد اشةةتممت الخطةة اإلسةتراتيجية لموكالةةة عمةى رؤيةة ورسةةالة وقةيم جوىريةةة إضةافة إلةى سةةتولقة .التعميميةة واألكاديميةةةلمشةؤون 
برسةم مخطةط الخطةة تيت انو ، ستراتيجي الذي تنتمي إليول في مجموعيا عمى تحقيق اليدف اإلالتي تعم ومؤشرات األداء واألنشطةمن المبادرات  عددٌ استراتيجي 

 .اشتممت عمى عدد من المشاريع التي تحقق األىداف اإلستراتيجية لوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية واألكاديمية ( Action Plan)ليا مبني عمى خطة عمل 
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 :بتنفيذ الخطة يونالشركاء المعن
ويمكةةن تحديةةد ة، يتطمةةب تحقيةةق األىةةداف اإلسةةتراتيجية التةةي تتضةةمنيا الخطةةة تضةةافر جيةةود عةةدد مةةن العمةةادات المسةةاندة واإلدارات المختمفةةة وتعاونيةةا مةةع الوكالةة

 :عمى سبيل المثال ال الحصرذات العالقة األطراف 
 الكميات المرتبطة بالوكالة. 
 عمادة القبول والتسجيل. 
  الطالب شؤونعمادة. 
 دارة الخطط والبرامج الدراسيةإ. 
 مركز التميز لمتعمم والتعميم. 
 المجان الدائمة المرتبطة بالوكالة. 
 عمادة تطوير الميارات. 
 عمادة الجودة. 
 عمادة التعميم االلكتروني والتعميم عن بعد. 
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 :منهجية إعداد الخطة
 :اتيجية لموكالة عمى مراحل متعددة، ىيالخطة اإلستر  أ عدت

 األولى المرحمة
تحميةةل البيئتةةين )عمةةل دراسةةات مقارنةةة ، وأىةةم القضةةايا األساسةةية : وتضةةمنت مةةا يةةأتيوىةةي مرحمةةة إعةةداد المسةةودة األوليةةة لمخطةةة مةةن قبةةل المجنةةة المكمفةةة 

 SWOTوكالةة الداخميةة والخارجيةة ، واقتةراح الرؤيةة، والرسةالة، وتحديةد األىةداف اإلسةتراتيجية بجانةب تنظةيم وعقةد ورش عمةل لتحميةل بيئةة ال(الداخميةة والخارجيةة

Analysis. 
 المرحمة الثانية

ن األنشطة وتركزت عمى رصد المقترحات والتوصيات والمالحظات اليادفة إلى إثراء وتنقيح المسودة األولية من الخطة اإلستراتيجية من خالل مجموعة م
 .موكالة ، واالطالع عمى الخطة اإلستراتيجية لمجامعةواإلدارات المختمفة ل العمادات المساندةوالفعاليات، التي تضمنت إشراك المجتمع الداخمي من 

 المرحمة الثالثة
بةداء المالحظةات حوليةا،  نيالمعنيتضمنت استقصاء رأي الشركاء  في مراجعة الخطة، حيث تةم دعةوة العديةد مةن الشةركاء لممناقشةة المستفيضةة لمخطةة، وام

، وحاجةات ومتطمبةات سةوق إسةتراتيجية الجامعةة بعةين االعتبةار ن، اخةذيتداول األفكار والمقترحات بشكل موضوعي ودقيةقا العمل تم فيي عقد مجموعة من ورشو 
 .الداعمين في تنفيذ الخطة نيالمعنيالعمل، ومرئيات الشركاء 

 المرحمة الرابعة
 .التنفيذ ومؤشرات األداء والفترة الزمنية الالزمة لمتطبيقيات، والميام ومستويات وجيات المسؤولتحديد : ، وتتضمنوتتعمق بوضع الخطة التنفيذية
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 :التعليمية واألكاديمية للشؤونوكالة الجامعة  نبذة عن
ميةةة الموجيةةة لمطالةةب، يميةةة والتعمالتةةي تعنةةى بشةةكل مباشةةر بالعمميةةة التعمالجامعةةة الرئيسةةة أركةةان تعةةد وكالةةة الجامعةةة لمشةةؤون التعميميةةة واألكاديميةةة أحةةد 

مباشةرة ويرتبط وكيل الجامعةة لمشةؤون التعميميةة واألكاديميةة فةي الييكةل التنظيمةي لمجامعةة بمةدير الجامعةة . وبالجوانب األكاديمية المرتبطة بأعضاء ىيئة التدريس
 .في الوكالةلموظفين لتنظيم وتسيير العمل دارة لمكتبو تتكون من مدير لممكتب ومجموعة من اام ويساعده ثالثة مساعدين وعدد من المستشارين و 

ة البةةرامج األكاديميةةة وصةةوال بيةةا إلةةى الريةةادانطالقةةًا مةةن مخرجةةات العمميةةة التعميميةةة االرتقةةاء بمةةدخالت و إلةةى فةةي اىتماماتيةةا وصةةالحياتيا الوكالةةة تسةةعى و 
، وطةرح بةرامج جديةدة عاليةة الجةودة القائمةةمةن خةالل تطةوير البةرامج األكاديميةة بنةاء الطالةب معرفيةًا ومياريةًا  رؤيتيةا ورسةالتيا وأىةدافيا نحةوانسةجامًا مةع العالميةة 
 .وتواكب متطمبات سوق العملالوطنية وتخدم المجتمع خطط التنمية و تتناسب 

 :عمى النحو اآلتي ة والمراكز وعدد من المجان الدائمةالمساندعض العمادات كميات الجامعة وبواألكاديمية ويرتبط بوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية 

 .الكميات (1

 .عمادة شؤون القبول والتسجيل (2

 .عمادة شؤون الطالب (3

 .إدارة البرامج والخطط الدراسية (4

 .مركز التميز في التعميم والتعمم (5

 .الداخمي بتعاثالابرامج  (6

 .والنظام الدراسيالمجنة الدائمة لمخطط  (7

 .لممتعاونين المجنة الدائمة (8

 .المجنة الدائمة لطالب المنح (9

 .المجنة الدائمة لمرحالت التعميمية (11
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 :يأتيوتتمخص ميام الوكالة الرئيسة فيما 

 .متابعة الكميات واألقسام في تطوير الخطط والبرامج الدراسية (1

 .عمادة شؤون الطالببالتنسيق مع متابعة األنشطة الطالبية وصندوق الطالب  (2

واقتةةراح اليةةات جديةةدة لتطةةوير الخطةةط  بمةةا يتناسةةب وعمميةةات التنميةةة واختيةةار الوسةةائل التةةي تحقةةق ذلةةك،األكاديميةةة البةةرامج إعةةداد واألقسةةام فةةي  مسةةاعدة الكميةةات (3
 .والبرامج الدراسية

 .تطوير الخطط والبرامج الدراسيةليات ااإلشراف عمى  (4

 .طور في إعداد الخطط الدراسيةإعداد األدلة والخطط والنماذج التي تحقق األداء المتميز والمت (5

 .محميًا وخارجياً متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية  (6

 .عمل والدورات التدريبية في مجاالت التعميمية واألكاديميةللتنظيم ورش اداخل الجامعة وخارجيا التنسيق مع الجيات ذات العالقة  (7

 .التعميم الجامعيبالجامعة في مرحمة القبول اإلشراف عمى تنفيذ سياسات  (8
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 تحليل بيئة العمل لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 

 عمةىىةا ييدف التحميل الرباعي إلى تحديد مكامن القوة والضعف، والتعرف عمى الظةروف البيئيةة والعناصةر المحيطةة، بمةا فييةا مةن فةرص وتحةديات، وأثر 
 .ة، والوصول إلى األىداف المأمولةقدرة الوكالة عمى تنفيذ الخطة اإلستراتيجي

، ومعالجةةة عوامةةل الضةةعف والتحةةديات والعمةةل عمةةى التقميةةل مةةن مارىاثاسةةت، والفةةرص المتاحةةة ودراسةةة إمكانيةةة عوامةةل القةةوة والعمةةل عمةةى تنميتيةةا إن تحديةةد
 .فرص نجاح الخطة اإلستراتيجية يعززاثارىا السمبية، 

 

 :انخبسعُخانذاخهُخ و رؾهُم انجُئخ

 :انجُئخ انذاخهُخ

َ  وكالتتميز بيا ال التيأن ىناك مجموعة من نقاط القوة  العمل التي قام بيا فريق الخطة اإلستراتيجية لموكالة ةورشأوضحت نتائج  يمكةن اسةتثمارىا  والتية داخميًا
 فةةي تيةةاوفاعمي وكالةةةد تةةؤثر عمةةى كفةةاءة القةة التةةيبعةةض نقةةاط الضةةعف  العمةةل ورشكمةةا أظيةةرت نتةةائج . تيا ورسةةالة الجامعةةةيحقةةق رسةةال الةةذيوتفعيميةا عمةةى النحةةو 

 :ممخصا ليذه التحميالت (3-1)وتوضح الجداول .أىدافيا اإلستراتيجيةتحقيق رسالتيا و 
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 (1)جدول رقم

 Strengthsمواطن القوة  م

 .الالمركزية في إدارة الوكالة بتفويض الصالحياتاعتماد سياسة   1
 .وجود معايير واضحة ومحددة لقبول الطالب الجدد  2
 .دعم العممية التعميمية بالمتعاونين لمتدريب والتدريس واإلشراف  3
 .وجود إدارة خاصة ت عنى بالخطط والبرامج الدراسية  4
 .تنوع البرامج األكاديمية وتميزىا  5
 .تحقيق معايير الجودة في مختمف البرامج األكاديمية االلتزام نحو  6
 .وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون مع الوكاالت األخرى في الجامعة  7
 .وجود مركز لمتعًمم والتعميم يسيم في تطوير العممية التعميمية  8
 .تشجيع التعاون والتكامل بين الكميات واألقسام في البرامج األكاديمية  9

 .حوافز مادية ومعنوية لمعاممين والمتعاونين مع الوكالة وجود  11
 .متوفير بيئة جاذبة لمتعميم والتعم  دعم ومساندة الجيود ل  11
 .توفر سياسة واضحة لقبول الطالب في برامج المنح الدراسية  12
 .تنوع برامج األنشطة الالمنيجية في الجامعة  13
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 (0)جدول رقم
 Weaknessesمواطن الضعف  م

 .ضعف مواكبة مخرجات بعض البرامج األكاديمية لالحتياجات التي يتطمبيا سوق العمل 1
 .لتركيز في بعض البرامج األكاديمية عمى المعارف النظرية بدرجة أعمى من الميارات التطبيقيةا 2
 .عدم وجود نظام رقابي ومحاسبي لمعاممين من أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم 3

 .أنصبة بعض أعضاء ىيئة التدريس مما يؤثر سمبا عمى مستوى األداء التدريسيالتضخم في  4
 .الطالبنقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس في بعض التخصصات وعدم تناسبيا مع أعداد  5
 .تدني كفاءة بعض الموظفين اإلداريين العاممين في الوكالة 6

 الوكالة تتعمق بالعممية التعميمية عدم وجود دراسات مؤسسية داخل 7

 .ات العمل في الوكالة في نياية العامإنجاز ال توجد الية لتقويم  8

 .ضعف النشاط اإلعالمي في الوكالة 9
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 انجُئخ انخبسعُخ

تحقيةةق أىةةدافيا  فةةييمكةةن االسةةتفادة منيةةا  والتةةيأماميةةا العديةةد مةةن الفةةرص المتاحةةة  الوكالةةةأن  البيئةةيظةةل المتغيةةرات الراىنةةة أوضةةحت نتةةائج التحميةةل  فةةي
أىةةةدافيا سةةةبيل تحقيقيةةةا لرسةةةالتيا و  فةةةية أن تحةةةدد كيفيةةةة التعامةةةل معيةةةا وكالةةةعمةةةى ال نبغةةةيي والتةةةي حتممةةةةالمحةةةديات ، كمةةةا أن ىنةةةاك مجموعةةةة مةةةن التاإلسةةةتراتيجية
 .اإلستراتيجية
 (4)جدول رقم

 Opportunitiesالفرص  م

 .ميزانية عالية لمجامعة يمكن استفادة الوكالة منيا في دعم وتمويل البرامج والمشاريع األكاديمية وجود 1
 .توفر فرص االستفادة من مجاالت التعميم اإللكتروني المتعددة في التعميم العالي في ظل المعموماتية وانتشار الثقافة اإللكترونية  2
 .الذي يمكنيا من جذب الكفاءات العممية المتميزةتوفر برنامج االستقطاب بالجامعة  3
 .توجو وزارة التعميم العالي لمتنسيق المستمر مع وكاالت الجامعات السعودية لمشؤون التعميمية واألكاديمية 4
 .تشجيع إدارة الجامعة عمى التعاون المثمر والفاعل مع مختمف القطاعات التنموية 5
 .التواصل والتعاون مع الجامعةرغبة المؤسسات والييئات في  6
 .ٔجٕد إداسج نهرؼأٌ انذٔنٙ فٙ انجايؼح ذشجغ انكهٛاخ ػهٗ ػمذ اذفالٛاخ يغ انجايؼاخ انؼانًٛح انًرًٛزج 7

 .االحرٛاجاخ انًرُايٛح نضٕق انؼًم يٍ انخشٚجٍٛ رٔ٘ انكفاءج انؼانٛح فٙ يؼظى انرخصصاخ 8

 .كفاءة أعضاء ىيئة التدريس وجود عمادة لتطوير الميارات تسيم في رفع 9
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 (3)جدول رقم

 Threatsالتحديات   م
 .ٔجٕد دسجح ػانٛح يٍ انًُافضح تٍٛ انجايؼاخ انًحهٛح ٔاإللهًٛٛح ػهٗ اصرمطاب ٔجزب انكفاءاخ انًرًٛزج 1

 العمميةعدم اكتمال البنية التحتية لمجامعة من مبان لبعض الكميات والمرافق األخرى وعدم كفاية التجييزات  2
 .الطالبضعف التنسيق مع وزارة التربية والتعميم لمعمل عمى الرقي بمستوى مدخالت الجامعة من  3
 .وجود تداخل في المسؤوليات مع بعض وكاالت الجامعة 4
 .اشرذاد انًُافضح تٍٛ انجايؼاخ ػهٗ ذُٕٚغ يصادس ذًٕٚم تشايجٓا األكادًٚٛح يٍ انجٓاخ انًاَحح 5

 .انمٕٚح يغ انجايؼاخ انًحهٛح نرحمٛك انرًٛز فٙ يخشجاخ انثشايج األكادًٚٛحانًُافضح  6

 .ٔجٕد ألضاو يرُاظشج فٙ انجايؼح 7

 .انحاجح نًٕاكثح ذُٕع أصانٛة انرذسٚش انحذٚثح فٙ ػصش انًؼشفح ٔانًؼهٕياخ انًرجذدج 8

 .كثرة الكميات والبرامج التي تشرف عمييا الوكالة 9
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 واألكاديمية التعليمية للشؤون الجامعة وكالة في والمأمول الواقع بين الموجودة الفجوات لمعالجةSWOT) )سوات تحليلنتائج 

 

  الداخلي التحليلنتائج: 

 لمتةةدريب بالمتعةةاونين التعميميةةة العمميةةة ودعةةم ،الجةةدد الطةةالب لقبةةول واضةةحة معةةايير وجةةود  :ومةةن ضةةمنيا ،المدرجةةة القةةوة عناصةةر( 2،  1)الجةةدوالن  تضةةمنيو 
بينمةا عناصةر الضةعف  .لموكالةة البةارزة القةوة تمثةل ألنيةا وتطويرىةا بيةا واالعتنةاء وتحسةينيا  األمثةلاستثمارىا االسةتثمار  بد ال عناصر وىي ،واإلشراف والتدريس
 حسةةةاب عمةةةى النظريةةةة المحتويةةةات عمةةةى البةةةرامج بعةةةض فةةةي والتركيةةةز ،العمةةةل لسةةةوق متيةةةاءمال وعةةةدم األكاديميةةةة البةةةرامج بعةةةض مخرجةةةات ضةةةعف أساسةةةا تتضةةةمن

 السةمبية تأثيراتيةا مةن لمحةد واحتوائيةا تقميصةيا مةن بةد ال وغيرىةا النقةاط وىةذه .التنمويةة العممية دفع عمى المؤسسة قدرة من يضعف أن شأنو من ما وىو التطبيقات
 .بشكل عام والمؤسسة الوكالة أداء عمى

 

 الخارجي التحليل نتائج: 

مةةن بينيةةا وجةةود ميزانيةةة عاليةةة لمجامعةةة يمكةةن لموكالةةة االسةةتفادة منيةةا بتمويةةل  ،جممةةة مةةن العناصةةر التةةي تمثةةل فرصةةا حقيقيةةة لموكالةةة( 4،  3)   نيتضةةمن الجةةدوال
وىي عناصر يمكنيا  ،ىاوانتشار توفر فرص االستفادة من مجاالت التعميم اإللكتروني المتعددة في التعميم العالي في ظل المعموماتية البرامج والمشاريع األكاديمية و 

جممةة  ( 4،  3) ن يتضةمن الجةدوالكمةا  .أن توفر لموكالة مجاالت وافاقا لمتعاون مع جيات أجنبية لتقديم خدمات ذات قيمة مضةافة لمعمميةة التعميميةة واألكاديميةة
منافسةةة بةةين الجامعةةات المحميةةة واإلقميميةةة عمةةى اسةةتقطاب وجةةذب وجةةود درجةةة عاليةةة مةةن ال ومةةن بينيةةا ،مةةن العناصةةر التةةي ترسةةم بعةةض المعوقةةات الفعميةةة لموكالةةة

 .عدم اكتمال البنية التحتية لمجامعة من مبان لبعض الكميات والمرافق األخرى وعدم كفاية التجييزات العمميةوكذلك  ،الكفاءات المتميزة
المتاحةةة التةةي  عمةةى الوكالةةة اتخةةاذ اإلجةةراءات والقةةرارات المناسةةبة التةةي مةةن شةةأنيا مواجيةةة التحةةديات واسةةتغالل الفةةرص ينبغةةياعتمةةادا عمةةى تحميةةل مصةةفوفة سةةوات 

وىي مطالبة في ىذا السياق بالتعريف بمجاالت العمل اإلستراتيجية التي يجب مواصمتيا ودعميا وبالمجةاالت التةي يجةب تطويرىةا وكةذلك . يائتيدف لمرفع من أدا
 .ت التي يجب فصميا والتخمي عنيابالمجاال
 :لبناء االستراتيجيات( 2)كما في جدول رقم  يأتي تحميل متقاطع لعناصر سواتوفيما 
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 ( 5) جذٔل  سلى 

  انزؾهُم انًزمبطغ نؼُبصش رؾهُم عىاد
 يذخم نجُبء االعزشارُغُبد

 

 لقوة والتحدياتا
 

 .التعمم لتطوير أساليب التعميم إدارةالحديثة في  تقنياتالاستثمار * 

 .المركز التنافسي لمجامعةالمبنية عمى تقييم األداء لدعم  الحوافز زيادة* 
 .تشةةجيع التواصةةل األكةةاديمي مةةع الجامعةةات العالميةةة والتعةةاون فةةي مجةةاالت التةةدريب* 

الميةةةةداني لمطمبةةةةة وتبةةةةادل أعضةةةةاء ىيئةةةةة التةةةةدريس إقميميةةةةا وعالميةةةةًا لتحقيةةةةق التميةةةةز فةةةةي 
 .جات البرامجمخر 
توحيةةد الخطةةط الدراسةةية والمقةةررات فةةي األقسةةام المتنةةاظرة وفةةق معةةايير إدارة الخطةةط * 

 .الدراسية في الوكالة
 

 الضعف والفرص
 

معالجةةةةة تضةةةةخم األنصةةةةبة بمزيةةةةةد مةةةةن االسةةةةتقطاب ألعضةةةةاء ىيئةةةةةة * 
 .التدريس المتميزين

الكفةةةاءات  السةةةتقطاباسةةتثمار العالقةةةات فةةةي مجةةةال التعةةةاون الةةةدولي * 
 .متوفرة في الجامعةالغير 

اسةةتثمار توجةةو الجامعةةة لمتنسةةيق مةةع وزارة التربيةةة والتعمةةيم لمرفةةع مةةن * 
 .مستوى مدخالت الجامعة

إعادة تأىيل خريجي الجامعة بمةا يتةواءم مةع احتياجةات سةوق العمةل * 
 .بالتنسيق مع مختمف القطاعات التنموية

ت فةةةةي رفةةةةع كفةةةةاءة منسةةةةوبي اسةةةةتثمار دورات عمةةةةادة تطةةةةوير الميةةةةارا* 
 .الجامعة

االسةةةةتفادة مةةةةةن تقنيةةةةات التعمةةةةةيم االلكترونةةةةي فةةةةةي تمبيةةةةة االحتياجةةةةةات * 
 .التدريسية في بعض التخصصات

 .تطوير الموقع االلكتروني لموكالة وتوظيفو إعالميا* 
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 (5) عذول سلى ربثغ
 انزؾهُم انًزمبطغ نؼُبصش رؾهُم عىاد

 

 

 الفرص والقوة
 

 .في تعزيز الكادر التدريسي برامج االستقطاب والتعاون الدولي االستفادة من* 

 .متميزة كفاءات تعيينب عم مسيرة الوكالة نحو التطوير وتقوية مركزىا التنافسيد* 
 .زيادة االستفادة من التعميم اإللكتروني لدعم العممية التعميمية* 
 .دعم وتنظيم جيود الكميات لخدمة مؤسسات المجتمع* 
 .في تطبيق سياسات الالمركزية المقننة التوسع* 
تعزيز اإلجراءات لرفع كفاءة استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق معايير الجودة فةي * 

 ...ةعمميات القبول واإلرشاد والتوجيو واألنشطة الطالبي

 التحديات والضعف
 

 .موظفي الوكالة تطوير مياراتب االعتناء* 

لتجنةةب التةةداخل فةةي األخةةرى مسةةؤوليات الوكةةاالت  ة النظةةر فةةيدإعةةا* 
 .الميام

رفع مستوى التنسيق مع وزارة التربية والتعميم من خةالل وضةع خطةة * 
 .تسيم في رفع مستوى مخرجات التعميم العام
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 انًشعؼُخًمبسَبد ان

 
ى خبةرات مع الخطة اإلستراتيجية لمجامعة، فقد قام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية واألكاديمية باالعتماد عم وانسجاما اتفاقا

ي الخطةةة اإلسةةتراتيجية واسةةتنادا إلةةى التحميةةل الةةوارد فةة وردت فةةي خطةةة الجامعةةة التةةي فةةي أمريكةةا وبريطانيةةا وشةةرق اسةةيا ،مجموعةةة مةةن الجامعةةات العالميةةة المتميةةزة
الجامعات العريقة التةي عمى عدد من الفريق وقف وبعد اإلطالع عمى الخطط اإلستراتيجية لوكاالت الشؤون التعميمية واألكاديمية في ىذه الجامعات فقد  ،لمجامعة

طةة لتنظيمةي والصةالحيات والميةام المنو خصوصةية الييكةل ا عتبةاراالتنسجم رسالتيا وأىدافيا اإلستراتيجية مع تمك التي تتبناىا الوكالة في جامعتنا مع األخةذ فةي 
 :اآلتيةبوكالة جامعة الممك سعود لمشؤون التعميمية واألكاديمية، ووفقًا لمعايير المقارنة 

 

 .وتقاربيا مع جامعة الممك سعود من حيث الحجم وعدد الطالب تعدد الكميات التابعة لمجامعة .1

 .(0 )الجامعة مرتبة عالية في عدد من التصنيفات العالمية الموضحة في الشكل رقم تبوؤ .2

 .التعممفي مجال التعميم و تجربة الجامعة وريادتيا  .3

 .حد أشكال إصالح التعميم العاليتبني الجامعة أل .4

 .متميزة لمقبول والتسجيل واألنشطة الطالبية وجود سياسة .5
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 (2) سلى انشكم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تصنيف شانغياى :يصدر عن جامعة شانغياى جياو تونغ. معايير التصنيف تقوم عمى أساس جودة ىيئة التدريس )بنسبة  %32 
%( .12بنسبة )واألداء مقابل الحجم %( 12بنسبة )، جودة التعميم %( 32بنسبة )، البحوث ونتائجيا (  

تصنيف كيو إس :شركة سيموندس ىي شركة تعميمية مينية. يصدر عنيا بالتعاون مع التايمز تصنيف سنوي لمجامعات في جميع 
آراء جيات التوظيف %(. 32بنسبة )آراء األكاديميين النظراء في الجامعات األخرى : معايير التصنيف ىي. أنحاء العالم

، نسبة مجموع الطالب األجانب لممجموع الكمي لمطالب %(2)كمي ، بنسبة أعضاء ىيئة التدريس األجانب لمعدد ال%(12بنسبة)
%(.  02)، نسبة عدد الطالب إلى عدد األساتذة %(2)  

  3International Colleges & Universities: دليل لمجامعات العالمية ومحرك بحث يضم آراء حول أشير الجامعات
رزمية تعتمد عمى معمومات مستقاة من ثالث محركات بحث غير متحيزة ومستقمة يستخدم ىذا التصنيف خوا.والكميات في العالم

تصنيف قوقل لمصفحات االلكترونية: وىذه المحركات ىي. لقياس مدى شعبية المواقع وعدد زيارات المستخدمين ليا  

  (Alexa Traffic Rank ) وأليكسا    ,(Yahoo Inbound Links ) وصالت ياىو   ,(Google Page Rank)  
 

.1984بدأت تصنيفيا لمجامعات األميركية في عام . مجمة إخبارية أميركية  :U.S.News & World Report 

 ىذا التصنيف يعتمد عمى المعمومات التي تم جمعيا من جميع المؤسسات التعميمية و تعتمد أيضا عمى استطالع أراء األكاديميين 
  .النظراء  في الجامعات أخرى

 , Cybermetrics تصنيف عالمي لمواقع الجامعات عمى الشبكة العنكبوتية وىو أحد مبادرات مختبر (webometrics) تصنيف
الذي يضم مجموعات بحثية ترتبط بالمجمس األعمى  (CSIC)وىو أحد أكبر المؤسسات البحثية في اسبانيا.  ويب أو ميتريكس 

 لمبحوث العممية 
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 :انًشعؼُخانغبيؼبد 

 
 Harvard University:     جامعة هارفارد .1

 ( Webometrics, QS, ARWUبنظام تصنيف كل من  1 –مصنفة رقم ) 

بحيةةث تتضةةمن التحةةول مةةن مفيةةوم القسةةم األكةةاديمي إلةةى مفيةةوم المدرسةةة العمميةةة فةةي م، والةةتعم   التعمةةيمفةةي تطةةوير عمميةةات  الكبيةةروتتميةةز ىةةذه الجامعةةة باىتماميةةا 
لتجسةةير الفجةةوات مةةع المجتمةةع لخدمتةةو ومشةةاركتو، مةةع التركيةةز عمةةى إجةةراء األبحةةاث التطبيقيةةة فةةي  كةةذلك فإنيةةا تةةولي أىميةةة خاصةةة. الطةةب واليندسةةةتخصصةةات 

 .مجاالت عموم المواد والطاقة والبيئة
 

 Oxford University:    جامعة أكسفورد .2

 ( Webometricsبنظام  41 –ورقم  QSبنظام  5 -ورقم ARWU ,بنظام  11 –مصنفة رقم ) 

تتشابو صالحيات و . ميم والتعموتمتاز خططيا األكاديمية بمكانة عالمية من حيث توجييا نحو البحث العممي وخدمة المجتمع، باإلضافة إلى تطوير أساليب التعم
إلةى شةمول خطتيةا اإلسةتراتيجية  ، إضةافةفي ىذه الجامعة مع صةالحيات وكالتنةا، ولكنيةا تشةمل أيضةًا شةؤون التطةوير والجةودة األكاديميةة األكاديميةإدارة الشؤون 

ينسجم وأحيانًا  وميام اإلشراف عمى جميع الكميات والبرامج الدراسية فييا، وبشكل الطالبلمتوجو نحو تنوع البرامج والقيم والتحديات اإلستراتيجية، وسياسات قبول 
 .يتفق مع توجيات وصالحيات وكالة جامعتنا لمشؤون التعميمية واألكاديمية

 University Singapore National:    جامعة سنغافورة الوطنية .3

 ( Webometricsبنظام  124 –، ورقم QSبنظام  146 –ورقم  ARWU ,بنظام  31 –مصنفة رقم ) 

عةن طريةق توسةيع خطتيا اإلستراتيجية المتعمقةة بالشةؤون التعميميةة واألكاديميةة إلةى بنةاء مجتمةع المعرفةة، وتبةرز طموحاتيةا لموصةول إلةى الريةادة اآلسةيوية  وتيدف
 .حدود المعرفة، وجميعيا من الجوانب اليامة واألساسية في توجيات خطتنا وجامعتنا
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عتمادىا فةي الخطةة واألىةداف اإلسةتراتيجية لوكالةة الجامعةة لمشةؤون التعميميةة واألكاديميةة فقةد جةرى ا وتحقيقا  لشمول جميع المعايير التي يجدر
 :اختيار جامعتين إضافيتين ىما

 

 McGill University        :جامعة ماكجيل .1

 (Webometricsبنظام  81 –، ورقم  QSبنظام  11 -ورقم  ARWU ,بنظام  6 –مصنفة رقم ) 
 إلبةةداع والقيمةةة المضةةافة واالسةةتدامةبتميةةز لممخرجةةات مبنةةي عمةةى ا االلتةةزامالعممةةي والتقنةةي مةةع  لالنفتةةاحخطتيةةا التعميميةةة واألكاديميةةة مةةع طموحةةات خطتنةةا  تنسةةجم
بمبةةادئ العمةةل الجمةةاعي والمشةةاركة مةةع مؤسسةةات المجتمةةع محميةةًا  وااللتةةزامكةةذلك تؤكةةد ارتكةةاز عمميةةا عمةةى التعةةاون التةةام مةةع البيئتةةين الداخميةةة والخارجيةةة، . فييمةةا

قميمياً   .وام
 Minnesota University:   جامعة مينيسوتا .2

 ( Webometricsبنظام  7 –ورقم  ،QSبنظام   115 –ورقم  ARWU ,بنظام   56 –مصنفة رقم ) 

يا بالسعي المتواصل خطة إستراتيجية في إدارة الشؤون التعميمية واألكاديمية تتفق إلى حد بعيد مع رسالة وأىداف وكالتنا ليذه الشؤون، باإلضافة إلى عنايت وتتبنى
 .تراتيجيةأعضاء ىيئة التدريس فييا، وجميعيا من ركائز خطتنا اإلس والحثيث نحو تميز برامجيا الدراسية ووسائميا التعميمية وتميز

 

أن الخطة اإلستراتيجية التي تتبناىا الوكالة وتعزم  تنفيةذىا شةاممة ألىةم عناصةر ىةذه الجامعةات المرجعيةة العريقةة، وتتفةوق عمةى  ثقة ل  بك أن نؤكد مما تقدم يمكننا
عمةى أن يجةري تطبيقيةا خةالل فتةرة زمنيةة قياسةية بيمةة ثةم ين الالزمة واالحتةرافبالدقةة  عناصةرىاأي منيا بعينيا، ويبقى األمر مرىونًا بتوفيق اهلل عمى تنفيذ جميةع 

 .المخمصين من أبناء الوطن لنكون عند مستوى دعم وطموحات قيادتنا الفذة والرشيدة
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جةةدول  ينظةر QS بنظااام247وبااررقم ،  webometrics بنظةةام 164 –، وبةالرقم ARWUبنظةام  391ولغايةات المقارنةة صةنفت جامعةةة الممةك سةعود بةةالرقم 
 ( 6) رقم

 في المرحلة الجامعية مقارنتهاة التي تمت يبين المؤشرات الرئيس( 6)الجدول رقم 

 الجامعة
سنة التأسيس 

 ميالدية

عدد 

 الكميات

 مجاعدد البر 

في المرحمة 

 الجامعية

في  الطالبعدد 

المرحمة 

 الجامعية

 لكل أستاذ الطالبنسبة  عدد أعضاء ىيئة التدريس

معدل 

القبول 

 لممتقدمين

مدى مركزية 

 اإلدارة

 ال مركزي %9 1:12 0122 02222 112 13 1646 ىارفارد

 شبو ال مركزي %02 1:6 3222 02222 39 3 1348 أكسفورد

 مركزي %69 1:16 0027 43222 64 13 1939 سنغافورة الوطنية

 - - 1:17 1626 19222 77 11 1801 ماكجيل

 - - 1:10 3122 21222 168 17 1821 مينيسوتا

 مركزي %22 1:11 2663 62222 032 04 1927 الممك سعود
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تيا ورسالوكالة الجامعة لمشؤون التعميمية واألكاديمية ورؤية ورسالة الجامعة تم صياغة رؤية العالمية بالمرجعيات ومقارنتو  لموكالة في ضوء تحميل الوضع الراىنو 
 :كما يمي اإلستراتيجية ياأىدافو 

 Vision         2222   انشؤَخ

 بيئة تعميمية أكاديمية رائدة لبناء مجتمع المعرفة
 Missionانشعبنخ                       

 شــراكةبيئــة تعميميــة تعمميــة محفــزة و  خــالل مــن العمــل ســوق واحتياجــات التنميــة خطــط مــع تنســجم متميــزة كاديميــةأ بــرامج تقــديم
 .فاعمة مجتمعية

 Core Values        انمُى انغىهشَخ 
 

 الجودة والتميز: 

 .تمتزم الوكالة بأرقى األساليب والمقاييس التربوية و الفكرية في التعميم والتعمم و االبتكار وتطبيق أحدث  مقاييس األداء
 الحرية األكاديمية: 

 .جميع جوانب األنشطة األكاديميةتمتزم الوكالة بتشجيع االستكشاف الفكري المنضبط وترسيخ التقاليد األكاديمية الرصينة في 
 األصالة والمعاصرة: 

 .تمتزم الوكالة  بثوابت الموروث الثقافي والحضاري لألمة مع االنفتاح العممي والتقني الثقافي المعاصر
 العمل بروح الفريق: 

 .فية واقتدارتمتزم الوكالة بمبدأ العمل بروح الفريق لتحقيق أىدافيا بتعزيز األدوار المؤسسية والعمل باحترا
 المسؤولية االجتماعية: 

 .وتثقيفية تمتزم الوكالة بتحقيق الشراكات المحمية والعالمية الفاعمة التي تسيم في بناء مجتمع المعرفة بتوفير فرص تعميم مستمر وبرامج تدريبية
 الشفافية والمساءلة: 

 .اس مدى إسياميا في تقدم المجتمع ورفاىيتوتمتزم الوكالة بتوثيق جميع إجراءاتيا وعرضيا عمى المجتمع المعني لقي
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 Strategic Objectives اإلعزشارُغُخ األهذاف
 
 

 .الشاممةمعايير الجودة  فقو رائدة  أكاديميةبرامج تقديم  .1

 .محفزة لإلبداع والتميزتعميمية تعممية جاذبة و تييئة بيئة  .0

 .لمكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالةرفع كفاءة األداء  .4

 .وخارجيا المممكةدعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل  .3

 .مع مؤسسات المجتمع فاعمة اتبناء شراك .2

 .الكيف وليس الكمترتكز عمى بحيث المرحمة الجامعية  طالبقبول معايير  رفع .6
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 انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  نىكبنخانخطخ اإلعزشارُغُخ  يطبثمخ األهذاف اإلعزشارُغُخ نهغبيؼخ يغ أهذاف

 
 

 األهذاف اإلعزشارُغُخ انذاػًخ األهذاف اإلعزشارُغُخ نهغبيؼخ

 اإلجادة في جميع المجاالت، والتميز في مجاالت محددة

مةةن خةةالل مجةةةاالت تحقيةةق تقةةدم فةةي التصةةنيفات العالميةةة عةةن طريةةق تقويةةة الجامعةةة بأكمميةةا، 
 مييعمتأكاديمية لمتمي ز البحثي وال

 .الشاممةمعايير الجودة  فقو رائدة  أكاديميةبرامج تقديم  -

 .لمكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالةرفع كفاءة األداء  - استقطاب وتطوير ىيئة تدريس متميزين: أعضاء ىيئة تدريس متميزون
تقميةل عةدد طمبةة جامعةةة تحقيةق الجةودة المطموبةة مةةن خةالل :  التوجـو نحـو الكيـف ولــيس الكـم

 شروط االلتحاق بالجامعة ورفعالممك سعود وزيادة نسبة طمبة الدراسات العميا 
الكيــف ولــيس  معــايير قبــول الطــالب فــي المرحمــة الجامعيــة ترتكــز عمــى رفــع -

 .الكم
فةي أثنةاء تمكين طمبة الجامعة من اكتساب الميارات الفكرية والمينيةة :  تعزيز قدرات الخريجين

 م األكاديميةحياتي
 .الشاممةمعايير الجودة  فقو رائدة  أكاديميةبرامج تقديم  -

بناء جسور التواصةل داخةل الجامعةة وخارجيةا مةع الجامعةات والشةركات :  بناء جسور التواصل
 والمجموعات المحمية والعالمية

 ا.دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل المممكة وخارجو -
 .مع مؤسسات المجتمع فاعمة اتبناء شراك -

ـــةبيئـــة تعمم والمةةةوظفين فةةةي  والطةةةالبىيئةةةة التةةةدريس  عضةةةاءألتةةةوفير بيئةةةة محفةةةزة :  ةداعمـــ ي
 الجامعة

 .محفزة لإلبداع والتميزتعميمية تعممية جاذبة و تييئة بيئة  -

 
 .غير مرتبط بأىداف الوكالة - يالجامعة وتنويع مصادر تمويماوقف طوير ت:  ميمستقبل مستد

 .لمكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالةرفع كفاءة األداء  - إبرام عقد أداء مع الحكومة: والمساءلةالمرونة 
 رؤيةةيةدعم  إداري نمةوذج بناء و لمجامعة تنظيمي الييكل إعادة بناء ال:  بناء تنظيم إداري داعم

 الجامعة
 .لةلمكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكارفع كفاءة األداء  -

 : وصف لألىداف اإلستراتيجية لموكالة ومبادراتياوفيما يمي 
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 .انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى  -1انهذف االعزشارُغٍ 

 .احتياجات المجتمع الحالية والمستقبمية بما يتناسب معمستجدات الدراسية لمواكبة ال تطوير البرامج   1/1المبادرة 
 .تحقيق األىداف والمخرجات التعميمية المتوقعة لمبرامج األكاديمية لقياس مدىالية واضحة  تحديد -
 .التأكيد عمى دور القطاع العام والخاص في تطوير البرامج األكاديمية -

 .معالجة ازدواجية التخصصات المتناظرة في الجامعة -
 

 .البرامج األكاديميةجميع  في يواالعتماد األكاديم الجودة تطبيق معايير ضمان   0/1المبادرة 
 .التأكيد عمى كافة البرامج األكاديمية بااللتزام بمعايير االعتماد األكاديمي -
 .وضع معايير لتقييم أداء الكميات سنويا -
 .الخريجين ومستوى رضا أصحاب العمل الطالبتحديد الية لقياس مستوى أداء  -

 .وسوق العمل عتطوير الخطط الدراسية لتناسب معايير االعتماد األكاديمي واحتياجات المجتم -

 .تنفيذ مراجعة دورية لمبرامج األكاديمية لمتأكد من جودة المخرجات وطرق التدريس -

 

 .أكاديمية مبتكرة في الجامعةبرامج  اقتراح   4/1المبادرة 
 .اقتراح برامج بينية -

 .إبداعيةطرح برامج أكاديمية  -
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 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ  -2انهذف االعزشارُغٍ 

 .لتمبية احتياجات البرامج األكاديمية تنمية وتطوير كادر تدريسي    1/0المبادرة 
 .والتميز ألعضاء ىيئة التدريس نجازتعزيز نظام حوافز تشجيعية مرتبط باإل -
 .أعضاء ىيئة تدريس متميزين في كافة التخصصاتب األقسامتبني معايير لدعم  -

 .تطوير نظام لمتقييم والمساءلة لمعممية التعميمية ألعضاء ىيئة التدريس -
 .بما يتناسب والمستجدات التقنية الحديثةالتعمم و  التعميم وسائل ومصادر يرفو ت    0/0المبادرة 

 .التعميمية الحديثة لتحقيق أىداف البرامج األكاديميةم العممية توفير القاعات الذكية بما يالئ -
 .حدث وسائل وتقنيات التعميمل عمى تطبيق أالعم -

 .تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التقنيات الحديثة في التعميم -
 .الطالبيةتحسين مستوى الخدمات     4/0المبادرة 

 .برامج إرشادية لمساعدة الطالب المتعثرين أكاديمياً  تطوير -

 .إيجاد برامج مساندة لدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة -
 .واألنشطة الالمنيجيةتطوير وتحسين مستوى الخدمات  -
رشاد في الكميات وحداتإيجاد  -  .توجيو وام
 .ثرائية لمطالب المتفوقين والمبدعينإيجاد برامج إ -

 .العمل عمى استكمال خطة التعّمم والتعميم بالجامعة   3/0المبادرة 
 استكمال بناء خطة التعم م والتعميم بالجامعة -
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 .نهكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخسفغ كفبءح األداء  -3انهذف االعزشارُغٍ 

 .الوكالةب رتبطةالموالكميات والعمادات المساندة  وحداتمل اإلداريةكفاءة الرفع    1/4المبادرة 
 .ISOالتأكيد عمى الحصول عمى شيادة ال  -

 .تدريب العاممين في الوحدات اإلدارية والكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة -

 
 .تطوير قيم المشاركة والمساءلة   0/4المبادرة 

نجازل لمراجعة أداء و تطوير نظام فاع -  .والعمادات المرتبطة بالوكالةوحدات ال ام
 .بين الوكالة والعمادات المساندة رفع مستوى التنسيق والتعاون -

 .تطوير نظام لممساءلة األكاديمية في الجامعة -
 
 .(رؤساء األقسامو كميات، الوكالء عمداء )ادات األكاديمية بالجامعة رفع كفاءة القي   4/4المبادرة 

 .تدريبية لمقيادات األكاديمية بالجامعة حقائبإعداد  -
 .أو رئيس قسملمكمية من يكمفون بالعمل عميدا أو وكيال القيادات األكاديمية لتدريب  -
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 .وخبسعهب انًًهكخدػى ثُبء عغىس انزىاصم األكبدًٍَ داخم  -4انهذف االعزشارُغٍ 

 .تشجيع الكميات عمى التواصل والتنسيق األكاديمي مع مؤسسات التعميم العالي    1/3المبادرة 
 .لتشجيع التواصل األكاديمي ولقاءات دوريةعقد ورش عمل  -
 .إصدار دليل إجرائي لوضع اآلليات المناسبة لمتواصل والتنسيق األكاديمي -

 
 .المتميزةالمؤسسات األكاديمية العالمية تعزيز برامج التوأمة مع    0/3المبادرة 

 .األكاديميةدعم ومساندة الكميات نحو عقد االتفاقيات ومذكرات التعاون  -

 

 .بناء شراكة مع وكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي فيما يخص برامج التوأمة   4/3المبادرة 

 .الشراكة مع وكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي في إبرام االتفاقيات األكاديمية الخاصة ببرامج التوأمة في الكميات -
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 .يغ يإعغبد انًغزًغ فبػهخ بدثُبء ششاك -5انهذف االعزشارُغٍ 

 .دعم الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمعتطوير و   1/2المبادرة 
 .المجتمعمع مؤسسات  شراكات تشجيع الكميات عمى عقد -

 .متنوعة تمبي احتياجات أفراد المجتمع وتثقيفية توعويةمتميزة وخدمات استشارية قصيرة تقديم برامج أكاديمية  -

 
 .الخريجينمع  العالقة وتعزيزتطوير   0/2المبادرة 

 .واالستفادة منيا في متابعة الخريجين والتواصل معيم إنشاء قاعدة بيانات لمخريجين وتحديثيا بشكل مستمر -
 .تنظيم لقاءات دورية مع الخريجين -

 .تشجيع التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع بيدف إيجاد فرص عمل لمخريجين -
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 .انكُف ونُظ انكىرشركض ػهً  ثؾُش يؼبَُش لجىل انطالة فٍ انًشؽهخ انغبيؼُخ سفغ -6انهذف االعزشارُغٍ 

 .الذين يمكن قبوليم الطالبوأعداد  عامفي بداية كل  اتلمتخصصالمثمى تحديد الطاقة االستيعابية  1/6المبادرة 
 .مرحمة البكالوريوس لمختمف التخصصاتإجراء دراسة لتحديد العدد األمثل لمقبول في الجامعة في  -

 
 .عالية الجودة دخالتلضمان ممبدأ التنافس سياسة قبول ترتكز عمى تبني  0/6المبادرة 

 .وضع خطة إعالمية لنشر ثقافة القبول التنافسي لطالب المرحمة الثانوية وأولياء أمورىم -
 .توعية طالب السنة التحضيرية بيذا التوجو -

 .تشكيل لجنة عمى مستوى وزارة التعميم العالي لتنسيق قبول الطالب في الجامعات التابعة لمنطقة الرياضرفع مبادرة ل -

 .المتميزين من داخل المممكة وخارجيالقبول الطالب تخصصية اختبارات معيارية  ثالثة تبني -
 

 .المتميزين الطالب جذب في جامعةال سياسةتعزيز  4/6المبادرة 
 .من داخل المممكة وخارجيا المتميزين الطالبالتوسع في تقديم المنح لجذب  -
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 التفصيميمخطط ال
 ومبادراتيا األىداف اإلستراتيجيةلتحقيق 
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 انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى /   1انهذف 
 

 :انىصف

تطوووووووير لووووووامل للخطوووووو  الدرا ووووووية  -
وفووم معووايير تيئووات لجميووا الاوورام  

االعتمووواد العالميوووةي والهيئوووة الو نيوووة 
لالعتموووووووواد والتقوووووووووي  األكوووووووواديم ي 

 .واحتياجات  وق العمل

احتياجــات المجتمــع  بمــا يتناســب مــعمســتجدات تطــوير البــرامج الدراســية لمواكبــة ال   1/1المبــادرة 
 .الحالية والمستقبمية

 .البرامج األكاديمية جميعفي  واالعتماد األكاديمي الجودة تطبيق معايير ضمان   0/1المبادرة 
 .برامج أكاديمية مبتكرة في الجامعة اقتراح   4/1المبادرة 

 انىلذ انزمذَشٌ نهزُفُز
 

 صُٕاخ 7 -1

 :يٍ رى ئػاليهى
ػًاااابدح و .انخطظ،انكهُاااابد ئداسح

انمجااااااااىل ػًاااااااابدح و .انغااااااااىدح

 .وانزغغُم

 :يٍ رى اعزشبسرهى
وكُم  .انزؼهًُُخ واألكبدًَُخوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ 

 .انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 .يىافمخ يغهظ انغبيؼخو نهخطظ وانُظبو انذساعٍ رىصُخ انهغُخ انذائًخ

يإشااااااشاد 

 األداء

 يٍ ثذء انخطخ انضبَُخورنك فٍ انغُخ  انؾبنُخ وانًغزمجهُخانغبيؼخ  نزىاكت االؽزُبعبد انًغزًؼُخ انذساعُخ فٍ جشايظ انيٍ % 22رطىَش  -

 يٍ انخطخ األونًفٍ انغُخ  االػزًبد ػهً يٍ ثشايظ انغبيؼخ %  5 ؽصىل -

 .األونً يٍ انخطخانضالس غُىاد انخالل ثشَبيغٍُ يجزكشٍَ رطجُك اػزًبد  -

 .وفمب ِنُبد ئلشاس انخطظ انذساعُخ انًزجؼخ َغبصإلا

األطاااااااشاف 

 انًؼُُخ
 .انمجىل وانزغغُم وػًبدحػًبدح انغىدح،وانكهُبد،و،وانجشايظ انذساعُخ ئداسح انخطظ

 .انكهُبدوانغىدح ػًبدح ويغبػذ وكُم انغبيؼخ نشإوٌ انخطظ وانجشايظ انذساعُخ  ُخانًغإون

 وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًغإول

  انزؼهُمبد

 



33 

 

 احتياجات المجتمع الحالية والمستقبمية بما يتناسب معمستجدات البرامج الدراسية لمواكبة ال تطوير   1/1المبادرة 

 .انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى       1انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ  .1

 

تطةةةةةةةةةةةةةوير البةةةةةةةةةةةةةرامج الدراسةةةةةةةةةةةةةية لمواكبةةةةةةةةةةةةةة  -
احتياجةةةةات  مةةةةعبمةةةةا يتناسةةةةب مسةةةةتجدات ال

 .المجتمع الحالية والمستقبمية

 

 .تحديد الية واضحة لقياس مدى تحقيق األىداف والمخرجات التعميمية المتوقعة لمبرامج األكاديمية -
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز

 

 عُخ 2 – 1

 عُخ واؽذح .التأكيد عمى دور القطاع العام والخاص في تطوير البرامج األكاديمية -

 عُىاد 4 – 3 .ازدواجية التخصصات المتناظرة في الجامعةمعالجة  -

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد

 .يغهظ انغبيؼخو.يغبنظ انكهُبد -
 لاير1222222

 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .وكُاام انغبيؼااخ نهشااإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُااخ -

 .ػًذاء انكهُبد

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
ئداسح انمجااااىل وانغااااىدح، ػًاااابدحوئداسح انخطظ،انكهُبد،

 وانزغغُم

 يإششاد  األداء

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخنهزأكذ يٍ رؾمُك األهذاف انًزىلؼخ نهجشايظ األكبدًَُخ  يؼبَُشالَزهبء يٍ وضغ ا -

 .انضبَُخ يٍ انخطخفٍ انغُخ االؽزُبعبد انًغزًؼُخ نزىاكت   انغبيؼخانذساعُخ فٍ جشايظ انيٍ % 22رطىَش  -

- ٌ  .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخوانؼبو  ونٍ انمطبع انخبصإاالعزشبسَخ ثؼضىَخ ػذد يٍ يغ هبلذ شكهذ يغبنغ نكهُبد ايٍ %  62ركىٌ  أ

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخانًزُبظشح ثبنغبيؼخ  انزخصصبداالَزهبء يٍ وضغ اِنُخ انًُبعجخ نًؼبنغخ  -

 .يٍ انخطخ انضبنضخانًزُبظشح ثبنغبيؼخ خالل انغُخ  األلغبو يٍ اصدواعُخ % 22يؼبنغخ  -

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .انغىدح وػًبدحوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  ويغبػذ ىٌانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .في كافة البرامج األكاديمية واالعتماد األكاديمي الجودة تطبيق معايير ضمان   0/1المبادرة 
 .انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى                 1انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 الجودة تطبيق معايير ضمان
فةةةةةةةةي  واالعتمةةةةةةةةاد األكةةةةةةةةاديمي
 .كافة البرامج األكاديمية

 

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .التأكيد عمى كافة البرامج األكاديمية بااللتزام بمعايير االعتماد األكاديمي -

 عُخ 2 -1

 عُخ 2 -1 .وضع معايير لتقييم أداء الكميات سنويا -

 عُخ 3 -2 .الخريجين ومستوى رضا أصحاب العمل الطالبتحديد الية لقياس مستوى أداء  -

 عُخ 5 – 2 .وسوق العمل عتطوير الخطط الدراسية لتناسب معايير االعتماد األكاديمي واحتياجات المجتم -

 عُخ 5  - 2 .تنفيذ مراجعة دورية لمبرامج األكاديمية لمتأكد من جودة المخرجات وطرق التدريس -

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد

انخطاااااظ ئداسح و يغااااابنظ انكهُااااابدوػًااااابدح انغاااااىدح  -

 .انذساعُخ وانجشايظ

1522222 

 لاير

 :يٍ رى اعزشبسرهى

، وكُااام انغبيؼاااخ نهشاااإوٌ انزؼهًُُاااخ واألكبدًَُاااخ -

وكُاام انغبيؼااخ ، وكُاام انغبيؼااخ نهزطااىَش وانغااىدح

 ػًذاء انكهُبد، نهزخصصبد انصؾُخ

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح

 ػًبدح انغىدحوئداسح انخطظ،انكهُبد،

 يإششاد  األداء

 .يٍ انخطخاالػزًبد  فٍ انغُخ األونً ػهً يٍ ثشايظ انغبيؼخ %  5 ؽصىل -

 .نززىافك واؽزُبعبد انًغزًغ وعىق انؼًم يٍ ثشايظ انغبيؼخ عُىَب %  12رطىَش يشاعؼخ و -

 .يٍ ثشايظ انغبيؼخ عُىَب نهزأكذ يٍ عىدح انًخشعبد وطشق انزذسَظ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ% 12يشاعؼخ  -

 .ػٍ أداء انخشَغٍُ عُىَب  ( انغهبد انًغزفُذح)انؼًم لُبط َغجخ سضب أصؾبة -

 .االَزهبء يٍ وضغ يؼبَُش رمُُى أداء انكهُبد خالل عُزٍُ -

انؼمجاااابد انزااااٍ واعهااااذ 

 انزُفُز
----------------------------------------------------------------------------------- 

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ
 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .انزمىَى ودػى انمشاسئداسح و، انغىدح وػًبدح، ويذَش يشكض انزًُض نهزؼهُى وانزؼهى، خطظ وانجشايظ انذساعُخوكُم انغبيؼخ نه ػذيغب ٌىونإانًغ

 وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 برامج أكاديمية مبتكرة في الجامعة اقتراح   4/1المبادرة 

 .انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى      1انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 برامج أكاديمية مبتكرة في الجامعة اقتراح -

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .اقتراح برامج بينية -

 عُىاد 7 – 5

 .طرح برامج أكاديمية إبداعية -
 عُىاد 7 – 5

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد

 .يغهظ انغبيؼخو  .وئداسح انخطظ وانجشايظ انذساعُخ يغبنظ انكهُبد  -
 لاير1222222

 :اعزشبسرهىيٍ رى 

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 .ػًذاء انكهُبد -

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح

ئداسح انخطظ،انكهُبد،ػًاااااااااااااااااابدح 

 انغىدح،ئداسح انمجىل وانزغغُم

 يإششاد  األداء
 .ل انغُخ األونً وانضبَُخ يٍ انخطخخال (خ، ورخصصبد فشػُخثشايظ ثُُُ) زشاػ ثشَبيغٍُ يجزكشٍَال

 .ثؼذ يىافمخ يغهظ انغبيؼخ زطجُك انجشَبيغٍُ انًجزكشٍَ فٍ انغُخ انضبنضخ يٍ انخطخانجذء ث

 .خفٍ انغُخ انغبثؼخ يٍ انخط انًجزكشحانجشايظ رغشثخ رمُُى يشاعؼخ و

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  - أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .ػًبدح انغىدحوػًبدح انمجىل وانزغغُم، و، ئداسح انخطظ وانجشايظ انذساعُخ وانًؼُُخ،  واأللغبوانكهُبد  ىٌانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول

 

 

 

 

 



36 

 

 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ /   2انهذف 
 انىصف

الكفوواءات المتميوون  مووء أعئوواء تيئووة جووذ  
التوووووودريسي واال ووووووتعاقة بوحوووووود  ا ووووووتقطا  
المتميوووونيء بالجامعووووة لهووووذض ال ايووووةي وو ووووا 
إ ووووتراتيجية للحفوووواظ علووووون المتميوووونيء موووووء 

 .أعئاء الهيئة التدريسية

 .لتمبية احتياجات البرامج األكاديمية تنمية وتطوير كادر تدريسي    1/0المبادرة 
 .بما يتناسب والمستجدات التقنية الحديثةالتعمم و  التعميم وسائل ومصادر يروفت  0/0المبادرة 
 .الطالبيةتحسين مستوى الخدمات     4/0المبادرة 
 . العمل عمى استكمال خطة التعّمم والتعميم بالجامعة   3/0المبادرة 

انىلااااااااذ انزمااااااااذَشٌ 

 نهزُفُز

 

 عُىاد 5 – 1

 :يٍ رى ئػاليهى
ػًاااابدح اناااازؼهى .ػًاااابدح رطااااىَش انًهاااابساد

 .ػًبدح شإوٌ انطالة.االنكزشوٍَ

 :يٍ رى اعزشبسرهى
وكُام انغبيؼاخ نهزطاىَش .وكُم انغبيؼخ نهشاإوٌ انزؼهًُُاخ واألكبدًَُاخ

 .ػًبدح انزؼهى االنكزشوٍَ وانزؼهى ػٍ ثؼذ.وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
ووكُام  وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغاىدحو وكُم انغبيؼخيىافمخ  كم يٍ 

 .انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ

 يإششاد األداء

 .انمبػبد  انزكُخ فٍ انغُخ األونً ػهً يغزىي انغبيؼخرشكُت يٍ % 15 ئَغبص

 .يٍ ثشايظ انغبيؼخ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ% 12انزفبػهٍ ػهً  LMSى اعزخذاو َظبو ئداسح انزؼه

 .يٍ أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً اعزخذاو انزمُُبد انؾذَضخ فٍ انزذسَظ عُىَب  % 22 رذسَت

 .يٍ انخطخ انزىعُه واإلسشبد ػهً يغزىي انكهُبد فٍ انغُخ األونً وؽذاديٍ % 15  ئَشبء

 .االَزهبء يٍ ئػذاد خطخ انزؼهّى وانزؼهُى ثبنغبيؼخ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

 .وفمب نهخطخ اإلعزشارُغُخ نؼًبدح شإوٌ انطالة  وانزؼهُى االنكزشوٍَ وانزؼهى ػٍ ثؼذووفمب ِنُبد انزىظُف واالعزمطبة فٍ انغبيؼخ   َغبصاإل

 .أػضبء هُئخ انزذسَظ ، انطالة ، ػًبداد انكهُبد األطشاف انًؼُُخ

 ُخانًغإون
ػًاابدح شااإوٌ أػضاابء هُئااخ انزااذسَظ و، ػًاابدح شااإوٌ انطااالة و، وانزؼهااُى ػااٍ ثؼااذ ػًاابدح اناازؼهى االنكزشوَااٍوػًاابدح رطااىَش انًهاابساد ، 

 .ػًبدح انزؼبيالد االنكزشوَُخ واالرصبالدو، ثشَبيظ االعزمطبةوانمبَىَُخ ،  اإلداسحو، وانًىظفٍُ

 .انغبيؼخكُم ووكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح  وووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ   انًغإول

  انزؼهُمبد
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 .لتمبية احتياجات البرامج األكاديمية تنمية وتطوير كادر تدريسي   1/0المبادرة 

 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ         2انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

لتمبيةةةةةة  تنميةةةةةة وتطةةةةةوير كةةةةةادر تدريسةةةةةي -
 احتياجات البرامج األكاديمية

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .والتميز ألعضاء ىيئة التدريس نجازتعزيز نظام حوافز تشجيعية مرتبط باإل
 

 عُخ 2 – 1

 عُخ واؽذح .تبني معايير لدعم األقسام بأعضاء ىيئة تدريس متميزين في كافة التخصصات

 عُىاد 5 – 3 لمتقييم والمساءلة لمعممية التعميمية ألعضاء ىيئة التدريس تطوير نظام

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد

 .ػًبدح انغىدحٔ يغهظ انغبيؼخ ويغبنظ انكهُبد  -

1222222 

 لاير

 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 .وانجؾش انؼهًٍوكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب  -

 .ػًذاء انكهُبد -

يااااااااٍ رااااااااى ئػاليهاااااااااى 

 :ثبنًجبدسح

يشكااض انزًُااض فااٍ اناازؼهى  

وانزؼهُى ،ػًبدح انغاىدح، 

 ثشَبيظ االعزمطبة

 يإششاد  األداء

 .انًزًُض خالل انغُخ األونً واألداءزشغُؼُخ نهزذسَظ انؾىافض انَظبو يٍ % 22 ئَغبص

 .يٍ ثذء انخطخ انغُخ األونً ثُبء َظبو نهزمُُى وانًغبءنخ ثبنغبيؼخ خالل يٍ % 32 ئَغبص

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخانًزًُضٍَ أػضبء هُئخ انزذسَظ ثاأللغبو يٍ % 12دػى 

 .خالل انغُخ انضبنضخ يٍ انخطخ ثؼذ يىافمخ يغهظ انغبيؼخزطجُك انًؼبَُش وَظبو انًغبءنخ انجذء ث

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزٍ واعهذ انزُفُز انؼمجبد

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 ىٌانًغإون
 واإلداسحشااإوٌ أػضاابء هُئااخ انزااذسَظ وانًااىظفٍُ، وػًاابدح وكُاام انغبيؼااخ نهشااإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُااخ،  ويغاابػذ

 .ثشَبيظ االعزمطبةوانمبَىَُخ ، 

 .، وكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  انًجبشش انًغإول
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 .بما يتناسب والمستجدات التقنية الحديثةالتعمم و  التعميم وسائل ومصادر وفيرت    0/0المبادرة 
 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ     2انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 التعمةةةةةيم وسةةةةةائل ومصةةةةةادر وفيرتةةةةة -
بمةةةا يتناسةةةب والمسةةةتجدات الةةتعمم و 

 .التقنية الحديثة

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .م العممية التعميمية الحديثة لتحقيق أىداف البرامج األكاديميةئتوفير القاعات الذكية بما يال

 عُىاد 5 -1

 عُىاد 5 -2 .حدث وسائل وتقنيات التعميمأالعمل عمى تطبيق 

 عُخ 3 – 2 .تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التقنيات الحديثة في التعميم

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد
ػًاابدح انزؼهااُى االنكزشوَااٍ وانزؼهااُى ػااٍ ثؼااذ، وػًاابدح رطااىَش 

، ػًابدح انزؼابيالد وانازؼهىانًهبساد، ويشكض انزًُض فٍ انزؼهاُى 

 نكزشوَُخ واالرصبالدالا

 لاير 1522222
 :يٍ رى اعزشبسرهى

وكُاااام و وكُاااام انغبيؼااااخ نهشااااإوٌ انزؼهًُُااااخ واألكبدًَُااااخ

 .ػًذاء انكهُبدوانغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح 

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
 انكهُبد، وػًبدح انغىدح

 يإششاد  األداء
 .يٍ انخطخ انزكُخ فٍ انغُخ األونً   انمبػبدرشكُت يٍ % 15  ئَغبص

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ يٍ ثشايظ انغبيؼخ% 12انزفبػهٍ ػهً  LMSى اعزخذاو َظبو ئداسح انزؼه
 .يٍ أػضبء هُئخ انزذسَظ ػهً اعزخذاو انزمُُبد انؾذَضخ فٍ انزذسَظ عُىَب  % 22رذسَت 

انؼمجاااابد انزااااٍ واعهااااذ 

 انزُفُز
----------------------------------------------------------------------------------- 

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .ذ، وانكهُبدػًبدح انزؼهُى االنكزشوٍَ وانزؼهُى ػٍ ثؼو ػًبدح انزؼبيالد االنكزشوَُخ واالرصبالد، وػًبدح رطىَش انًهبساد،  ىٌانًغإون

 .انزؼهًُُخ واألكبدًَُخوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ  انًجبشش انًغإول
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 .انطالثُخرؾغٍُ يغزىي انخذيبد     3/2انًجبدسح 
 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ     2انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

 .انطالثُخرؾغٍُ يغزىي انخذيبد 

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .برامج إرشادية لمساعدة الطالب المتعثرين أكاديمياً  تطوير

 عُىاد 2 – 1

 عُىاد 3-1 .إيجاد برامج مساندة لدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 عُىاد 2 – 1 .تطوير وتحسين مستوى الخدمات واألنشطة الالمنيجية

رشاد في الكميات وحداتإيجاد   عُىاد 2 – 1 .توجيو وام

 عُىاد 2 – 1 .إيجاد برامج اثرائية لمطالب المتفوقين والمبدعين

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد
 .وانكهُبد يىافمخ يغهظ انغبيؼخ -

 لاير 1252222
 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .ػًذاء انكهُبد.وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
 .شإوٌ انطالة، انكهُبدػًبدح 

 يإششاد  األداء

 .يٍ انخطخيغزىي انكهُبد فٍ انغُخ األونً انزىعُه واإلسشبد ػهً  وؽذاديٍ % 15ئَشبء 

 .ػهً يغزىي انكهُبد يٍ انخطخاألونً ثشايظ األَشطخ وانخذيبد انطالثُخ فٍ انغُخ يٍ % 52رمُُى 

 .خالل انغُخ األونً نهطالة انًزفىلٍُ صشائُخاالجشايظ يٍ ان% 15 ثُبء

 .ئصذاس دنُم نؾمىق وواعجبد انطالة روٌ االؽزُبعبد انخبصخ

 .ػهً يغزىي انغبيؼخيٍ ؽبالد انطالة انًزؼضشٍَ دساعُب  % 15يؼبنغخ 

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ  –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 ىٌانًغإون
ياذَش يشكاض انزًُاض فاٍ انزؼهاُى و وػًبدح انمجاىل وانزغاغُم،ػًبدح شإوٌ انطالة،ووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ، و يغبػذ

 .، وانكهُبد، وانهغُخ االعزشبسَخ نخذيبد روٌ االؽزُبعبد انخبصخ ثبنغبيؼخوانزؼهى

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .العمل عمى استكمال خطة التعّمم والتعميم بالجامعة   3/0المبادرة 
 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ         2انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

العمل عمى استكمال خطة التعم م والتعمةيم  -
 بالجامعة

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز خطة التعم م والتعميم بالجامعة استكمال بناء
 

 عُخ واؽذح

 :وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد انًزطهجبد

 .ػًبدح انغىدحٔ يغهظ انغبيؼخ ويغبنظ انكهُبد  -

1222222 

 لاير

 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 .وكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ -

 .ػًذاء انكهُبد -

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح

يشكااااض انزًُااااض فااااٍ اناااازؼهى  

وانزؼهاااُى ،ػًااابدح انغاااىدح، 

 ثشَبيظ االعزمطبة

 .االَزهبء يٍ ئػذاد خطخ انزؼهّى وانزؼهُى ثبنغبيؼخ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ يإششاد  األداء

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل انًؼُُخ األطشاف

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .يشكض انزًُض فٍ انزؼهُى وانزؼهى انًغإونىٌ

 وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  انًجبشش انًغإول
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 نهكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخسفغ كفبءح األداء /   3انهذف 

 انىصف

 الميـــارات اإلداريـــةتنميـــة القـــدرات و  -
العمميـة التخصصية بما يعـزز مـن و 

 .التعميمية

 .والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالةوالكميات الكفاءة اإلدارية لموحدات رفع    1/4المبادرة 
 .تطوير قيم المشاركة والمساءلة   0/4المبادرة 
 .(عمداء، وكالء كميات، رؤساء األقسام)رفع كفاءة القيادات األكاديمية بالجامعة 4/4المبادرة 

 انىلذ انزمذَشٌ نهزُفُز

 

 عُىاد 5 -2

 :يٍ رى ئػاليهى
 ػًابدح انزؼابيالد.ػًابدح انزطاىَش.انكهُبد

 .االنكزشوَُخ واالرصبالد

 :يٍ رى اعزشبسرهى
وكُام انغبيؼاخ نهزطااىَش  .وكُام انغبيؼاخ نهشاإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُاخ

 .وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
يىافمخ يجٍُ ػهً  يٍ ػًبدح شإوٌ أػضبء انزذسَظ وانًىظفٍُ رؼًُى

 يذَش انغبيؼخ

 يإششاد األداء

 . يٍ انخطخ انضبَُخاالَضو خالل انغُخ  ػهً يٍ انىؽذاد وانكهُبد وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ % 5 ؽصىل اكزًبل

 .انضبنضخيٍ انىؽذاد وانكهُبد وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ ػهً االَضو خالل انغُخ % 22ؽصىل 

 .يٍ انىؽذاد وانكهُبد وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ ػهً االَضو خالل انغُخ انشاثؼخ%  02ؽصىل 

 .يٍ انىؽذاد  وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ خالل انغُخ انضبَُخ% 12ػهً  رطجُك َظبو انًشاعؼخ

 .ُخ يٍ انخطخػهً ثشَبيظ انمُبداد األكبدًَُخ عُىَب  اػزجبسا يٍ انغُخ انضبَرذسَت عًُغ انًكهفٍُ انغذد 

 .انخطخ عُىَب اػزجبسا يٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انؼًم ثبنزؼبوٌ يغ ػًبدح رطىَش انًهبساد سأطهى ػهً  نًٍيٍ انمُبداد األكبدًَُخ % 32رذسَت 

 .انمبَىَُخ واإلداسح، ػًبدح رطىَش انًهبساد، انكهُبد، وػًبدح شإوٌ أػضبء هُئخ انزذسَظ وانًىظفٍُفٍ زذسَت انوفمب  ِنُبد  َغبصإلا

 .انىكبنخ ىيُغىثوانمجىل وانزغغُم،و،  انطالةػًبدح شإوٌ وػًبدح شإوٌ أػضبء انزذسَظ وانًىظفٍُ،وػًبدح رطىَش انًهبساد،وانكهُبد، األطشاف انًؼُُخ

 .انمبَىَُخ واإلداسحػًبدح شإوٌ أػضبء هُئخ انزذسَظ، و، ػًبدح رطىَش انًهبساد، ووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  غبػذوي ُخانًغإون

 .، ووكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدحكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخو انًغإول

  انزؼهُمبد
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 .وانكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخنهىؽذاد اإلداسَخ انكفبءح سفغ    1/3انًجبدسح 
 .نهكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخسفغ كفبءح األداء      3انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

اإلداريةةةةةةةةة  وحةةةةةةةةداتالرفةةةةةةةةع كفةةةةةةةةاءة 
والكميةةةةةةةةةات والعمةةةةةةةةةادات المسةةةةةةةةةاندة 

 .المرتبطة بالوكالة

 .ISOالتأكيد عمى الحصول عمى شيادة ال 

 .الوحدات اإلدارية والكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالةتدريب العاممين في 

 

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز
 

 عُخ 5 – 1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد
 .يىافمخ وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 *لاير 1222222
 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .واألكبدًَُخوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ 

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
ئداسح انخطظ،،ػًاااااااابدح شااااااااإوٌ 

انطاااااااااالة، وػًااااااااابدح انمجاااااااااىل 

 .وانزغغُم، وانكهُبد

 يإششاد  األداء
 .خ ػهً اَِضو خالل انغُخ انضبنضخيٍ انىؽذاد وانكهُبد وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبن% 32ؽصىل 

 .وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ عُىَب  يٍ انؼبيهٍُ فٍ انىؽذاد وانكهُبد % 22رذسَت 

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .، وػًبدح رطىَش انًهبسادانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخوانكهُبد، ووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ،  ويغبػذ ىٌانًغإون

 .، ووكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدحوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  انًجبشش انًغإول

 .فقط اإلشرافودور الوكالة  ةمستقم أما الكميات والعمادات المساندة فميا ميزانيات اآليزو عمىفقط  المبمغ عمى حصول الوكالة ىذا يقتصر*
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 .تطوير قيم المشاركة والمساءلة   0/4المبادرة 
 نهكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخسفغ كفبءح األداء    3انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

ــــــيم المشــــــاركة  تطــــــوير ق
 والمساءلة

 

نجازتطوير نظام فاعل لمراجعة أداء و   .الوحدات والعمادات المرتبطة بالوكالة ام
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز

 عُخ 3 -2

 عُخ 2 – 1 .رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوكالة والعمادات المساندة

 عُخ 3 – 1 .تطوير نظام لممساءلة األكاديمية في الجامعة

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد
 .لشاس يٍ وكبنخ انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدحو يىافمخ يغهظ انغبيؼخ

 لاير 522222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخوكُم 

 .وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح

 .وكُم انغبيؼخ نهزخصصبد انصؾُخ

 .ػًذاء انكهُبد

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
وكاااالء انغبيؼاااخ، ػًااابداد انكهُااابد، 

 .انؼًبداد انًغبَذح

 يإششاد  األداء

 .ثبنىكبنخ فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخئػذاد َظبو نًشاعؼخ أداء انىؽذاد وانؼًبداد انًشرجطخ 

 .يٍ انىؽذاد  وانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ خالل انغُخ انضبنضخ % 22رطجُك َظبو انًشاعؼخ ػهً 

 .خالل انغُخ األونً يٍ ثذء انخطخشفغ يغزىي انزؼبوٌ وانزُغُك ثٍُ انىؽذاد وانؼًبداد انًغبَذح وانىكبنخ انًُبعجخ ن اِنُبداالَزهبء يٍ ثُبء 

 .نًغبءنخ األكبدًَُخ فٍ انغبيؼخ خالل انغُخ األونًاَظبو يٍ % 52 ئَغبص

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 ىٌانًغإون
انمبَىَُااخ، وػًاابدح شااإوٌ أػضاابء هُئااخ  واإلداسحوكُاام انغبيؼااخ نهشااإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُااخ، وئداسح انزمااىَى،  ويغاابػذ

 .ويشكض انزًُض فٍ انزؼهُى وانزؼهى، وػًبدح رطىَش انًهبساد، انزذسَظ

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .(رؤساء األقسامو  كمياتالوكالء عمداء و )يادات األكاديمية بالجامعةرفع كفاءة الق   4/4المبادرة 
 نهكهُبد وانؼًبداد انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخسفغ كفبءح األداء    3انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

رفـــــع كفـــــاءة القيـــــادات األكاديميـــــة 
 وكـــــالء كميـــــاتو  عمـــــداء)بالجامعـــــة

 .(رؤساء األقسامو 

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز رذسَجُخ نهمُبداد األكبدًَُخ ثبنغبيؼخ ؽمبئتئػذاد 

 عُخ -

 أو سئُظ لغىنهكهُخ أو وكُال   َكهفىٌ ثبنؼًم ػًُذا   نًٍرذسَت انمُبداد األكبدًَُخ 
 عُخ 2 – 1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ وانًىافمبد
 .يىافمخ يذَش انغبيؼخ -

 لاير 222222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

ػًابدح .وكُم انغبيؼخ نهزخصصبد انصاؾُخ.وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح -

 .رطىَش انًهبساد

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
وكاااااااالء انغبيؼاااااااخ، ػًااااااابداد 

انكهُاااابد، انؼًاااابداد انًغاااابَذح، 

، وػًبدح ػًبدح رطىَش انًهبساد

 انغىدح

 يإششاد  األداء
 .مُبداد األكبدًَُخ ثبنغبيؼخ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخثبن خخبصانزذسَجُخ ان انؾمبئتيٍ % 52 ئَغبص

 .عًُغ انًكهفٍُ انغذد ػهً ثشَبيظ انمُبداد األكبدًَُخ عُىَب  اػزجبسا يٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ رذسَت

 .انؼًم اػزجبسا يٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ سأطيٍ انمُبداد األكبدًَُخ نًٍ هى ػهً % 32رذسَت 

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ  – انغبيؼخ –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .ػًبدح انغىدحووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ،  ويغبػذوػًبدح رطىَش انًهبساد،  ىٌانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ، ووكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح انًجبشش انًغإول
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 .وخبسعهب انًًهكخدػى ثُبء عغىس انزىاصم األكبدًٍَ داخم /   4انهذف 

 انىصف

وموذكرات التفوات  موا السع  إلن عقد االتفاقياتي 
مؤ سات التعلي  العال  الرائد  بما يؤدي إلن إثراء  
الاوورام  األكاديميووة بالجامعووة ويوونعكس علوون زيوواد  

 .فرص المنافسة لمخرجاتها داخلياً وخارجياً 

 .تشجيع الكميات عمى التواصل والتنسيق األكاديمي مع مؤسسات التعميم العالي    1/3المبادرة 
 .المتميزةالمؤسسات األكاديمية العالمية تعزيز برامج التوأمة مع    0/3المبادرة 

بنـاء شـراكة مـع وكالـة الجامعـة لمدراسـات العميـا والبحـث العممـي فيمـا يخـص بـرامج     4/3لمبادرة ا
 .التوأمة

انىلااااذ انزمااااذَشٌ 

 نهزُفُز

 

 عُىاد  7 -3

 يٍ رى ئػاليهى
ػًااابدح .انخطاااظ وانجاااشايظ انذساعاااُخ ئداسح.انكهُاابد

 .انغىدح

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 .خ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍوكُم انغبيؼ

 .وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
يغهاااظ  يىافمااخ وكبناااخ انغبيؼااخ نهشاااإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُاااخ، ويىافمااخ

 انغبيؼخ

 يإششاد األداء

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ األخشيزشغُغ انزىاصم األكبدًٍَ يغ انًإعغبد األكبدًَُخ ننزُظُى فؼبنُبد ػمذ وسػ انؼًم انخبصخ ئػذاد خطخ االَزهبء يٍ 

 خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ يغ ثمُخ انًإعغبد األكبدًَُخ انًُبعجخ نهزىاصم وانزُغُك األكبدًٍَ اِنُبدىضغ انخبص ث اإلعشائٍذنُم يٍ ان% 52 ئَغبص

 .ثذء انخطخ وضغ انضىاثظ واإلعشاءاد انخبصخ ثجشايظ انزىأيخ فٍ انكهُبد ثبنزُغُك يغ وكبنخ انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ خالل عُزٍُ يٍ

 .ش انؼهًٍ انخبصخ ثجشايظ انزىأيخ فٍ انكهُبداالَزهبء يٍ ثُبء انششاكخ يغ وكبنخ انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾ

 .، دسعخ انزُغُك ثٍُ انكهُبد أيخانزىئصذاس دنُم  َغبصاإل

األطااااااااااااااااااشاف 

 انًؼُُخ
 .انكهُبد

 .يغبػذ وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انخطظ وانجشايظ انذساعُخ ، وػًبداد انكهُبد ُخانًغإون

 .ووكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ ،وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًغإول

  انزؼهُمبد
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 .تشجيع الكميات عمى التواصل والتنسيق األكاديمي مع مؤسسات التعميم العالي    1/3لمبادرة ا
 .وخبسعهبدػى ثُبء عغىس انزىاصم األكبدًٍَ داخم انًًهكخ   4انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

تشـــــــجيع الكميـــــــات عمـــــــى التواصـــــــل  -
ــــاديمي مــــع مؤسســــات  والتنســــيق األك

 .التعميم العالي

 .نزشغُغ انزىاصم األكبدًٍَػمذ وسػ ػًم ونمبءاد دوسَخ  -

 .بعجخ نهزىاصم وانزُغُك األكبدًٍَانًُ اِنُبدنىضغ  ئعشائٍدنُم  ئصذاس -

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز
 

 عُىاد 5 – 1

 :وأوعه انزشاثظ انًزطهجبد
يىافمااااخ وكبنااااخ انغبيؼااااخ نهشااااإوٌ انزؼهًُُااااخ  .يىافمااااخ يغهااااظ انغبيؼااااخ -

 .واألكبدًَُخ

 لاير1222222
 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 .وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح -

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح

انكهُبد،وػًبدح انغىدح، وػًبدح 

ئداسح انخطاظ وانجاشايظ انزطىَش، 

 انذساعُخ

 يإششاد  األداء
 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ األخشينزُظُى فؼبنُبد ػمذ وسػ انؼًم انخبصخ ثزشغُغ انزىاصم األكبدًٍَ يغ انًإعغبد األكبدًَُخ االَزهبء يٍ ئػذاد خطخ 

 .يٍ ثذء انخطخانخًظ األونً غُىاد انوسػ ػًم خالل  ػمذ صالس

 .يٍ انخطخ انضبَُخانًُبعجخ نهزىاصم وانزُغُك األكبدًٍَ خالل انغُخ  اِنُبدنىضغ  اإلعشائٍذنُم انئػذاد االَزهبء يٍ 

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .، وانكهُبداعُخسانخطظ وانجشايظ انذ وئداسح، وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ ويغبػذ ىٌانًغإون

 .ووكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ، وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ  انًجبشش انًغإول
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 .المتميزةالمؤسسات األكاديمية العالمية تعزيز برامج التوأمة مع    0/3المبادرة 
 .انزىاصم األكبدًٍَ داخم انًًهكخ وخبسعهبدػى ثُبء عغىس     4انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

ــــــــرامج التوأمــــــــة مــــــــع  ــــــــز ب تعزي
ــــة  ــــة العالمي المؤسســــات األكاديمي

 .المتميزة

 .دعم ومساندة الكميات نحو عقد االتفاقيات ومذكرات التعاون األكاديمية

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز

 عُىاد 5 -1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 .وكبنخ انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخو يغبنظ انكهُبديىافمخ كم يٍ 

 لاير 1522222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 .وكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ

وكُاااام انغبيؼاااااخ .كُاااام انغبيؼااااخ نهزطاااااىَش وانغااااىدحو

 .ػًذاء انكهُبد.نهزخصصبد انصؾُخ

يااااااااٍ رااااااااى ئػاليهااااااااى 

 :ثبنًجبدسح
انكهُااااااااابد، ئداسح انخطاااااااااظ 

 وانجشايظ انذساعُخ

 .ٍ خالل عُزٍُ يٍ ثذء انخطخوضغ انضىاثظ واإلعشاءاد انخبصخ ثجشايظ انزىأيخ فٍ انكهُبد ثبنزُغُك يغ وكبنخ انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهً يإششاد األداء

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .اعُخسانخطظ وانجشايظ انذ ئداسحووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ،  ويغبػذ ىٌانًغإون

 .نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ، ووكُم انغبيؼخ وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي فيما يخص برامج التوأمة ةمع وكال ةبناء شراك   4/3المبادرة 
 .دػى ثُبء عغىس انزىاصم األكبدًٍَ داخم انًًهكخ وخبسعهب    4انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

مــــع وكالــــة الجامعــــة  بنــــاء شــــراكة
لمدراســــات العميــــا والبحــــث العممــــي 

 .فيما يخص برامج التوأمة

ة الخاصــة يــاألكاديماالتفاقيــات  إبــرامالشــراكة مــع وكالــة الجامعــة لمدراســات العميــا والبحــث العممــي فــي 
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .في الكميات مةأببرامج التو 

 عُىاد 2 -1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 .يذَش انغبيؼخيىافمخ  -

 لاير 1522222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .ؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخوكُم انغبي

وكُام .وكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُاب وانجؾاش انؼهًاٍ

وكُم انغبيؼخ نهزخصصابد .انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح

 .ػًذاء انكهُبد.انصؾُخ

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
، وػًااابدح ئداسح انخطاااظ وانجاااشايظ انذساعاااُخ وانكهُااابد، 

 .انغىدح، وػًبدح انمجىل وانزغغُم

 .فٍ انكهُبداألكبدًَُخ ثشايظ انزىأيخ ثاثشاو ارفبلُبد انخبصخ يغ وكبنخ انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ انششاكخ وضغ آنُبد انزؼبوٌ واالَزهبء يٍ  يإششاد األداء

انزااٍ واعهااذ  انؼمجاابد

 انزُفُز
----------------------------------------------------------------------------------- 

 .انًغزًغ  – انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .وانكهُبد انًؼُُخوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ،  ويغبػذ ىٌونإانًغ

 .ووكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ، انًجبشش انًغإول
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 .يغ يإعغبد انًغزًغ فبػهخ بدثُبء ششاك/  5انهذف 

  5انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 انىصف

تعنين العالقات ما مختلف لرائح 
المجتموووووا ومؤ سوووووات  موووووء خوووووال  
 تقوووووووووووودي  الخوووووووووووودمات التعليميووووووووووووة

 .بمختلف أقواعها والتوعوية 

 .تطوير ودعم الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع 1/2المبادرة 
 .الخريجينمع العالقة  وتعزيزتطوير   0/2المبادرة 

 انىلذ انزمذَشٌ نهزُفُز

 

 عُىاد 12 -1

 :يٍ رى ئػاليهى
ػًاااابدح .ػًاااابدح شااااإوٌ انطااااالة

 .انكهُبد.انغىدح

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 .وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 يىافمخ يغهظ انغبيؼخ -

 يإششاد األداء

 .يٍ انجشايظ األكبدًَُخ انمصُشح انزٍ رمذو نهًغزًغ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ% 32االَزهبء يٍ رمىَى  -

 .انخشَغٍُ  خالل انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخيٍ % 15رؼضَض انؼاللخ يغ  -

 .يٍ انخطخ انضبَُخ ذء ػمذ انهمبء انذوسَخ انغُىَخ يغ انخشَغٍُ اػزجبسا يٍ انغُخ ث -

 .ػذد انجشايظ وانًشاكض انخذيُخ انًمذيخ نهًغزًغ، وػذد انًإرًشاد وانهمبءاد يغ انخشَغٍُ - َغبصاإل

 .ػًبدح شإوٌ انطالة، وانمجىل وانزغغُم، وػًبدح انغىدح، وانكهُبد - األطشاف انًؼُُخ

 .انكهُبدوػًبدح انمجىل وانزغغُم، وػًبدح شإوٌ انطالة ، و، انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ شإوٌ هوكُم انغبيؼخ ن ويغبػذ ُخانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًغإول

  انزؼهُمبد
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 تطوير دعم الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع  1/2المبادرة 
 .يغ يإعغبد انًغزًغ فبػهخ بدثُبء ششاك       5انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

دعــم الخــدمات التــي تطــوير و  -
 .تقدميا الجامعة لممجتمع

 

 

 .تشجيع الكميات عمى عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع

ــة  ــرامج أكاديمي ــزة وخــدمات استشــارية قصــيرة تقــديم ب ــةمتمي ــة توعوي ــراد  وتثقيفي متنوعــة تمبــي احتياجــات أف
 .المجتمع

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز
 

 عُىاد 5 – 1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 .يىافمخ يغهظ انغبيؼخو يىافمخ يغبنظ انكهُبد -

 لاير 1222222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 .وكُم انغبيؼخ نهزطىَش وانغىدح -

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
 ػًبداد انكهُبد،ػًبدح انغىدح

 يإششاد  األداء
 .انضىاثظ واإلعشاءاد نزُظُى ورفؼُم انخذيبد انزٍ رمذيهب انغبيؼخ نهًغزًغ ثكبفخ يإعغبره خالل انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخوضغ  -

 .نجشايظ األكبدًَُخ انمصُشح انزٍ رمذو نهًغزًغ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخيٍ ا% 32رمىَى االَزهبء يٍ  -

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ  –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 ىٌانًغإون
، وكهُااخ انذساعاابد انزطجُمُااخ وخذيااخ انكهُاابدوػًاابدح انمجااىل وانزغااغُم، ويغاابػذ وكُاام انغبيؼااخ نشااإوٌ انخطااظ وانجااشايظ انذساعااُخ، 

 .انًغزًغ

 .انزؼهًُُخ واألكبدًَُخوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ  انًجبشش انًغإول
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 .الخريجينمع تطوير وتقوية العالقة   0/2المبادرة 
 .يغ يإعغبد انًغزًغ فبػهخ بدثُبء ششاك   5انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

مـــع تطـــوير وتقويـــة العالقـــة 
 .الخريجين

 

 .بيانات لمخريجين وتحديثيا بشكل مستمر واالستفادة منيا في متابعة الخريجين والتواصل معيم إنشاء قاعدة
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز

 

 عُىاد 12 -1

 عُىاد 12 -1 .ورية مع الخريجينتنظيم لقاءات د

 عُخ 3-1 .تشجيع التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع بيدف إيجاد فرص عمل لمخريجين

 :وأوعه انزشاثظ انًزطهجبد
 .يىافمخ وكبنخ انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 لاير 3222222 
 :يٍ رى اعزشبسرهى

وكُم انغبيؼخ .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ

 .نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍ

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
ػًاابدح شااإوٌ انطااالة، وػًاابدح انمجااىل 

 ، وػًبدح انغىدحوانكهُبدوانزغغُم، 

 يإششاد  األداء

 .ثبنزُغُك يغ انكهُبد ثُبَبد انخشَغٍُ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخلبػذح  يٍ % 32 ئَغبص

 .يٍ انخشَغٍُ  خالل انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ% 15رؼضَض انؼاللخ يغ 

 يٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ اانخشَغٍُ عُىَب ثذء ادنهمبءخطخ نهزؾضُش  انزُغُك إلػذاد

 يٍ انخطخ انضبَُخثذء ػمذ انهمبء انذوسَخ انغُىَخ يغ انخشَغٍُ اػزجبسا يٍ انغُخ 

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .وانكهُبد ػًبدح شإوٌ انطالة، وػًبدح انمجىل وانزغغُم،ووكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ،  ويغبػذ ٌىونإانًغ

 .، ووكُم انغبيؼخ نهذساعبد انؼهُب وانجؾش انؼهًٍوكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .انكُف ونُظ انكىسفغ يؼبَُش لجىل طالة انًشؽهخ انغبيؼُخ ثؾُش رشركض ػهً /   6انهذف 
 انىصف

رفـــع شـــروط االلتحـــاق بالجامعـــة وتقميـــل 
فــي مرحمــة البكــالوريوس   الطــالبأعــداد 

لتحقيـــق الجـــودة والنوعيـــة فـــي مـــدخالت 
 .الجامعة

 

الـذين يمكـن  الطـالبوأعـداد  عـامفـي بدايـة كـل  اتلمتخصصـالمثمى تحديد الطاقة االستيعابية  1/6المبادرة 
 .قبوليم

 .عالية الجودة دخالتلضمان ممبدأ التنافس سياسة قبول ترتكز عمى تبني  0/6المبادرة 
 .المتميزين الطالب جذب في جامعةال سياسةتعزيز  4/6المبادرة 

انىلذ انزمذَشٌ 

 نهزُفُز

 

 عُىاد 1-5

 :يٍ رى  ئػاليهى
ػًاابدح .ػًاابدح انمجااىل وانزغااغُم.انكهُاابد

 .انغىدح

 :يٍ رى اعزشبسرهى
وكُااام انغبيؼاااخ نهزطاااىَش .وكُااام انغبيؼاااخ نهشاااإوٌ انزؼهًُُاااخ واألكبدًَُاااخ

 .نهزخصصبد انصؾُخوكُم انغبيؼخ .وانغىدح

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 يىافمخ يغهظ انغبيؼخ -

 يإششاد األداء

 .غبيؼخ ثؼذ يىافمخ يغهظ ان نمجىل انطالة فٍ يشؽهخ انجكبنىسَىط انًضهًػذاد ثبألثذء رطجُك انًمزشؽبد 

 .يٍ انًذاسط انضبَىَخ نهجٍُُ وانجُبد فٍ يذَُخ انشَبض خالل انغُخ األونً% 32رغطُخ  -

 .يذَُخ انشَبض خالل انغُخ انضبَُخيٍ انًذاسط انضبَىَخ نهجٍُُ وانجُبد فٍ % 62رغطُخ  -

 .ػمذ نمبءاد رىػىَخ نطالة انغُخ انزؾضُشَخ نزجصُشهى ثبنمجىل انزُبفغٍ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ -

 .انغُخ األونً يٍ انخطخ صَبدح ػهً انُغجخ انغُىَخ نمجىل طالة انًُؼ انًزًُضٍَ يٍ داخم انًًهكخ  فٍ% 12لجىل 

 .صَبدح ػهً انُغجخ انغُىَخ نمجىل طالة انًُؼ انًزًُضٍَ يٍ خبسط انًًهكخ  فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخ% 15لجىل  -

 .وفمب ِنُبد رطجُك انغُبعخ انغذَذح نهمجىل فٍ انغبيؼخ - َغبصاإل

 .انكهُبد ، ػًبدح انمجىل وانزغغُم األطشاف انًؼُُخ

 .، وػًبدح انغُخ انزؾضُشَخ، وػًبدح شإوٌ انطالة، وانكهُبدػًبدح انمجىل وانزغغُم  ُخانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًغإول

  انزؼهُمبد
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 .الذين يمكن قبوليم الطالبوأعداد  عامفي بداية كل  اتلمتخصصالمثمى تحديد الطاقة االستيعابية  1/6المبادرة 
 .سفغ يؼبَُش لجىل طالة انًشؽهخ انغبيؼُخ ثؾُش رشركض ػهً انكُف ونُظ انكى    6انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

المثمـــــى تحديــــد الطاقـــــة االســـــتيعابية 
وأعـداد  عامفي بداية كل  اتلمتخصص
 .الذين يمكن قبوليم الطالب

 

 .نهمجىل فٍ انغبيؼخ فٍ يشؽهخ انجكبنىسَىط نًخزهف انزخصصبدئعشاء دساعخ نزؾذَذ انؼذد األيضم  -

 

 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز
 

 عُىاد 5 – 1

 

 

 

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
 .يغهظ انغبيؼخيىافمخ  -

 لاير 1222222

 :يٍ رى اعزشبسرهى
وكُاام انغبيؼااخ .وكُاام انغبيؼااخ نهشااإوٌ انزؼهًُُااخ واألكبدًَُااخ -

 نهزطىَش وانغىدح

 :ئػاليهى ثبنًجبدسحيٍ رى 
 انكهُبد،  ػًبدح انمجىل وانزغغُم،  ػًبدح انغىدح

 يإششاد  األداء
 .نًشؽهخ انجكبنىسَىط خالل انغُخ األونً يٍ انخطخثؾغت انزخصصبد ثبنؼذد األيضم نمجىل انطالة آنُخ يُبعجخ  ثاػذادانخبصخ نذساعخ يٍ ا% 22 ئَغبص

 .نغبيؼخ ثؼذ يىافمخ يغهظ ا انًضهً األػذادزطجُك ثجذء ان

 .ػهً انكهُبد وانغبيؼخ ثشكم ػبو فٍ انغُخ انشاثؼخ يٍ انخطخانًضهً نمجىل انطالة  األػذادرطجُك رهك  رمىَى رغشثخيٍ % 52 ئَغبص

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .نكهُبد، وػًبدح انمجىل وانزغغُما ىٌانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .عالية الجودة دخالتلضمان ممبدأ التنافس سياسة قبول ترتكز عمى تبني  0/6المبادرة 
 .سفغ يؼبَُش لجىل طالة انًشؽهخ انغبيؼُخ ثؾُش رشركض ػهً انكُف ونُظ انكى       6انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

سياسة قبـول ترتكـز عمـى تبني 
 دخالتلضـمان مـمبدأ التنـافس 
 .عالية الجودة

 .نُشش صمبفخ انمجىل انزُبفغٍ نطالة انًشؽهخ انضبَىَخ وأونُبء أيىسهى وضغ خطخ ئػاليُخ -
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز

 عُىاد 1-5

 عُخ 2-1 .رىػُخ طالة انغُخ انزؾضُشَخ ثهزا انزىعه -

 عُخ 2 -1 .انشَبضانزبثؼخ نًُطمخ غبيؼبد انفٍ  انطالةنزُغُك لجىل  وصاسح انزؼهُى انؼبنٍزشكُم نغُخ ػهً يغزىي سفغ يجبدسح ن -

 عُىاد 5 -1 .انطالة انًزًُضٍَ يٍ داخم انًًهكخ وخبسعهب نمجىلرجٍُ اخزجبساد يؼُبسَخ  -

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ
ػًاااابدح ويغاااابنظ انكهُاااابد ، وػًاااابدح انغااااىدح،  -

 .انمجىل وانزغغُم

 لاير  3222222
 :يٍ رى اعزشبسرهى

نهزطاىَش وكُام انغبيؼاخ .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُاخ واألكبدًَُاخ -

 .وكُم انغبيؼخ نهزخصصبد انصؾُخ.وانغىدح

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
ػًااااااابدح انمجاااااااىل وانكهُبد،ػًااااااابدح انغىدح،

 وانزغغُم، ػًبدح انغُخ انزؾضُشَخ

 يإششاد  األداء

 .يٍ انًذاسط انضبَىَخ نهجٍُُ وانجُبد فٍ يذَُخ انشَبض خالل انغُخ األونً% 15رغطُخ  -

 .يذَُخ انشَبض خالل انغُخ انضبَُخيٍ انًذاسط انضبَىَخ نهجٍُُ وانجُبد فٍ % 62رغطُخ  -

 .ػمذ نمبءاد رىػىَخ نطالة انغُخ انزؾضُشَخ نزجصُشهى ثبنمجىل انزُبفغٍ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ -

خاالل انغاُخ األوناً ياٍ انشَابض يُطماخ فاٍ انغبيؼابد فاٍ  انطاالةنزُغاُك لجاىل وصاسح انزؼهاُى انؼابنٍ ثزشاكُم نغُاخ ػهاً يغازىي سفغ يجابدسح  -

 .انخطخ

 .يٍ ثذء انخطخانخًظ األونً غُىاد انل نمجىل انطالة فٍ يشؽهخ انجكبنىسَىط خالرخصصُخ اخزجبساد يؼُبسَخ  صالصخ ثُبء -

 ----------------------------------------------------------------------------------- انؼمجبد انزٍ واعهذ انزُفُز

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .ػًبدح انغُخ انزؾضُشَخو، انكهُبد، وػًبدح انمجىل وانزغغُم ٌىونإانًغ

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .المتميزين الطالب جذب في جامعةال سياسةتعزيز  4/6المبادرة 
 .سفغ يؼبَُش لجىل طالة انًشؽهخ انغبيؼُخ ثؾُش رشركض ػهً انكُف ونُظ انكى  6انهذف االعزشارُغٍ سلى : انزىافك يغ انخطخ اإلعزشارُغُخ 

 

ـــــز  - ـــــةال سياســـــةتعزي ـــــي جامع  ف
 انضيٍ انزمذَشٌ نهزُفُز .وخارجيا .المتميزين من داخل المممكة الطالبالتوسع في تقديم المنح الدراسية لجذب  - .المتميزين الطالباجتذاب 

 عُىاد 5 – 1

 :انًزطهجبد وأوعه انزشاثظ

 .يىافمخ يغهظ انغبيؼخ -
 لاير 1222222

 :يٍ رى اعزشبسرهى

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ -

 :يٍ رى ئػاليهى ثبنًجبدسح
ػًااابدح انمجاااىل وانزغاااغُم،  انكهُبد،ػًااابدح انغاااىدح،

 وػًبدح شإوٌ انطالة

 يإششاد  األداء
 .فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخ نمجىل طالة انًُؼ انًزًُضٍَ يٍ داخم انًًهكخ انًمشسح صَبدح ػهً انُغجخ انغُىَخ % 12لجىل 

 .فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخ نمجىل طالة انًُؼ انًزًُضٍَ يٍ خبسط انًًهكخ انًمشسح صَبدح ػهً انُغجخ انغُىَخ % 15لجىل 

انؼمجاابد انزااٍ واعهااذ 

 انزُفُز
----------------------------------------------------------------------------------- 

 .انًغزًغ –انغبيؼخ  –انكهُخ  -أػضبء هُئخ انزذسَظ –انطالة : يضبل األطشاف انًؼُُخ

 ----------------------------------------------------------------------------------- انزؼهُمبد

 .ػًبدح انغُخ انزؾضُشَخوانكهُبد، وػًبدح انمجىل وانزغغُم،  ىٌانًغإون

 .وكُم انغبيؼخ نهشإوٌ انزؼهًُُخ واألكبدًَُخ انًجبشش انًغإول
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 .انشبيهخيؼبَُش انغىدح  فكوسائذح  أكبدًَُخثشايظ رمذَى   -1انهذف االعزشارُغٍ 

 .احتياجات المجتمع الحالية والمستقبمية بما يتناسب معمستجدات تطوير البرامج الدراسية لمواكبة ال   1/1المبادرة 

 الموووووووووووووووووووووارد ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

ــــة واضــــحة  1/1/1المشــــروع  ــــد آلي تحدي
لقياس مـدى تحقيـق األىـداف والمخرجـات 

 .التعميمية المتوقعة لمبرامج األكاديمية

  تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

 

 

 

وكُاااام  يغاااابػذو

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااخ ، 

 انغىدح وػًبدح

 

 

 

 

رشااكُم فااشق 

 ػًم

522222 
االَزهاابء يااٍ وضااغ يؼاابَُش نهزأكااذ يااٍ *

رؾمُاااااك األهاااااذاف انًزىلؼاااااخ نهجاااااشايظ 

األكبدًَُخ خالل انغُخ األونً ياٍ انخطاخ 

. 

التأكيـــــــد عمـــــــى دور  0/1/1المشـــــــروع 
القطاع العام والخـاص فـي تطـوير البـرامج 

 .األكاديمية

. 

ياااٍ انجاااشايظ انذساعاااُخ % 22رطاااىَش * 252222 تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

فااااااٍ انغبيؼااااااخ  نزىاكاااااات االؽزُبعاااااابد 

 .انًغزًؼُخ فٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ

يٍ انكهُبد  لذ شكهذ %  62أٌ ركىٌ *

يغبنغااهب االعزشاابسَخ ثؼضااىَخ ػااذد يااٍ 

خاااالل  وانؼاابو ونٍ انمطاابع انخاابصإيغاا

 .انغُخ األونً يٍ انخطخ

ازدواجيــــــــة  معالجـــــــة 4/1/1المشـــــــروع 
 .التخصصات المتناظرة في الجامعة

االَزهااابء ياااٍ وضاااغ اِنُاااخ انًُبعاااجخ * 252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

انًزُابظشح ثبنغبيؼاخ  انزخصصبدنًؼبنغخ 

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

يااٍ اصدواعُااخ  األلغاابو % 22يؼبنغااخ *

انًزُاابظشح ثبنغبيؼااخ خااالل انغااُخ انضبنضااخ 

 .يٍ انخطخ
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 .البرامج األكاديميةجميع  في واالعتماد األكاديمي الجودة تطبيق معايير ضمان   0/1المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

التأكيــــد عمــــى كافــــة البــــرامج  1/0/1المشــــروع 
 .األكاديمياألكاديمية بااللتزام بمعايير االعتماد 

  تو 1344 ◄ـــــــتو   1341

 

 

 

 

يغاااااابػذ وكُاااااام 

انغبيؼاااخ نهخطاااظ 

انذساعُخ، ويذَش 

كااااااض انزًُااااااض يش

نهزؼهاااُى وانااازؼهى، 

ح انغاىدح، وػًابد

وئداسح انزماااااااىَى 

 .ودػى انمشاس

 

 

 

 

 

 

رشااكُم فااشق 

 ػًم ونغبٌ

252222  

يااٍ ثااشايظ انغبيؼااخ ػهااً %  5ؽصااىل 

 .يٍ انخطخً االػزًبد  فٍ انغُخ األون

 

وضــــــع معــــــايير لتقيــــــيم أداء  0/0/1المشــــــروع 
 .الكميات سنويا

االَزهبء يٍ وضغ يؼبَُش رمُاُى أداء انكهُابد  252222 تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

 .خالل عُزٍُ

تحديد آلية لقياس مسـتوى أداء  4/0/1المشروع 
 .الخريجين ومستوى رضا أصحاب العمل الطالب

انغهابد )لُبط َغجخ سضب أصؾبة انؼًام 522222 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

 .ػٍ أداء انخشَغٍُ عُىَب  ( انًغزفُذح

تناسـب تطوير الخطط الدراسـية ل 3/0/1المشروع 
ـــاديم  ـــايير االعتمـــاد األك  عواحتياجـــات المجتمـــمع

 .وسوق العمل

 252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341
يااااٍ ثااااشايظ %  12ورطااااىَش  يشاعؼااااخ

انغبيؼااااخ عااااُىَب نززىافااااك واؽزُبعاااابد 

 .انًغزًغ وعىق انؼًم

تنفيـــذ مراجعـــة دوريـــة لمبـــرامج  2/0/1المشـــروع 
األكاديميـــة لمتأكـــد مـــن جـــودة المخرجـــات وطـــرق 

 .التدريس

ياااااٍ ثاااااشايظ انغبيؼاااااخ % 12 يشاعؼاااااخ 252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

عُىَب نهزأكذ يٍ عىدح انًخشعبد وطاشق 

 .انزذسَظ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ
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 .برامج أكاديمية مبتكرة في الجامعة اقتراح   4/1المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

انكهُبد واأللغابو  تو 1341 ◄ـــــــ   تو1341 .برامج بينيةاقتراح  1/4/1المشروع 

ئداسح وانًؼُُااااخ، 

انخطظ وانجاشايظ 

انذساعاااااااااااااااُخ ، 

ػًااابدح انمجاااىل و

وانزغاااااااااااااااغُم، 

 ػًبدح انغىدحو

 

 

 فشَك ػًم

ثشايظ ثُُُاخ، ) الزشاػ ثشَبيغٍُ يجزكشٍَ 522222

انغاُخ األوناً خاالل ( ورخصصبد فشػُاخ

 .وانضبَُخ يٍ انخطخ

ـــة  0/4/1المشـــروع  ـــرامج أكاديمي طـــرح ب
 .إبداعية

انجذء ثزطجُك انجشَبيغٍُ انًجزكشٍَ فاٍ * 522222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

ؼاااذ يىافماااخ انغاااُخ انضبنضاااخ ياااٍ انخطاااخ ث

 .يغهظ انغبيؼخ

رمُُى رغشثخ انجشايظ انًجزكشح يشاعؼخ و*

 .ؼخ يٍ انخطخثفٍ انغُخ انغب
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 .يؾفضح نإلثذاع وانزًُضرؼهًُُخ رؼهًُخ عبرثخ ورهُئخ ثُئخ  -2انهذف االعزشارُغٍ 

 .لتمبية احتياجات البرامج األكاديمية تنمية وتطوير كادر تدريسي    1/0المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

نظـــــام حـــــوافز  تعزيـــــز 1/1/0المشـــــروع 
والتميز ألعضاء  نجازتشجيعية مرتبط باإل 

 .ىيئة التدريس

  تو 1343 ◄ـــــــ   ه1341

وكُاااام  ويغاااابػذ

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وػًااابدح شاااإوٌ 

أػضاااااابء هُئااااااخ 

انزااااااااااااااااااااذسَظ 

وانًااااااااااااىظفٍُ، 

واإلداسح 

انمبَىَُااااااااااااااااخ ، 

وثشَااااااااااااااااااااابيظ 

 االعزمطبة

 

 

 

 

 

 

رشااااكُم فااااشق 

 ػًم ونغبٌ

522222  

ياااااااٍ َظااااااابو انؾاااااااىافض % 22 ئَغااااااابص

ألداء انًزًُاااااض انزشاااااغُؼُخ نهزاااااذسَظ وا

 .خالل انغُخ األونً

تبنـــــي معـــــايير لـــــدعم  0/1/0المشـــــروع 
األقســام بأعضــاء ىيئــة تــدريس متميــزين 

 .في كافة التخصصات

 252222 تو 1344 ◄ـــــــتو    1341
 يااٍ األلغاابو ثأػضاابء هُئااخ% 12دػااى 

انزااذسَظ انًزًُااضٍَ خااالل انغااُخ األونااً 

 .يٍ انخطخ

ــــيم  4/1/0المشــــروع  تطــــوير نظــــام لمتقي
ــــة ألعضــــاء  ــــة التعميمي والمســــاءلة لمعممي

 .ىيئة التدريس

ياااٍ ثُااابء َظااابو نهزمُاااُى % 32 ئَغااابص* 252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

وانًغبءنخ ثبنغبيؼاخ خاالل انغاُخ األوناً  

 .يٍ ثذء انخطخ

ثزطجُك انًؼابَُش وَظابو انًغابءنخ  انجذء*

خالل انغُخ انضبنضخ يٍ انخطخ ثؼذ يىافماخ 

 .يغهظ انغبيؼخ
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 .بما يتناسب والمستجدات التقنية الحديثةالتعمم و  التعميم وسائل ومصادر وفيرت    0/0المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 األداء مؤلرات

تــوفير القاعــات الذكيــة   1/0/0المشــروع 
م العمميــــة التعميميــــة الحديثــــة بمــــا يالئــــ

 .لتحقيق أىداف البرامج األكاديمية

  تو 1341 ◄ـــــــ   ه1341

 

ػًااااابدح رطاااااىَش 

انًهاااااااااااااااابساد، 

ػًااااااااااااااااااااااابدح و

انزؼاااااااااااااااااابيالد 

االنكزشوَُاااااااااااااااخ 

واالرصااااااااااابالد،  

ػًااابدح انزؼهاااُى و

االنكزشوَاااااااااااااااٍ 

وانزؼهااااااُى ػااااااٍ 

 ثؼذ، وانكهُبد

 

 

 

 

رشاااكُم نغااابٌ 

 نهًزبثؼخ

522222  

 

ياااااٍ رشكُااااات انمبػااااابد  % 15  ئَغااااابص

 .انزكُخ فٍ انغُخ األونً  يٍ انخطخ

العمـــــل عمـــــى تطبيـــــق  4/0/0المشـــــروع 
 .أحدث وسائل وتقنيات التعميم

انزفاابػهٍ  LMSاعاازخذاو َظاابو ئداسح اناازؼهى  522222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

يٍ ثشايظ انغبيؼخ خاالل انغاُخ % 12ػهً 

 .األونً يٍ انخطخ

ـــة  3/0/0المشـــروع  ـــدريب أعضـــاء ىيئ ت
التدريس عمـى اسـتخدام التقنيـات الحديثـة 

 .في التعميم

يٍ أػضبء هُئخ انزاذسَظ % 22 راذسَت 522222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

ػهااااً اعاااازخذاو انزمُُاااابد انؾذَضااااخ فااااٍ 

 .انزذسَظ عُىَب  
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 .الطالبيةتحسين مستوى الخدمات     4/0المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

بــرامج إرشــادية  تطــوير 1/4/0المشــروع 
 .لمساعدة الطالب المتعثرين أكاديمياً 

  تو 1343 ◄ـــــــ   وت1341

وكُاااام  ويغاااابػذ

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وػًااابدح شاااإوٌ 

انطاااالة، وياااذَش 

يشكض انزًُاض فاٍ 

انزؼهاااُى وانااازؼهى، 

وانكهُاااااااااااااااااابد، 

وانهغُاااااااااااااااااااااااخ 

االعزشااااااااااااابسَخ 

روٌ  نخاااااااااذيبد

االؽزُبعااااااااااااااابد 

انخبصااااااااااااااااااااااخ 

ثبنغبيؼااااااااااااااااااخ، 

وػًااابدح انمجاااىل 

 وانزغغُم

 

 

 

 

رشااااكُم فااااشق 

 ونغبٌ

يٍ ؽبالد انطالة انًزؼضشٍَ % 15يؼبنغخ  252222

 .دساعُب  ػهً يغزىي انغبيؼخ

إيجـــاد بـــرامج مســـاندة  0/4/0المشـــروع 
 .لدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

نؾمااىق وواعجاابد انطااالة  ئصااذاس دنُاام 252222 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

 .روٌ االؽزُبعبد انخبصخ

تطــــــــوير وتحســــــــين  4/4/0المشــــــــروع 
 .مستوى الخدمات واألنشطة الالمنيجية

يااااااٍ ثااااااشايظ األَشااااااطخ % 52 رمُااااااُى 252222 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

وانخذيبد انطالثُخ فٍ انغُخ األوناً ياٍ 

 .انخطخ ػهً يغزىي انكهُبد

توجيـــو  وحـــداتإيجـــاد  3/4/0المشـــروع 
رشاد في الكميات  .وا 

ياااااٍ وؽاااااذاد انزىعُاااااه % 15ئَشااااابء  252222 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

واإلسشبد ػهً يغزىي انكهُبد فٍ انغُخ 

 .األونً يٍ انخطخ

إيجــــاد بــــرامج اثرائيــــة  2/4/0المشــــروع 
 .لمطالب المتفوقين والمبدعين

ُاااااخ ئصشاإلياااااٍ انجاااااشايظ ا% 15ثُااااابء  252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

 .خالل انغُخ األونً انًزفىلٍُنهطالة 

 .العمل عمى استكمال خطة التعّمم والتعميم بالجامعة    3/0المبادرة 
اســــتكمال بنــــاء خطــــة   1/4/2المشةةةةروع 

 .التعمم والتعميم بالجامعة
يشكااااااض انزًُااااااض  تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

 نهزؼهُى وانزؼهى

رشاااكُم فشَاااك 

 ػًم
االَزهابء ياٍ ئػاذاد خطاخ انازؼهى وانزؼهااُى  *1222222

 ثبنغبيؼخ خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

 .ٚمرصش انًثهغ ػهٗ اصركًال انخطح أيا يا ٚرؼهك تًشاسٚؼٓا فرحذد يٛزاَٛاذٓا الحماً تؼذ االَرٓاء يٍ إػذادْا*
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 انًغبَذح انًشرجطخ ثبنىكبنخ نهكهُبد وانؼًبدادسفغ كفبءح األداء  -3انهذف االعزشارُغٍ 

 .اإلدارية والكميات والعمادات المساندة المرتبطة بالوكالة وحداتالرفع كفاءة    1/4المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

ــــى الحصــــول  1/1/4المشــــروع  ــــد عم التأكي
 .ISOعمى شيادة ال 

  تو 1341◄ـــــــ   ه1341

 

وكُاااام  ويغاااابػذ

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

انكهُااااااااااااااااااااابد، 

انؼًاااااااااااااااااااابداد 

انًغاااااااااااااااااااابَذح 

انًشرجطاااااااااااااااااااخ 

ثبنىكبنااااااااااااااااااااخ، 

وػًااابدح رطاااىَش 

 .انًهبساد

 

 

 

فشَاااااك ػًااااام 

، ونغااااااااااااااااابٌ

وفشَك اػزًبد 

 ISOيٍ 

1222222 

ياااٍ انىؽاااذاد وانكهُااابد % 32ؽصاااىل 

َاضو اِوانؼًبداد انًشرجطخ ثبنىكبنخ ػهً 

 .خالل انغُخ انضبنضخ

تــــدريب العــــاممين فــــي  0/1/4المشــــروع 
الوحــــدات اإلداريــــة والكميــــات والعمــــادات 

 .المساندة المرتبطة بالوكالة

انىؽاذاد يٍ انؼابيهٍُ فاٍ % 22رذسَت   تو 1341◄ـــــــتو    1341

وانكهُاابد وانؼًاابداد انًشرجطااخ ثبنىكبنااخ 

 .عُىَب  
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 .قيم المشاركة والمساءلة تطوير   0/4المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

تطــــوير نظــــام فاعــــل   1/0/4المشــــروع 
نجــازلمراجعــة أداء و  الوحــدات والعمــادات  ا 

 .المرتبطة بالوكالة

وكُاااام  يغاااابػذو تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وئداسح انزماااااىَى، 

واإلداسح 

انمبَىَُااااااااااااااااااخ، 

وػًااابدح شاااإوٌ 

أػضاااااابء هُئااااااخ 

انزااااااااااااااااااذسَظ، 

وػًااابدح رطاااىَش 

انًهاااااااااااااااابساد، 

ويشكاااااض انزًُاااااض 

فاااااااااٍ انزؼهاااااااااُى 

 .وانزؼهى

 

 

 

 

 

رشااااكُم فااااشق 

 ػًم ونغبٌ

ئػااااذاد َظاااابو نًشاعؼااااخ أداء انىؽااااذاد * 222222

ثبنىكبنااخ فااٍ انغااُخ وانؼًاابداد انًشرجطااخ 

 .األونً يٍ انخطخ

ياٍ % 22رطجُك َظبو انًشاعؼاخ ػهاً *

انىؽااذاد  وانؼًاابداد انًشرجطااخ ثبنىكبنااخ 

 .خالل انغُخ انضبنضخ 

رفـــع مســـتوى التنســـيق  0/0/4المشـــروع 
ــــــــة والعمــــــــادات  ــــــــين الوكال والتعــــــــاون ب

 .المساندة

اِنُابد انًُبعاجخ نشفاغ االَزهبء يٍ ثُابء  122222 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

يغزىي انزؼبوٌ وانزُغاُك ثاٍُ انىؽاذاد 

وانؼًبداد انًغبَذح وانىكبنخ خالل انغُخ 

 .األونً يٍ ثذء انخطخ

تطــوير نظــام لممســاءلة  4/0/4المشــروع 
 األكاديمية في الجامعة

يااااااٍ َظاااااابو انًغاااااابءنخ % 52 ئَغاااااابص 222222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

األكبدًَُااااخ فااااٍ انغبيؼااااخ خااااالل انغااااُخ 

 .األونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(سؤعبء األلغبووكهُبد، انوكالء و ػًذاء)بداد األكبدًَُخ ثبنغبيؼخ سفغ كفبءح انمُ   3/3انًجبدسح 
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الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

تدريبيــة  إعــداد حقائــب  1/4/4المشــروع 
 .لمقيادات األكاديمية بالجامعة

 تو 1344 ◄ـــــــتو   1341
 

 

ػًااااابدح رطاااااىَش 

انًهاااااااااااااااابساد، 

وكُاام  ويغاابػذو

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

 .ػًبدح انغىدحو

 

 

 

 فشَك ػًم

يااااٍ انؾمبئاااات انزذسَجُااااخ % 52 ئَغاااابص 122222

انخبصاااخ ثبنمُااابداد األكبدًَُاااخ ثبنغبيؼاااخ 

 .األونً يٍ انخطخ خالل انغُخ

تــــــــدريب القيــــــــادات   0/4/4المشــــــــروع 
يكمفـون بالعمـل عميـدا أو  لمـناألكاديمية 

 .أو رئيس قسملمكمية وكيال 

 تو 1343 ◄ـــــــتو    1341
عًُااااغ انًكهفااااٍُ انغااااذد ػهااااً  رااااذسَت* 122222

ثشَبيظ انمُبداد األكبدًَُخ عُىَب  اػزجبسا 

 .يٍ انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ

يااٍ انمُاابداد األكبدًَُااخ % 32رااذسَت *

نًااٍ هااى ػهااً سأط انؼًاام اػزجاابسا يااٍ 

 .انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ
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 .داخم انغبيؼخ وخبسعهبدػى ثُبء عغىس انزىاصم األكبدًٍَ  -4انهذف االعزشارُغٍ 
 .تشجيع الكميات عمى التواصل والتنسيق األكاديمي مع مؤسسات التعميم العالي    1/3المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

ــــــــد ورش عمــــــــل  1/1/3المشــــــــروع  عق

ـــــــة لتشـــــــجيع التواصـــــــل  ولقـــــــاءات دوري

 .األكاديمي

  تو 1341 ◄ـــــــتو   1341

وكُاااام  يغاااابػذو

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وئداسح انخطااااااااظ 

وانجاااااااااااااااااااشايظ 

، انذساعاااااااااااااااااُخ

 .وانكهُبد

 

 

 

 فشَك ػًم

االَزهبء يٍ ئػذاد خطخ نزُظاُى فؼبنُابد * 752222

ػماااااذ وسػ انؼًااااام انخبصاااااخ ثزشاااااغُغ 

عغااااابد انزىاصااااام األكااااابدًٍَ ياااااغ انًإ

األكبدًَُخ األخشي خالل انغُخ األونً يٍ 

 .انخطخ

غااُىاد انوسػ ػًاام خااالل  ػمااذ صااالس*

 .يٍ ثذء انخطخانخًظ األونً 

إصــــدار دليــــل إجرائــــي  0/1/3المشــــروع 
ـــــــات المناســـــــبة لمتواصـــــــل  لوضـــــــع اللي

 .والتنسيق األكاديمي

  252222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

يٍ ئػذاد انذنُم اإلعشائٍ نىضغ  االَزهبء

اِنُاااابد انًُبعااااجخ نهزىاصاااام وانزُغااااُك 

 .األكبدًٍَ خالل انغُخ انضبَُخ يٍ انخطخ

 .المتميزةالمؤسسات األكاديمية العالمية تعزيز برامج التوأمة مع    0/3المبادرة 
ــات  دعــم ومســاندة 1/0/3المشــروع  الكمي

نحـــو عقـــد االتفاقيـــات ومـــذكرات التعـــاون 
 .األكاديمية

يغاااااابػذ وكُاااااام  تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وئداسح انخطااااااااظ 

وانجاااااااااااااااااااشايظ 

 .انذساعُخ

 

 

 فشَك ػًم

وضاااغ انضاااىاثظ واإلعاااشاءاد انخبصاااخ  1522222

ثجشايظ انزىأيخ فٍ انكهُبد ثبنزُغاُك ياغ 

انغبيؼااخ نهذساعاابد انؼهُااب وانجؾااش  وكبنااخ

 .انؼهًٍ خالل عُزٍُ يٍ ثذء انخطخ
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 .بناء شراكة مع وكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي فيما يخص برامج التوأمة   4/3المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

ـــــة  1/4/3المشـــــروع  الشـــــراكة مـــــع وكال
الجامعــة لمدراســات العميــا والبحــث العممــي 
فــي إبــرام االتفاقيــات األكاديميــة الخاصــة 

 .ببرامج التوأمة في الكميات

وكُاااام  يغاااابػذو تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

انغبيؼخ نهشإوٌ 

انزؼهًُُااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُااااااااااااخ، 

وانكهُااااااااااااااااااااابد 

 .انًؼُُخ

 

 

 فشَك ػًم

ياااااٍ وضاااااغ آنُااااابد انزؼااااابوٌ  االَزهااااابء 1522222

وانشااشاكخ يااغ وكبنااخ انغبيؼااخ نهذساعاابد 

انؼهُاااب وانجؾاااش انؼهًاااٍ انخبصاااخ ثااااثشاو 

ارفبلُاابد ثااشايظ انزىأيااخ األكبدًَُااخ فااٍ 

 .انكهُبد
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 .يغ يإعغبد انًغزًغ فبػهخ بدثُبء ششاك -5انهذف االعزشارُغٍ 
 .الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع تطوير ودعم  1/2المبادرة 
الموارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا

 الالزمة
 الموازقة

 (المخصص)
 مؤلرات األداء

تشـــــجيع الكميـــــات عمـــــى عقـــــد   1/1/2المشـــــروع 
 .شراكات مع مؤسسات المجتمع

  تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

يغااااااااابػذ وكُااااااااام 

انغبيؼاااااخ نشاااااإوٌ 

انخطاااااظ وانجاااااشايظ 

انذساعاااُخ، وػًااابدح 

انمجاااىل وانزغاااغُم، 

كهُااااخ و،  وانكهُاااابد

انذساعبد انزطجُمُاخ 

 وخذيخ انًغزًغ

 

 

فشَااااااك 

 ػًم

وضغ انضىاثظ واإلعشاءاد نزُظاُى ورفؼُام  522222

انخاااذيبد انزاااٍ رماااذيهب انغبيؼاااخ نهًغزًاااغ 

يإعغاابره خااالل انغااُخ انضبَُااخ يااٍ ثكبفااخ 

 .انخطخ

ـــة   0/1/2المشـــروع  ـــرامج أكاديمي ـــديم ب قصـــيرة تق
متميزة وخدمات استشارية وتثقيفية توعوية متنوعـة 

 .تمبي احتياجات أفراد المجتمع

ياااٍ انجاااشايظ % 32االَزهااابء ياااٍ رماااىَى  522222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

األكبدًَُاااخ انمصاااُشح انزاااٍ رماااذو نهًغزًاااغ 

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

 .الخريجينمع تطوير وتقوية العالقة   0/2المبادرة 
إنشــاء قاعــدة بيانــات لمخــريجين   1/0/2المشــروع 

وتحديثيا بشكل مستمر واالستفادة منيا فـي متابعـة 
 .الخريجين والتواصل معيم

  تو 1331 ◄ـــــــتو    1341

 

وكُااااااام  يغااااااابػذو

انغبيؼااااخ نهشااااإوٌ 

انزؼهًُُاااااااااااااااااااااااااااخ 

واألكبدًَُاااااااااااااااااااخ، 

وػًاااااابدح شااااااإوٌ 

انطاااااالة، وػًااااابدح 

انمجاااىل وانزغاااغُم، 

 وانكهُبد

 

 

 

 

فشَااااااك 

ػًاااااااام 

 ونغبٌ

يٍ  لبػاذح ثُبَابد انخاشَغٍُ % 32 ئَغبص 122222

خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ ثبنزُغُك ياغ 

 .انكهُبد

يــــــة مــــــع تنظــــــيم لقــــــاءات دور  0/0/2المشــــــروع 
 .الخريجين

يااٍ انخااشَغٍُ % 15رؼضَااض انؼاللااخ يااغ * 2022222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

 .انخطخخالل انغُخ انضبَُخ يٍ 

انزُغااُك إلػااذاد خطااخ نهزؾضااُش نهماابءاد *

انغُخ انضبَُخ ياٍ  يٍ اانخشَغٍُ عُىَب ثذء

 .انخطخ

تشـــجيع التواصـــل المســـتمر مـــع  4/0/2المشـــروع 
مؤسســــات المجتمــــع بيــــدف إيجــــاد فــــرص عمــــل 

 .لمخريجين

ػمااااذ انهماااابء انذوسَااااخ انغااااُىَخ يااااغ  ثااااذء 122222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

انخااشَغٍُ اػزجاابسا يااٍ انغااُخ انضبَُااخ يااٍ 

 .انخطخ
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 .سفغ يؼبَُش لجىل طالة انًشؽهخ انغبيؼُخ ثؾُش رشركض ػهً انكُف ونُظ انكى/   6انهذف 

 .الذين يمكن قبوليم الطالبوأعداد  عامفي بداية كل  اتلمتخصصالمثمى تحديد الطاقة االستيعابية  1/6المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

إجــــراء دراســــة لتحديــــد  1/1/6المشـــروع 
العـــدد األمثـــل لمقبـــول فـــي الجامعـــة فـــي 

ـــــــــــــالوريوس ـــــــــــــة البك ـــــــــــــف ل مرحم مختم
 .التخصصات

  تو 1343 ◄ـــــــتو    1341

 
انكهُبد، وػًابدح 

انمجااااااااااااااااااااااااااىل 

 .وانزغغُم

يااااٍ انذساعااااخ انخبصااااخ % 22 ئَغاااابص* 1222222 

ثاػذاد آنُخ يُبعجخ نمجاىل انطاالة ثبنؼاذد 

ؾغااااات انزخصصااااابد نًشؽهاااااخ ثاأليضااااام 

انجكااابنىسَىط خاااالل انغاااُخ األوناااً ياااٍ 

 .انخطخ

ً ثؼذ يىافمخ انجذء ثزطجُك األػذاد انًضه*

 .يغهظ انغبيؼخ

يااٍ رمااىَى رغشثااخ رطجُااك % 52 ئَغاابص*

ضهااً نمجااىل انطااالة ػهااً رهااك األػااذاد انً

انكهُاابد وانغبيؼااخ ثشااكم ػاابو فااٍ انغااُخ 

 .انشاثؼخ يٍ انخطخ
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 .عالية الجودة دخالتلضمان ممبدأ التنافس سياسة قبول ترتكز عمى تبني  0/6المبادرة 

الموووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

خطـــة إعالميـــة وضـــع  1/0/6المشـــروع 
ــــول التنافســــي لطــــالب  ــــة القب لنشــــر ثقاف

 .المرحمة الثانوية وأولياء أمورىم

  تو 1341 ◄ـــــــتو   1341

 

 

 

 

 

انكهُبد، وػًابدح 

انمجااااااااااااااااااااااااااىل 

وانزغاااااااااااااااغُم، 

ػًاااااابدح انغااااااُخ 

 انزؾضُشَخ

 

 

 

 

 

 

 

فشَاااااك ػًااااام 

 ونغبٌ

ياااٍ انًاااذاسط انضبَىَاااخ % 15رغطُاااخ * 1222222

خااالل  نهجُاٍُ وانجُاابد فاٍ يذَُااخ انشَابض

 .انغُخ األونً

ياااٍ انًاااذاسط انضبَىَاااخ % 62رغطُاااخ *

انشَابض خااالل  نهجُاٍُ وانجُاابد فاٍ يذَُااخ

 .انغُخ انضبَُخ

ـــة طـــالب الســـنة   0/0/6المشـــروع  توعي
 .التحضيرية بيذا التوجو

ػمااااذ نماااابءاد رىػىَااااخ نطااااالة انغااااُخ  522222 تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

انزُبفغااٍ  انزؾضااُشَخ نزجصااُشهى ثاابنمجىل

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

سفاااغ يجااابدسح نزشاااكُم  4/0/6المشـــروع 

نغُااخ ػهااً يغاازىي وصاسح انزؼهااُى انؼاابنٍ 

نزُغُك لجىل انطالة فٍ انغبيؼبد انزبثؼخ 

 .نًُطمخ انشَبض

يجاابدسح ثزشااكُم نغُااخ ػهااً يغاازىي  سفااغ 522222 تو 1344 ◄ـــــــتو    1341

وصاسح انزؼهاااااُى انؼااااابنٍ نزُغاااااُك لجاااااىل 

انغبيؼبد فٍ يُطماخ انشَابض  انطالة فٍ

 .خالل انغُخ األونً يٍ انخطخ

رجٍُ اخزجابساد يؼُبسَاخ  3/0/6المشروع 

انطااااالة انًزًُااااضٍَ يااااٍ داخاااام  نمجااااىل

 .انًًهكخ وخبسعهب

   1222222 تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

 رخصصااُخ اخزجاابساد يؼُبسَااخصالصااخ  ثُاابء

نمجااىل انطااالة فااٍ يشؽهااخ انجكاابنىسَىط 

يااٍ ثااذء انخًااظ األونااً غااُىاد انخااالل 

 .انخطخ
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 .المتميزين الطالب جذب في جامعةال سياسةتعزيز  4/6المبادرة 

المووووووووووووووووووووووووووووارد  ونالمسؤول فتر  التنفيذ المشاريا
 الالزمة

 الموازقة
 (المخصص)

 مؤلرات األداء

التوســـع فـــي تقـــديم   1/4/6المشـــروع 
ـــــــنح الدراســـــــية لجـــــــذب الطـــــــالب  الم
 المتميزين من داخل المممكة وخارجيا

انكهُاااابد، وػًاااابدح  تو 1341 ◄ـــــــتو    1341

انمجاااىل وانزغاااغُم، 

وػًااااااابدح انغاااااااُخ 

 انزؾضُشَخ

غااجخ انغااُىَخ ُصَاابدح ػهااً ان% 12لجااىل * 1222222 نغبٌ ػًم

انًزًُااضٍَ يااٍ انًماشسح نمجااىل طااالة انًااُؼ 

 .داخم انًًهكخ فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخ

صَاابدح ػهااً انُغااجخ انغااُىَخ % 15لجااىل *

انًماشسح نمجااىل طااالة انًااُؼ انًزًُااضٍَ يااٍ 

 .خبسط انًًهكخ فٍ انغُخ األونً يٍ انخطخ
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 :ىيالتكمفة المالية اإلجمالية لمخطة اإلستراتيجية لموكالة 
 1222222 1/1مشاريع المبادرة 
 1222222 0/1مشاريع المبادرة 

 1222222 4/1ادرة مشاريع المب
 1222222 0/1مشاريع المبادرة  
 1222222 0/0مشاريع المبادرة 
 1022222 4/0مشاريع المبادرة 

 1222222   3/0لمبادرة مشروع ا
 1222222 1/4مشاريع المبادرة 
 222222 0/4مشاريع المبادرة 

 022222 4/4المبادرة  مشاريع
 1222222 1/3مشاريع المبادرة  
 1222222 0/3مشاريع المبادرة 
 1222222 4/3مشاريع المبادرة  
 1222222 1/2مشاريع المبادرة 
 4222222 0/2مشاريع المبادرة 
 1222222 1/6مشاريع المبادرة 

 4222222 0/6المبادرة مشاريع 
 1222222 4/6مشاريع المبادرة 

 00922222 اإلجمالي
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 خطة إدارة املخاطز
Risk Management Plan 
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المخا ر وأتدافها اإل تراتيجية إدار  تعريف  
 

وذات تأثري كةريري وتتطلريا اجريتةابة دث  حت التحديات املتوقع أنلتعامل مع اخطة تلزم بأهنا  plan  Risk Managementخطة إدارة املخاطرتعرف 
 :هتدف عملية التخطيط االجرتاتيةي يف ىذا اجملال إىل ما يلي   وقدوجريعة آنية

 .واملخاطر املستقةلية املتوقعةقدرة على التعامل مع املشكالت ال •
 .حال توقعها يفتعلق مبستقةل التعليم والطالب  اليتالتواصل مع اإلدارة العليا باجلامعة لعرض تلك املخاطر  •
 .املخاطرالةيانات واملعلومات الدقيقة الكافية ملواجهة املشكالت والتعامل مع  توفري •
 .خماطرتأكيد أمهية توفر املتطلةات الفنية واملالية واإلدارية لتةنا مواجهة املشكالت أو حدوث  •
 .توقعةامل اخلاصة باملخاطردالالت الشؤررات أو امل الكشف عن ىذهساعد يف ت وجياجات إجرائيةوجود نظام  •
 .ملواجهة أي تغريات غري مرغوبة مستقةالً  اإلجرتاتيةية سياجاتالتوفري جمموعة من  •
 .معينة خماطر شكالت أو مللتعرض ن خالهلا جتاوز  استطيع من متميزة  وخطط عمل تنفيذية توفري آليات •
  .واألكادديي التعليميالتميز توفر بدائل طوارئ ووجود جيناريوىات جاىزة حتقق قدر مالئم  •

 
هداف اإلستراتيجية والمبادرات ودرجة كل منها وتحديد مس

أ
 ذولي التنفيؤ وفيما يلي توضيح لتلك المخاطر المتوقعة بالنسبة لل
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  الشاملةمعايير الجود   فمو رائد   أكاديميةبرام  تقدي  : الهدف اال تراتيج  األو 
   احتياجات المجتما الحالية والمستقالية بما يتنا ب مامستجدات تطوير الارام  الدرا ية لمواكاة ال:   1/1الماادر. 

 تحديد الية واضحة لقياس مدى تحقيق األىداف والمخرجات التعميمية المتوقعة لمبرامج األكاديمية. 
 التأكيد عمى دور القطاع العام والخاص في تطوير البرامج األكاديمية. 

  الجامعةمعالجة ازدواجية التخصصات المتناظرة في. 
 .الارام  األكاديميةجميا  ف  واالعتماد األكاديم  الجود  تطايم معايير  مان   1/1الماادر   -

 التأكيد عمى كافة البرامج األكاديمية بااللتزام بمعايير االعتماد األكاديمي. 
 وضع معايير لتقييم أداء الكميات سنويا. 
 الية لقياس مستوى أداء الطالب الخريجين ومستوى رضا أصحاب العمل تحديد. 

 وسوق العمل عتطوير الخطط الدراسية لتناسب معايير االعتماد األكاديمي واحتياجات المجتم. 

 تنفيذ مراجعة دورية لمبرامج األكاديمية لمتأكد من جودة المخرجات وطرق التدريس. 
 .مية ماتكر  ف  الجامعةبرام  أكادي اقتراح   4/1الماادر   -

 اقتراح برامج بينية. 

 طرح برامج أكاديمية إبداعية. 
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 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

سريتةدات تطوير الربامج الدراجريية ملواكةرية املعدم  1
احتياجريريريريريريات اجملتمريريريريريريع ا اليريريريريريرية  مبريريريريريريا يتناجريريريريريريا مريريريريريريع

 واملستقةلية

للشريريريريريريريريشؤون التعليميريريريريريريريرية وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية  √ ------ ------ √
عمريريدا   –وحريريدة اجلريريودة  واألكاددييريرية 

 الكليات
 

عةةةةةدم تناسةةةةةب معةةةةةايير االعتمةةةةةاد األكةةةةةاديمي  2
 وسوق العمل عواحتياجات المجتم

للشريريريريريريريريشؤون التعليميريريريريريريريرية وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية  √ ------ ------ √
عمريريدا   –وحريريدة اجلريريودة واألكاددييريرية  

 الكليات
 

قيةةةةاس مسةةةةتوى أداء الطةةةةالب ضةةةةعف اليةةةةة  3
 .الخريجين ومستوى رضا أصحاب العمل

 

√ ------ ------ √  
 

للشريريريريريريريريشؤون التعليميريريريريريريريرية وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية 
عمريريدا   –وحريريدة اجلريريودة واألكاددييريرية  

 الكليات
 

 واالعتماد األكادديي اجلودة عدم تطةيق معايري 4
 .الربامج األكاددييةمجيع  يف

 

√ ------ ------ √ 

بريريرامج أكاددييريرية مةتكريريرة  املوافقريرية علريريى اقريريرتاح عريريدم 5
 يف اجلامعة

وكيل الكلية للششؤون  -مدير اجلامعة  √ ------ √ 
 املساندة توالوكاال –التعليمية 
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محفن  لإلبداع والتمينتعليمية جاذبة و تهيئة بيئة : الهدف اال تراتيج  الثاق   
   تنمية وتطوير كادر تدريس  لتلاية احتياجات الارام  األكاديمية   : 1/1الماادر. 

 تعزيز نظام حوافز تشةيعية مرتةط باإلذماز والتميز ألعضا  ىيئة التدريس. 
 تةين معايري لدعم األقسام بأعضا  ىيئة تدريس متميزين يف كافة التخصصات. 
 للتقييم واملسا لة للعملية التعليمية ألعضا  ىيئة التدريس تطوير نظام. 

   بما يتنا ب والمستجدات التقنية الحديثةالتعل  و  التعلي  و ائل ومصادر وفيرت    : 1/1الماادر. 
 توفري القاعات الذكية مبا يالئم العملية التعليمية ا ديثة لتحقيق أىداف الربامج األكادديية. 
  أحدث وجائل وتقنيات التعليمالعمل على تطةيق. 
 تدريا أعضا  ىيئة التدريس على اجتخدام التقنيات ا ديثة يف التعليم. 

   الطالبيةتحسيء مستوى الخدمات  : 4/1الماادر. 
  ًتطوير برامج إررادية ملساعدة الطالب املتعثرين أكاددييا. 
 إجياد برامج مساندة لدعم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. 
  وحتسني مستوى اخلدمات واألنشطة الالمنهةيةتطوير. 
 إجياد وحدات توجيو وإرراد يف الكليات. 
 إجياد برامج إثرائية للطالب املتفوقني واملةدعني. 
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 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

 عدم الرضا عن نظام حوافز تشجيعية مرتبط 1
 باإلنجاز والتميز ألعضاء ىيئة التدريس

للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية   √  √
 –وحريريريريريريريريريريدة اجلريريريريريريريريريريودة واألكاددييريريريريريريريريريرية  

عمريريريريادة رريريريريشؤون  -عمريريريريدا  الكليريريريريات
 املوظفني

قمةةةةة تبنةةةةي معةةةةايير دعةةةةم األقسةةةةام بأعضةةةةاء  2
 .ىيئة تدريس في كافة التخصصات

للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية  √   √
 –وحريريريريريريريريريريدة اجلريريريريريريريريريريودة واألكاددييريريريريريريريريريرية  
 عمدا  الكليات

قمةةةةةةةة القاعةةةةةةةات الذكيةةةةةةةة بمةةةةةةةا يالئةةةةةةةم العمميةةةةةةةة  3
التعميميةةةةةة الحديثةةةةةة لتحقيةةةةةق أىةةةةةداف البةةةةةرامج 

 األكاديمية

√   √  
للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية 
 –وحريريريريريريريريريريدة اجلريريريريريريريريريريودة واألكاددييريريريريريريريريريرية  

 عمادة التعليم االلكرتوين
 

أعضةةةةةاء ىيئةةةةةة التةةةةةدريس عمةةةةةى  عةةةةةدم إقبةةةةةال 4
 استخدام التقنيات الحديثة في التعميم

√   √ 

وكيل الكلية  -مدير اجلامعة  √  √  الطالبية تحسين مستوى الخدمات قمة  5
 توالوكاال –للششؤون التعليمية 

 املساندة
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  المساقد  المرتاطة بالوكالة للكليات والعماداترفا كفاء  األداء : الهدف اال تراتيج  الثالث
 

   رفا الكفاء  اإلدارية للوحدات والكليات والعمادات المساقد  المرتاطة بالوكالة   1/4الماادر. 
  التأكيد على ا صول على رهادة الISO. 
 تدريا العاملني يف الوحدات اإلدارية والكليات والعمادات املساندة املرتةطة بالوكالة. 

   تطوير قي  المشاركة والمساءلة   1/4الماادر. 
 تطوير نظام فاعل ملراجعة أدا  وإذماز الوحدات والعمادات املرتةطة بالوكالة. 
 رفع مستوى التنسيق والتعاون بني الوكالة والعمادات املساندة. 
 تطوير نظام للمسا لة األكادديية يف اجلامعة. 

   (.عمداء وكالء الكلياتي ورؤ اء األقسام)عة رفا كفاء  القيادات األكاديمية بالجام   4/4الماادر 
 إعداد حقائا تدريةية للقيادات األكادديية باجلامعة. 
 تدريا القيادات األكادديية ملن يكلفون بالعمل عميدا أو وكيال للكلية أو رئيس قسم. 
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 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية  √  √  ISOالحصول عمى شيادة ال  فيعدم الرغبة  1
 عمدا  الكليات – واألكادديية

عةةةةدم إقبةةةةال العةةةةةاممين فةةةةي الوحةةةةدات اإلداريةةةةةة  2
والكميةةةةةةةةةةات والعمةةةةةةةةةةادات المسةةةةةةةةةةاندة المرتبطةةةةةةةةةةة 

 بالوكالة عمى التدريب

للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية  √   √
 –وحريريريريريريريريريريدة اجلريريريريريريريريريريودة واألكاددييريريريريريريريريريرية  

الوحريريريريريريريريريريريدات  -عمريريريريريريريريريريدا  الكليريريريريريريريريريريريات
 عمادة تطوير املهارات -املساندة

ضةةةةةعف رفةةةةةع مسةةةةةتوى التنسةةةةةيق والتعةةةةةاون بةةةةةين  3
 الوكالة والعمادات المساندة

وكالة اجلامعرية للتةريادل املعريريف ونقريل  √   √
  –التقنية 

 إدارة اجلامعة √   √ تدريب القيادات األكاديمية لمن يكمفون بالعمل  5
وكالة اجلامعة للششؤون األكادديية 

 عمادة تطوير املهارات
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دع  بناء جسور التواصل األكاديم  داخل المملكة وخارجها: الهدف اال تراتيج  الرابا  
   تشجيا الكليات علن التواصل والتنسيم األكاديم  ما مؤ سات التعلي  العال     1/3الماادر. 

     لتشةيع التواصل األكاددييعقد ورش عمل ولقا ات دورية. 
    إصدار دليل إجرائي لوضع اآلليات املناجةة للتواصل والتنسيق األكادديي. 

   تعنين برام  التوأمة ما المؤ سات األكاديمية العالمية المتمين    1/3الماادر. 
 دعم ومساندة الكليات رمو عقد االتفاقيات ومذكرات التعاون األكادديية. 

   بناء لراكة ما وكالة الجامعة للدرا ات العليا والاحث العلم  فيما يخص برام  التوأمة  :4/3الماادر. 
 يف الكلياتدديية اخلاصة بربامج التوأمة الشراكة مع وكالة اجلامعة للدراجات العليا والةحث العلمي يف إبرام االتفاقيات األكا. 

 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

عةةةةةةةةدم إصةةةةةةةةدار دليةةةةةةةةل إجرائةةةةةةةةي لمتواصةةةةةةةةل  1
 والتنسيق األكاديمي

للشريريريريريشؤون التعليميريريريريرية واألكاددييريريريريرية  وكالريريريريرية اجلامعريريريريرية   √  √
 عمدا  الكليات –وحدة اجلودة 

قمةةةةةةةة جديةةةةةةةة ورغبةةةةةةةة الكميةةةةةةةات فةةةةةةةي عقةةةةةةةد  2
 .االتفاقيات ومذكرات التعاون األكاديمية

للتةريريريريادل املعريريريريريف ونقريريريريل  وكالريريريرية اجلامعريريريرية –الوكالريريريرية  √   √
 التقنية

قمةةةةةة الةةةةةدعم المةةةةةالي وضةةةةةعف الشةةةةةراكة مةةةةةع  3
 الوكالة فيما يخص برامج التوأمة

وكيريريل الكليريرية للشريريشؤون التعليميريرية  -مريريدير اجلامعريرية  √   √
 املساندة توالوكاال –
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ما مؤ سات المجتما فاعلة اتبناء لراك: الهدف اال تراتيج  الخامس  
   ودع  الخدمات الت  تقدمها الجامعة للمجتماتطوير :   1/1الماادر. 

 تشةيع الكليات على عقد رراكات مع مشؤجسات اجملتمع. 
 تقدمي برامج أكادديية قصرية متميزة وخدمات اجتشارية وتثقيفية توعوية متنوعة تليب احتياجات أفراد اجملتمع. 

   تطوير وتعنين العالقة ما الخريجيء:   1/1الماادر. 
 انات للخرجيني وحتديثها بشكل مستمر واالجتفادة منها يف متابعة اخلرجيني والتواصل معهمإنشا  قاعدة بي. 
 تنظيم لقا ات دورية مع اخلرجيني. 
 تشةيع التواصل املستمر مع مشؤجسات اجملتمع هبدف إجياد فرص عمل للخرجيني. 

 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

قمةةةة دعةةةم الجامعةةةة لتطةةةوير الخةةةدمات التةةةي  1
 تقدميا لممجتمع

وكيريريريل الكليريرية للشريريريشؤون التعليميريريرية  -مريريدير اجلامعريريرية   √  √
 املساندة توالوكاال –

ضةةةةةةةعف تطةةةةةةةوير وتعزيةةةةةةةز العالقةةةةةةةة مةةةةةةةع  2
 الخريجين

وكريريريريريريريريال   -عمريريريريريريريريادة رريريريريريريريريشؤون الطريريريريريريريريالب –الوكالريريريريريريريرية  √   √
 ششؤون التعليمية واألكاددييةال
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رفا معايير قاو  الطال  ف  المرحلة الجامعية بحيث ترتكن علن الكيف وليس الك: الهدف اال تراتيج  السادس  
 

   الذيء يمكء قاوله  الطال وأعداد  عامف  بداية كل  اتللتخصصالمثلن تحديد الطاقة اال تيعابية  1/1الماادر. 

  إجرا  دراجة لتحديد العدد األمثل للقةول يف اجلامعة يف مرحلة الةكالوريوس ملختلف التخصصات. 

   عالية الجود  دخالتلئمان ممادأ التنافس  يا ة قاو  ترتكن علن تان   1/1الماادر. 

 وضع خطة إعالمية لنشر ثقافة القةول التنافسي لطالب املرحلة الثانوية وأوليا  أمورىم. 

  طالب السنة التحضريية هبذا التوجوتوعية. 

 رفع مةادرة لتشكيل جلنة على مستوى وزارة التعليم العايل لتنسيق قةول الطالب يف اجلامعات التابعة ملنطقة الرياض. 

 تةين ثالثة اختةارات معيارية ختصصية لقةول الطالب املتميزين من داخل اململكة وخارجها. 

   المتمينيء الطال  جذ  ف  ةجامعال  يا ةتعنين  4/1الماادر. 

 تميزين من داخل اململكة وخارجهاالتوجع يف تقدمي املنح جلذب الطالب امل 

 

 



84 

 

 ةمسؤوليال التأثير االحتمالية المخا ر م
 عا    متو       عا    متو      

 الةةةةةذين يمكةةةةةن قبةةةةةوليم الطةةةةةالبأعةةةةةداد زيةةةةةادة  1
الطاقةةةةةةة واإلقبةةةةةةال عمةةةةةةى الجامعةةةةةةة وضةةةةةةعف 

  اتلمتخصصالمثمى االستيعابية 

مريريريريريريريريريريريريريدير  -وزارة التعلريريريريريريريريريريريريرييم العريريريريريريريريريريريريريايل  √  √ 
 -عمريريريريريريريريريريريدا  الكليريريريريريريريريريريريات –اجلامعريريريريريريريريريريرية

 عمادة رشؤون الطالب
عمريريريدا   –عمريريريادة رريريريشؤون الطريريريالب  √   √ لمطالب بالجامعة قبولالسياسة ضعف  2

 الوحدات املساندة -الكليات
ضةةةةةةعف التوسةةةةةةع فةةةةةةي تقةةةةةةديم المةةةةةةنح لجةةةةةةذب  3

الطةةةةةةةةالب المتميةةةةةةةةزين مةةةةةةةةن داخةةةةةةةةل المممكةةةةةةةةة 
 وخارجيا

 إدارة اجلامعة √   √
وكالريريريرية اجلامعريريريرية للشريريريريشؤون األكاددييريريريرية 

 عمادة رشؤون الطالب
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 التغيير   إدارة     خطة
Change Management Plan 
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 تعريف الت يير
 

أو  ةنظراً لظروف داخلي ىو إجرا  حتديث أو تطوير مطلوب حيقق ىدف أو مطلا اجرتاتيةي معني   وقد يطلا التغيريغيري يف أبسط تعريف لو الت      
 . عندما يتطلا األمر التغيري خارجية تنافسية 

 أ اا  الت يير

 :الت يير حقيقة واقعية وحتمية وذلك لأل اا  التالية 

 اجتحداث أو إجرا  تعديل على برامج املنح أو االبتعاث مبا يتمارى مع متطلةات اجلامعة املستقةلية 
  تطوير الربامج واخلطط الدراجية 
 اجتحداث أنظم وبرامج جديدة بالنسةة لعمليات القةول والتسةيل أو غريىا ملا خيدم املستفيدين وجرعة العمل. 
  (تعليمية أو إدارية أو علمية ) تغطية مطالا جديدة 
  ا اجة إىل تطوير يف املناىج لرفع مستوى التعليم والتعلم 
 تةط بالتطور العامليتر ( غريىا  -تكنولوجي -إداري) اجتحداث إجرتاتيةية عمل 
 رفع مستوى مدخالت وخمرجات وكالة اجلامعة للششؤون التعليمية واألكادديية مبا حيقق التفرد والتميز املناجا 
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 فوائد الت يير 

 : الفائد  الت  تعود علن الوكالة مء الت يير التحويل  ما يل

 خلق بيئة تعليمية منوذجية وفعالة. 
   حتقيق رؤية ورجالة اجلامعة والتوافق مع اجتاىات اجلامعة رمو الريادة العاملية يفالتميز رمو الريادة العاملية واملشاركة. 
 هتيئة اجلو املالئم للطالب وأعضا  ىيئة التدريس خلدمة اجملتمع السعودي.  
 بالكفا ات املتميزةمعة واجملتمع أن تصةح الوكالة صرح تعليمي يعمل على توفري متطلةات اجلا.  
 مسايرة التطور العلمي ا ديث وزيادة القدرة على املنافسة والتميز يف األوجاط األكادديية والتعليمية.  
  الةيئة احمللية والعامليةعلى التكيف مع  خمرجاتنازيادة قدرة. 
  تيةيةاإلجرتا أىدافهالتحقيق وخلق الشعور باالنتما   منسويب الوكالةزيادة التعاون بني. 
 

 و ائل الت يير 

 الرتكيز على العمادات والوكاالت التابعة للوكالة والعمل على وتدعيمها مع تشةع التعاون بني األفراد.  
   الرئيس من التغيري وقياس خمرجاتووحتقيق اهلدف   متابعة عملية التغيري.  
 يف حل املشكالت واختاذ القرار على مجيع املستويات كعالمة من عالمات التغيري املشاركة.  
 الرتكيز على مجيع نظم التغيري كنظام مركا ومتصل ودائم.  



88 

 

 للمساعدة يف التغيري ذوي اخلربةوخاصة    د واملنسوبني بالوكالة وعماداهتاتفعيل املشاركة بني األفرا.  
 مجيع برامج الوكالة يفكمال التغيري ألعلى مستوى من التميز عرض املهارات واملعلومات الجت. 
   التنفيذ يفتنمية النظرة املستقةلية بني املستفيدين والشركا.  

 
 يوضح الشكل السابق اسرتاتيجيات التغيري احملتملة

استراتيجية 
ارتغيير 

دراسات أورية 
عن ارتغيير 

.ارمحتمل 

عرض نتائج 
اردراسات على 

األفراد 
وارشركاء

نقاط ارتغيير

طريقة تنفيذ 
ارتغيير

ارمتابعة وارتقويم

عرض نتائج 
.ارتغيير
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 إجراءات الت يير 

 
  توضيح اهلدف الرئيس من التغيري املطلوب 
  الوقت املناجا يفيقومون بوضع ا لول املناجةة  دمناخلربة ملتابعة التغيري  يختصيص فريق من ذو.  
  إدارة التغيري التحويلي يفواجتقطاب اجتشاري ملتابعة تنفيذ اخلطة اإلجرتاتيةية دمن هلم خربة توفري املوارد الةشرية الالزمة للتغيري.  
 ةةل تنفيذه ووضع خطة تنفيذية لكل بند على حددراجة التغيري  احملتمل ووضع ا لول والةدائل األخرى ق.   
 عرض عناصر التغيري على مجيع الشركا  واملستفيدين من الوكالة. 
   التغيري يفأخذ املوافقات من اجلهات العليا باجلامعة قةل الةد. 
 معو لكي يقوموا بعملية التغيري هتيئة املناخ املناجا بني األفراد ومنسويب الوكالة والعمادات التابعة لتقةل التغيري والتفاعل. 
 الرؤية الثاقةة للتغيري ورصد النتائج واحملتمالت واملخاطر التنفيذية. 
 توزيع األعمال وتوضيح املهام والصالحيات بني األفراد. 
 اح وتفاعل اآلخرين وجتاوهبم معوتوثيق عملية تنفيذ التغيري بالتقارير الدورية واملتابعة املستمرة لضمان ذم . 
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 مجاالت الت يير المحتملة بالوكالة 

  

 للشؤون التعليمية واألكادمييةيوضح الشكل السابق عناصز التغيري احملتمل بوكالة اجلامعة 

مجاالت ارتغيير 
ارمحتمل بوكارة 
ارجامعة رلشؤون 

ارتعليمية 
واألكاديمية

األساليب التكنولوجية 
المستحدثة

نظم ارتدريس ارعارمية 
استحداث  -ارتكنوروجية 

أنظمة جديدة وبرامج خدمية 
"

المجاالت اإلستراتيجية 

  -أهداف استراتيجية " 
سياسات   -مبادرات 

"مستقبلية 

المجاالت التنظيمية 
واإلدارية والفنية

مهام وظيفية  -هياكل" 
"ارصالحيات 



91 

 

 
 اخلطة التنفيذية للتغيري
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  ًدرا ة الت يير: أوال 

 الممار ة المثلن للت يير الشرح اإلجراء م
1  

 لت ييرا رح 
 المحتمل
 

 
للوصريريريريريول  لريريريريريول مثاليريريريريرية  تريريريريريوفري الطريريريريرير  الةديلريريريريرية

وحماولريرية اإلجابريرية عريريل األجريريئلة الريرييت تقريرييس مريريدى 
قةريريريريريريول أو رفريريريريريريال ىريريريريريريذه االحتمريريريريريرياالت املطروحريريريريريرية 

 للتغيري

 ىل ىناك ضرورة للتغيري؟ 
 ما ىو جمال التغيري؟ 
 فائدة من التغيري. 
 جلنة توجيو التغيري 

اختاار مستوى  2 
 الت يير

تطةيريريريريق  يفيريريريريتم وضريريريريع اخلطريريريريط التنفيذيريريريرية للةريريريريد   تطايم الت يير 3
وتنفيذ التغيري مع رصد خمرياطر تنفيريذه ومعوقريات 

التنفيريريريذ  يفالتنفيريريريذ جريريريوا  مريريرين األفريريريراد أو رريريريركا  
ورجريريريم جياجريريرية ملقاومريريرية ىريريريذه األطريريريراف املقاومريريرية 

 .للتغيري والغري متفاعلة 

ربريريريريريط التغيريريريريريري  .حتديريريريريريد مريريريريرينهج التغيريريريريريري .حتديريريريريريد أىريريريريريداف التغيريريريريريري
وتريريريريريريريريريريدقيق نتائةريريريريريريريريريريو  أجريريريريريريريريريريلوب فريريريريريريريريريريرض التغيريريريريريريريريريريري  - باملكافريريريريريريريريريري ت

حتديريريريريد مشؤرريريريريرات األدا   –التغريريريريري  يفالرتغيريريريريا  –اإلجريريريريرتاتيةية 
 اخلاصة بالتغيري

 
  



93 

 

  ًمراحل تنفيذ الت يير : ثاقيا 

 الممار ات المثلن للمرحلة الوصف المرحلة المقترحة 
مرحلوووووووووة التهيئوووووووووة  1

 واال تعداد
تأجريريريريريرييس إحسريريريريريرياس بضريريريريريريرورة التغيريريريريريريري و ا اجريريريريريرية إليريريريريريريو 

  وذلك من  الوكالةترجيخ املفاىيم اجلديدة يف ثقافة 
ملريريا حيقريريق ذمريرياح الريريريادة  عمليريرية التغيريريري الناجحريرية خريريالل 

 واملنافسة اخلارجية للوكالة واجلامعة

 :ىذه املرحلة من خالل  يفالبد من تقييم خمرجات التغيري 
  التقارير 
 الدورية  املتابعة 
  متابعة مشؤررات األدا. 

رؤيووووووووووووة  تحديوووووووووووود 2
مسووووووووووووووووووووووووووووووووووتقالية 
 وإ وووووووووووووووووووووووتراتيجية
  وا حة للت يير

كريريريريريل   يفجيريريريريريا وضريريريريريع رؤيريريريريرية واضريريريريريحة للتغيريريريريريري احملتمريريريريريل 
عنصريريريرير ر إقريريريريراره وهتيئتريريريريو للتغيريريريريري   والبريريريريد أن تشريريريريتمل 

ديكريريرين و خصريريريائص حمريريريددة مرغريريريوب فيهريريريا علريريريى الرؤيريريرية 
 توصيلها لآلخرين بسهولة 

 :تعمل الرؤية على 
  توضح االجتاه العام جملهودات التغيري 
  األفراد للتصرف يف االجتاه الصحيحهتيئة  
 تنسيق التصرفات بطريقة جريعة وفعالة 

وفريريريريريق تكريريريريوين جمموعريريريرية وىف ىريريريريذه املرحلريريريرية البريريريريد مريريريرين  مرحلة الت يير  3
ألن التغريريريريريات ؛ قريريريريود عمليريريريرية التغيريريريريريي عمريريريريل ذو خريريريريربة

ولريريذلك مريرين األفضريريل  الكةريريرية مريرين الصريريعا حتقيقهريريا  
أن يريريتم تكريريوين فريريريق عمريريل يكريريون قريريادراً علريريى توجيريريريو 

 تدريا املوظفني على التغيري 
 تكوين فريق عمل التغيري 
 تقييم اذمازات التغيري 
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  .التغيري جمهودان
المرحلة  م

 المقترحة
 الممار ات المثلن للمرحلة الوصف

الوووووودع  مرحلووووووة  3
 والمتابعة الفن 

ورش عمريريل لؤلفريريراد بريريالتعريف علريريى التغيريريري وأمناطريريو  عقريريد
وكيفيريريرية تطةيريريريق التغيريريريري تطةيقريريرياً جزئيريريرياً وأخريريريذ آرا  األفريريريراد 

 ومقرتحاهتم التطويرية املستقةلية
 

التغيريريري واإلقةريريال اجلريرياد عليريريو بعيريريدا  يفحتفيريريز األفريريراد للمشريرياركة 
ربريريط التغيريريري باملكافريري ت  –عريرين املصريرياأل واألغريريراض الشخصريريية 

ذلريك  يفتكريرمي اجلهرية األكثرير تفرياعالً مريع الوكالرية  –والرتقيات 
 .الغرض التطويري 

 التقوي مرحلة  4
 

يريريتم التعريريرف علريريى أىريريم نتريريائج التغيريريري ومقارنتهريريا مبريريا ىريريو 
واقريريريريريع اخلطريريريريرية التنفيذيريريريريرية للتغيريريريريريري   كمريريريريريا يريريريريريتم عريريريريريرض  يف

نتائةو على القيريادة العليريا باجلامعرية مرين خريالل اجتمريا  
 أو ورش عمل لذلك الغرض

 مشؤررات األدا  قياس
 وضع خطط التحسني 

 وضع نتائج التطةيق والتنفيذ
 رصد التوصيات املستقةلية 
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 أقواع الت يير المحتملة بالوكالة 

 مؤلرات األداء الممار ات المثلن للت يير المسؤو  الوصف الت يير المحتمل م
1  

 الت يير اال تراتيج 
ويشريريريريريريريريتمل علريريريريريريريريى تغيريريريريريريريريري جياجريريريريريريريرية 

ضريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريو  تغيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  يفالوكالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
جياجريريريريريريريريريريات التعلريريريريريريريريريرييم أو اجلامعريريريريريريريريريرية 
املسريريريريريريريريريتقةلية مريريريريريريريريرين حيريريريريريريريريريث بريريريريريريريريريرامج 
االبتعريريريريريريريرياث أو الريريريريريريريريربامج الدراجريريريريريريريريية 
واملقريريريريريريريريريريريريريريررات أو نظريريريريريريريريريريريريريريم القةريريريريريريريريريريريريريريول 

 والتسةيل

 -ومريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدير اجلامعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  
للشريريريريريريريريشؤون وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية 

 -التعليميريريريريريريريريريريرية واألكاددييريريريريريريريريريريرية
 العمادات املشاركة

 –طريريريريريريريريريرح الةريريريريريريريريريدائل قةريريريريريريريريريل إجريريريريريريريريريرا  التغيريريريريريريريريريري 
اجتماعريريريريريات مريريريريريع الشريريريريريركا  لتحديريريريريريد نتريريريريريائج 

 تقدير ىذه النتائج وقياجها –التغيري 

عريريريريريريريريريريدد األعضريريريريريريريريريريا  % 
املريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوافقني علريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريى 
التغيريريريريريريريريريريريريريري مريريريريريريريريريريريريرين بريريريريريريريريريريريريريني 

 جمموعة الشركا 
 

 دارياإلت يير ال 1
 

 العمليريريريريرية اإلداريريريريريريةويشريريريريريتمل علريريريريريى 
الالئحريريريريريريريريريريريريريريريرية املنظمريريريريريريريريريريريريريريريرية للعمريريريريريريريريريريريريريريريريل و 
اخلريريريريريريريريرياص بريريريريريريريريرياألفراد ملسريريريريريريريريريشؤوليات وا

 والوكال 

 للشريريريريريريريريشؤونوكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية 
 – التعليميريريريريريريريرية واألكاددييريريريريريريريرية

اخلطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريشؤول
 -اإلجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتاتيةية

 .يوناالجتشار 

يتم التعرف على النظم اإلدارية بالوكرياالت 
النظريريريريرية ودراجريريريريتها واالقتريريريريدا  هبريريريريا  والعمريريريريل 
علريريريريريريى توضريريريريريرييحها وعريريريريريريرض نتائةهريريريريريريا علريريريريريريى 

 األفراد والوكال  قةل اعتمادىا

نسةة قةريول األفريراد % 
منسويب الوكالة للتغيريري 

 اإلداري

 تكنولوج الت يير ال 4
 

اخلامريريريريريريريريات   –املعريريريريريريريريدات ويتنريريريريريريريرياول 
التكنولوجيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  األجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياليا

ا ديثريريريريريرية وكريريريريريريذلك الةنيريريريريريرية التحتيريريريريريرية 

وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية للشريريريريريريريريشؤون 
 –التعليميريريريريريريريرية واألكاددييريريريريريريريرية 
 –وكالة اجلامعة للمشاريع 

دراجريريريرية إدخريريريريال أنظمريريريرية تكنولوجيريريريرية حديثريريريرية  
علريريريريريى الريريريريرينظم اإلداريريريريريرية بالوكريريريريرياالت النظريريريريريرية 
ودراجريريريريريريتها واالقتريريريريريريدا  هبريريريريريريا  والعمريريريريريريل علريريريريريريى 

نسريريريريريريريريريريريريريريريريريريةة إذمريريريريريريريريريريريريريريريريريرياز % 
املشريريريريريريروعات الداعمريريريريريرية 
للعمليريريريريريريريريريريريريريرية التعليميريريريريريريريريريريريريريرية 
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لتهيئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية الةيئريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية التعليميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
واألكاددييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية للمسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتفيدين  
ونظريريريريريريريريريريريريريريريم التقريريريريريريريريريريريريريريريدمي وااللتحريريريريريريريريريريريريريريريا  
والقةريريريريريريريريريريول أو نظريريريريريريريريريريم إدارة املريريريريريريريريريريوارد 

 الةشرية والتشغيلية

اخلطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  مسريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريشؤول
 -اإلجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتاتيةية

 وناالجتشاري

توضريريريرييحها وعريريريريرض نتائةهريريريريا علريريريريى األفريريريريراد 
 قةل اعتمادىا والوكال 

 واألكادديية

3  
 ثقاف الت يير ال

التعليم  "
 "واألكاديم  

 

أن تشريريريريريريريريريريريريريريريريريتمل علريريريريريريريريريريريريريريريريريى  ويتوقريريريريريريريريريريريريريريريريريع
الريريريريريريريريريريريريربامج واملقريريريريريريريريريريريريررات الدراجريريريريريريريريريريريريية 
وطريريريريريالب املريريريريرينح أو مراكريريريريريز التميريريريريريز 
للتعلريريريريريرييم كمريريريريريريا حيتمريريريريريريل أن تشريريريريريريمل 
إدارة الريريريريريريربامج واخلطريريريريريريط الدراجريريريريريريية 
بالكليريريريريريريريات واألقسريريريريريريريام ملريريريريريريريا خيريريريريريريريدم 
رؤيريريريريريريريرية ورجريريريريريريريريالة الوكالريريريريريريريرية والريريريريريريريريريادة 
والتميريريريريريريريز العريريريريريريرياملي جلامعريريريريريريرية امللريريريريريريريك 

 .جعود

 -ومعريريريريريايل مريريريريريدير اجلامعريريريريرية 
ون وكالريريريريريريريرية اجلامعريريريريريريريرية للشريريريريريريريريشؤ 
 –التعليميريريريريريريريرية واألكاددييريريريريريريريرية 

مريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريدير اخلطريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 -اإلجريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرتاتيةية

 االجتشاريني

  دراجة التغيريات املطلوبة 
 وضع جدول زمين للتنفيذ 
 تشكيل فريق تنفيذي ذو خربة 
 حتليل النتائج وقياجها 
  قياس التطور ىف املخرجات 

عريريريدد الوكريريرياالت % 
والعمريريريريادات الريريريرييت ر 

 إجرا  تغيري هبا
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 خطة االتصال

Communication Plan 
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اال تراتيج التخطي   ف تعريف االتصا  وأتميت    
   وقريد حيظريى االتصريال الفعريال بقريدرة عامليرية ومتميريزة  الدقيقرية املتعلقرية بتنفيريذ اخلطرية اإلجريرتاتيةية للوكالرية   عملية تةادل األفكار واملعلومرياتيعرف االتصال بأنو  :تعريف االتصا

إلجريرتاتيةية للوكالرية واملعنيرية بالتنفيريذ يف ذمرياح اخلطرية اإلجريرتاتيةية   وقريد جريا  تصريميم ىريذه اخلطرية أجاجرياً للتعريرف علريى أمهيرية االتصريال بريني األطريراف ذات العالقرية يف تنفيريذ اخلطرية ا
خماطر ذلك مبا يشملو من عدم التفاعل بني اجلهات املعنية أو عدم تدقيق الةيانات بريني الوكالرية وبريني الشريركا  يف التنفيريذ أو  لرجم السياجات اإلجرتاتيةية يف ذلك اجملال   وجتنا

ةعال  وبيرينهم وبريني ال بريني بعضريهم الرياملستفيدين من اخلدمات التعليمية أو األكادديية أو عدم دقتها  أو عدم حداثتها من جهة  ولتمكني القائمني على اخلطرية مرين التواصريل الفعري
 بريني الفريريق واإلدارة العليريا متابعة وفهريم خمرجريات املشريرو من أجل إجياد إدارات  وأقسام الكلية املختلفة من جهة أخرى  إضافة إىل التواصل مع اجلهات اخلارجية املعنية بالتنفيذ  

. 
  االتصا أتداف خطة 

    مء أتداف خطة االتصا  ما يل: 
   العمل بالوكالة داخل اجلامعة وخارجها وأمهها إصدار نشرات وجمالت حول نشاطات الوكالة ومشاريعها التطويرية  يفتطوير آليات االتصال والتفاعل بني الشركا

 .ا الية واملستقةلية 
 حتديد وجائل وقنوات االتصال الفعالة املالئمة لتنفيذ اخلطة اإلجرتاتيةية 
 ومات عن التنفيذ ومشؤررات األدا  وحتسني جودة اليت يتم تةادهلا والعمل على حتديثها بصفة مستمرةمجع الةيانات واملعل. 
  القدرة على تقييم اجرتاتيةيات التنفيذ. 
 توفري املعلومات لؤلطراف اخلارجية والداخلية املعنية باخلطة اإلجرتاتيةي 
  أثنا  التنفيذ  ملشاكل املتوقعةوا جريعة للمخاطر حلولو تصور وضع 
 القدرة على عرض وتقدمي خمرجات التنفيذ أمام اآلخرين بأجلوب علمي منظم. 
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 أت  أ ا يات قجاح عملية االتصا  
 

 

 .لراحامليف كامل  تنفيذ اخلطةبتعاون الشركا   •

 .اد لالحتياجاتاجلتحليل ا رص على جرعة التواصل وال •

  .ورفافيةواقعية ب اخلطة أىداف وضوح •

  .آليات االتصاالت اإلدارية الطارئةأىم د يدحت •

  .السريع الفينحتديد خطوط اتصال باالجتشاريني لتقدمي الدعم  •

 .رتوين إلدارة املشرو  وتنفيذ اخلطة للتواصل وإعالنو للةميعإلكحتديد موقع  •

  .املستمر للخطة التقومياملراقةة و  •
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  (قنوات االتصا  الداخلية ) االتصا  جهات 
 

 الطالب عمادة رشؤون.   األقسام األكادديية 

 اجمللس االجتشاري بالوكالة  اجلهات اإلدارية املساندة 

 وحدة اجلودة  عمادة القةول والتسةيل 

 اللةان الدائمة املرتةطة بالوكالة.  عمادة تطوير املهارات 

 عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد  مركز التميز للتعلم والتعليم. 

 

لولاةاب ادلاخليةيوحض الشلك السابق أ وجه الرتابط بني االتصاالت   

 

مركز التميز 
للتعلم والتعليم

عمادة تطوير 
المهارات

عمادة القبول 
والتسجيل

الجهات 
اإلدارية 
المساندة

األقسام 
األكاديمية 

عمادة التعليم 
االلكتروني 
والتعليم عن 

بعد

اللجان الدائمة 
المرتبطة 

.بالوكالة
وحدة الجودة

المجلس 
االستشاري 

بالوكالة

عمادة شؤون 
الطالب 
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  خارج وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 

 وزارة التعليم العايل  جملس اجلامعة  باجلامعة عمادة التطوير 

 معايل مدير اجلامعة  وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة   والةحث العلميوكالة اجلامعة للدارجات العليا 

 وكالة اجلامعة للتةادل املعريف ونقل املعرفة  اإلدارات املساندة  املساندة وحدات باجلامعة 

 وكالة اجلامعة للمشاريع  أخةار ورجالة اجلامعة األجةوعية    اخلارجيجو  العمل  -الوكاالت واألطراف النظرية  

 الوكاالت اإلقليمية والعاملية النظرية 

 
 يوحض الشلك السابق أ وجه الرتابط بني االتصاالت اخلارجية عن الولاة

وحدات 
بارجامعة

األطراف 
ارجهات 
ارنظيرة

سوق 
ارعمل

وكارة 
ارجامعة 

رلدارسات 
ارعليا 

واربحث 
ارعلمي

عمادة 
ارتطوير

اإلدارات 
ارمساندة

وكارة 
ارجامعة 
رلتطوير 
وارجودة

مجلس 
ارجامعة

وكارة 
ارجامعة 
رلمشاريع

وكارة 
ارجامعة 
رلتبادل 
ارمعرفي 
ونقل 
ارمعرفة

معاري 
مدير 
ارجامعة

وزارة 
ارتعليم 
ارعاري

 

 

 

خطح االذصال 

يععغ األاععشا  

انخاسجٛعح ػعٍ 

انٕكانععععععععععععععععععح 

ٔانجٓعععععععععععععاخ 

 انُظٛشج 
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 الخطة التنفيذية لالتصا  
:تشمل خطة االتصا  الخاصة بالخطة اإل تراتيجية للوكالة علن المكوقات التالية  

 التوقيت  المسؤولون ال رض مء االتصا  و يلة االتصا 
 

 و يلة االتصا  المؤلر 

إجريريريريريريريرا  عريريريريريريريدد مريريريريريريرين : أوالً 
املقابالت مع الشريركا  يف 
التنفيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذ باجلامعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 وخارجها

 –التعريريريريرف علريريريريى وجهريريريريات النظريريريرير والتطلعريريريريات املسريريريريتقةلية 
والتعرف كذلك علريى أمنرياط التغيريري والتحسريني مبريا تشريتملو 
 اخلطة اإلجرتاتيةية للوكالة

مجيريع الشريركا  يف 
 -التنفيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريذ
 يفاالجتشريريريريريرياريني 

 اخلطة

مستمر  ا صريريريريريريريريريول علريريريريريريريريريى خطريريريريريريريريريط  
 يفحتسريريني ي يريريتم إدراجهريريا 

اخلطة اإلجرتاتيةية للوكالرية 
  والتحديث املستمر هلا

 -مقريريريريريريريريريريريريريريريريابالت رخصريريريريريريريريريريريريريريريريية
 -اتصريريريريريريال ىاتفيريريريريريرية دتهيديريريريريريريرية

 رجائل الكرتونية

حتديريريريريد عالقريريريريات :  ثاقيوووواً 
 األفراد الوظيفية 

 الوكالريريريةيف  الفريريريريق التنفيريريريذيخطريريريوط االتصريريريال بريريريني وضريريريع 
.اخلاصة باألفرادومواقع املسشؤولية   

 خلطريريريريريةا مسريريريريريشؤول
 - االجريريريريريريريريرتاتيةية
وناالجتشاري  

توزيريريع املهريريام والصريريالحيات  قةل التنفيذ
والتعريريريريريريريريريرف علريريريريريريريريريى وجريريريريريريريريريائل 
 االتصال الطارئة

رجريريريائل الكرتونيريريرية  -اجتمريريريا 
خماطةات رمسية –  

تعزيريريريريريريريريريز عمليريريريريريريريريرية :: ثالثووووووووواً 
التواصريريريريل اإللكريريريريرتوين مريريريرين 
خريريريالل املوقريريريع االلكريريريرتوين 
للةامعريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية والوكالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 والوحدات التابعة هلا
 

ملتابعريريرية التطريريريور يف تنفيريريريذ اخلطريريرية اإلجريريريرتاتيةية للوكالريريرية يريريريتم 
إنشريريريا  بريريريريد الكريريريرتوين ويريريريتم إعالنريريريو وتعميمريريريو علريريريى مجيريريريع 
األرخاص التنفيذيني والشركا  من داخل وخريارج اجلامعرية 

يريريريريريريريع لضريريريريريريريمان جريريريريريريريرعة التواصريريريريريريريل وتريريريريريريريوفري املعلومريريريريريريريات يف مج
...األوقات املوقع والربيد اإللكرتوين  

 

مجيريع الشريركا  يف 
 التنفيذ

 -بداية التنفيريذ 
 مستمر

جرعة ا صول على 
املعلومات والةيانات 

وحتديثها بصفة 
 مستمرة

بريريريريث خمرجريريريريات اخلطريريريرية علريريريريى 
 -املوقريريع االلكريريرتوين بالوكالريرية

 االلكرتوينإعالن عن املوقع 
 للمشرو  واخلطة 
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 التوقيت  المسؤولون ال رض مء االتصا  و يلة االتصا 
 

و يلة  المؤلر 
 االتصا 

املكاتةات الرمسية :رابعاً 
 واخلطابات والتقارير

لتوثيريريريق أنشريريريطة اخلطريريرية اإلجريريريرتاتيةية البريريريد 
مريرين وجريريود بعريريال املخاطةريريات والسريريةالت 
الورقية اخلاصرية باملخاطةريات الرمسيرية عميريع 

. أنشطة التنفيذ وفتح جةالت هلا   

املعنيريريريريريريريريريريريريريريريريون األطريريريريريريريريريريريريريريريريراف 
ون االجتشريرياري -بالتنفيريريذ

           

حفظ جةالت التنفيذ  وقت اللزوم
 وتوثيقها 

املراجالت الرمسية 
 مع الشركا 

الريريريريريريدعوة إىل : خامسوووووواً 
عقريريريريريريريريريريريد االجتماعريريريريريريريريريريريات 
الدوريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية للفريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريق 

 يفالتنفيريريريذي والشريريريركا  
 العمل

يعقد ىريذا  أنلعرض خمرجات العمل على 
حبيريريريث  –االجتمريريريا  كريريريل فريريريرتة ربريريريع جريريرينوية 

يريريريريريريدعى لريريريريريريو قيريريريريريريادات اجلامعريريريريريرية واألطريريريريريريراف 
املعنيريريريريريريرية ودمثلريريريريريريريني مريريريريريريرين الوكريريريريريريرياالت النظريريريريريريريرية 

األخرى بسو  العمل اخلارجي فواألطرا  

وكيريريريريل اجلامعريريريرية للشريريريريشؤون 
 -التعليميريريريرية واألكاددييريريريرية

عمريريريريريريريريريريريريريريريريدا  العمريريريريريريريريريريريريريريريريادات 
 --الكليريريريريات  -التابعريريريرية

 اخل

كريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريرتة ربريريريريريريريريريع 
جريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرينوية           

( رهور  3)   

دتثيل مجيع الفئريات املريذكورة 
ىف اخلطريريريريريريريريريريريريرية اإلجريريريريريريريريريريريريريرتاتيةية     

 -الريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريداخليني)         
 ضريريريريور ىريريريريذا ( واخلريريريريارجيني 

 االجتما  الربع جنوي

 -اتصريريريريريريال ىاتفيريريريريريرية 
 رجائل الكرتونية

االجتماعريات :  اد اً 
مريريريريريريع األطريريريريريريراف املعنيريريريريريرية 
 خارج إطار اجلامعة

تسريريويق اخلطريرية اإلجريريرتاتيةية للوكالريرية لنشريرير 
االجرتاتيةي خارج نطريا   ثقافة التخطيط

اجلامعريريرية كةيريريريت خريريريربة إجريريريرتاتيةية وضريريريمان 
 تفاعل تلك األطراف مع أىداف اخلطة 

 –الفريريريريريريريريريريريريريق التنفيريريريريريريريريريريريريذي 
 –األطريريريريريريريريريريريريريراف املعنيريريريريريريريريريريريريرية 

ون      االجتشاري  

تقريريريريريريريريريريريريريريريريريرير عريريريريريريريريريريريريريريريريرين النتريريريريريريريريريريريريريريريريريائج  وقت ا اجة
 واملخرجات املتوقعة

اتصريريريريريريريريريريريريريال ىاتفيريريريريريريريريريريريريرية 
رجريريريريريريريائل  -دتهيديريريريريريريرية

 -الكرتونيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية
 خطابات رمسية
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االتصا  و يلة  التوقيت  المسؤولون ال رض مء االتصا  
 

 و يلة االتصا  المؤلر 

الدعم الفين : ابعاً 
وورش العمل للفريق 
التنفيذي والوحدات 

 يفاملساندة والشركا  
 التنفيذ

تعزيز عملية التنفيذ مع مجيع وحدات 
الوكالة بتنفيذ عدد من ورش العمل 
بداية تنفيذ كل مةادرة أو ىدف 
اجرتاتيةي لتهيئة اجلميع للتغيري وتنفيذ 
إجرا ات املةادرات وقةوهلا والتعرف 
عليها قةل تنفيذىا والسما  ألوجو 

.التعليق والتحسني املقرتحة عليها   

مجيريريريريريريريريريع منسريريريريريريريريريويب 
 –الوكالريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرية 
 -الشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريركا 

ون    االجتشاري  

قةل وأثنا  تنفيذ كل 
ىدف اجرتاتيةي أو 

 مةادرة
 

عن انطةاعات  بيانات
منسويب الكلية حيال 

 جمريات التنفيذ

 -اتصال ىاتفية 
 رجائل الكرتونية
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التقويمخطة املتابعة و  
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 محتويات الخطة
 تعريف املتابعة والتقومي  •
 واملتابعة التقوميمنهةية  •
 أجاجيات خطة العمل •
 اخلطة التنفيذية •
 واملتابعة التقوميمناذج  •

والمتابعة التقوي مقدمة عء   
-:النقاط التالية ف يمكء تعريف المتابعة بأقها خط  مو وعة ذات  يا ات وآليات لمتابعة تنفيذ الخطة اإل تراتيجية يتارز أتميتها   

  التنفيذ فرتة طوال يمراجعة مستمرة للعمل اجلار  •
  منها وحتديد القائم باملخاطر النامجة وقت التنفيذ التنةشؤ  •
  .التنفيذإجياد ا لول وضةط و   معاجلة املخاطر •
  ا صول على مردود من فريق العمل واملستفيدين •
 . التنفيذللمحافظة على مسار إلدارة العليا باجلامعة وا(  داخلياً ) الفريق التنفيذيمبعرفة  عملية املتابعة تمت •
  التنفيذأولويات  لؤلنشطة  وحتديدوضع ميزانية   •
  .التنفيذ يفواجلهات املشاركة مع فريق العمل وبني املعنيني  –جودة االتصاالت تعزيز  •
 .للخطة اإلجرتاتيةية بصفة مستمرة الفعال التقوميالرصد و  •
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  التقوي أتداف  •
 اليتمجيع األنشطة اليت تضمنتها اخلطة كذلك مجيع االذمازات   و  التقوميمعرفة مدى حتقيق اخلطة اإلجرتاتيةية للمخرجات املطلوبة  حبيث يشتمل   •

 .دتت واليت ي تتم بالفعل
 .قياس التأثري احملتمل ومدى إمكانية النةاح اليت ديكن من خالهلا تطوير االجرتاتيةيات املستقةلية  •
 واملةادراتحتديد مستوى حتقيق األىداف  •
 .لتحقيق األىداف على الوجو األكمل اختاذىايتعني  اليت واآلليات حتديد الوجائل  •
 .املستقةليالتخطيط  يفمنها  لالجتفادة التنفيذفشل برامج  الوقوف على أجةاب ذماح أو  •
 .بشكل عام املخرجات النهائية للخطة حتديد نسا املشاركة ونسا  •

 المحتملة التقوي أقواع  •
  فحص مدى تطةيق األىداف اليت ر وضعها وىو الذي يركز على: باألتداف التقوي  •
  لتحقيق أىدافها( املسشؤولون)ا الوكالةفحص كافة اإلجرا ات اليت اختذهتوىو الذي يركز على : باإلجراءات التقوي  •
  وىو الذي يركز على فحص مدى حتقيق النتائج املتوقعة على الفئات املستهدفة: باآلثار التقوي  •

 والمتابعة التقوي عناصر  •
  مع متطلةات اخلطة خمرجات التنفيذ تتوافقيوضح فيما إذا كانت : الجدوى •
 أم ال ؟ر اذمازىا وإدارهتا بالطريقة الصحيحة  اإلجرا ات املدرجة واألنشطة التنفيذيةا إذا كانت هيوضح في: الفعالية •
 األدا ومشؤررات وأحدثت التغيري املتوقع منها ب توافرىا املطلو حققت النتيةة  والشركا  التنفيذيأعمال الفريق يوضح فيما إذا كانت : التأثير •
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والمتابعة التقوي منهجية   
من وذلك عن طريق عقد جمموعة . اخلطةكيفية عن الكمية و العلى اجتخدام أدوات وآليات متنوعة توازن بني مجع بيانات  التقومي ترتكز عملية       

  ىذا باإلضافة إىل اخلطةجمموعات من املستفيدين من وكذلك  املشرو  شمل فريق إدارة اليت تتنوعة امل توالفئااألفراد  ماعية مع اجلفردية و القابالت امل
مبراجعة العديد من امللفات والوثائق  التقوميعملية ل واملتابعة منهةا التقوميكما تتخذ عملية . تطةيق مناذج متنوعة من االجتةيان كأداة جلمع الةيانات

 .لتوثيق الةيانات واملعلومات شرو املاخلاصة ب
أساسيات خطة العمل –والمتابعة  التقويمخطة   

 إعداد خطة واقعية الختاذ القرارات املستقةلية 
 التقوميللمتابعة و األكثر مالئمة و  مالوقت الالز ار ياخت 
 أن تكون اخلطة جهلة التطةيق 
  بالوكالة التقوميمشاركة مجيع األفراد يف املتابعة و 
  قابلة للتحقيق واملتابعة التقوميخطة أن تكون 
  ( أرهرأجابيع أو )تقسيم اخلطة على فرتات زمنية 
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 الخطة التنفيذية للتقيي  والمتابعة 
 

والمتابعة التقوي  أقشطة م التقوي المتابعة و المسئو  عء   التقوي مواعيد    مؤلرات األداء 

 (  BSC (مشروع بطاقة األداء المتوازقة  1

بتفصيالت أكثر عن املشؤررات القابلة للقياس  التقومياملتابعة و  طحتديث خط 2
. الوكالة خالل تنفيذ اخلطةواليت تشري إىل حتقق أىداف   

يوناالجتشار  - مدير املشرو   عدد مرات التحديث مستمر 

بتنفيذ برامج دماثلة  وذلك للمساعدة يف  ومن قاموا النظرا اجتشارة  3
 اجتخالص الدروس املستفادة

يوناالجتشار  - مدير املشرو   عدد الزيارات للنظرا  مستمر 

خالل تنفيذ  التقوميمسئول للمتابعة و حتديث خطة العمل بواجطة  4 يوناالجتشار  - مدير املشرو    مستمر 
مرات حتديث اخلطة 

 اإلجرتاتيةية

5 
والدروس املستفادة يف املشؤدترات وامللتقيات مع توثيق  اخلطة خمرجاتعرض 

.ونشر اررتاكهم يف مثل ىذه اللقا ات يوناالجتشار  - مدير املشرو    مستمر 
عدد العروض التقدديية 

 واملشؤدترات
وبصفة مستمرة إضافة إىل االجتماعات الدورية التقارير الدورية الفنية واملالية 6 يوناالجتشار  - مدير املشرو    عدد التقارير خالل عام مستمر 
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والمتابعة التقوي  أقشطة م التقوي المتابعة و المسئو  عء   التقوي مواعيد    مؤلرات األداء 

.القرار اختاذتوزيع الصالحيات وتوافر األدوار الواضحة والفرص للمشاركة يف  7  
 

يوناالجتشار  - مدير املشرو  عامعدد القرارات خالل  مستمر   

8 
 التوعية والدعم الالزم للمشاركة داخل الربامج واألنشطة اليت تنفذىا الوكالة

  
يوناالجتشار  - مدير املشرو   مستمر 

 عدد حضور ورش العمل

.النظر يف آليات العمل داخل الوكالة ووضع خطط التحسني  9 يوناالجتشار  - مدير املشرو    مستمر 
خطط التحسني بالوكالة 

اعتمادىا  ر اليت  
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التقوميمناذج املتابعة و   
 مالحظات  المعوقات  مؤلر األداء  اإلقجاز  المهمة م
حتقق من املشؤررما   نعم أو ال       
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 أىم نقاط القوة
االنحراف  المتوسط المجموعة المجموعة المجموعة المجوعة

 المعياري
معامل 
 االختالف

 ت معامل االتفاق
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 5 91232 9268 1242 4.3 4.2 3.8 4.8 4.4 تنوع البرامج األكاديمية وتميزىا

 6 89292 11218 1244 4.4 4.6 4 5 4.2 االلتزام نحو تحقيق معايير الجودة في مختمف البرامج األكاديمية

 7 89272 11228 1241 4 3.7 3.8 4.6 4.2 .وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون مع الوكاالت األخرى في الجامعة

 8 86267 13233 1251 3.8 3.7 4.3 4.2 3.2 .وجود مركز لمتعًمم والتعميم يسيم في تطوير العممية التعميمية 

 9 85271 14229 1257 4 4.3 4 4.5 3.2 بين الكميات واألقسام في البرامج األكاديمية تشجيع التعاون والتكامل

 11 81299 19211 1267 3.5 3.6 3 4.5 3.2 وجود حوافز مادية ومعنوية لمعاممين والمتعاونين مع الوكالة

 11 81253 19247 1278 4 4.6 3.1 4.7 3.6 دعم ومساندة الجيود لتوفير بيئة جاذبة لمتعميم والتعًمم

 12 79225 21275 1277 3.7 4.1 3.6 4.6 2.8 توفر سياسة واضحة لقبول الطالب في برامج المنح الدراسية

 

 

معامل االتفاق بين المجموعات على عناصر القوة
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اعتماد سياسة الالمركزية في إدارة الوكالة بتفويض الصالحيات)الوسط الحسابي لدرجة التصويت(.
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4.2

الرابعةالثالثةالثانيةاالولى

المعدلالمجموعةالمجموعةالمجموعةالمجوعة
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 أىم نقاط الضعف
المجوعة 
 األولى

المجموعة 
 الثانية

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 الرابعة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

معامل 
 االختالف

معامل 
 ت االتفاق

 1 18438 11461 1441 3.8 4.3 4.1 3.7 3.4 .ضعف مواكبة مخرجات بعض البرامج األكاديمية لالحتياجات التي يتطمبيا سوق العمل

التركيز في بعض البرامج األكاديمية عمى المعارف النظرية بدرجة أعمى من الميارات 
 .التطبيقية

4.2 3.2 4.1 4.2 3.9 1448 12445 17455 2 

 3 16471 13431 1447 3.5 4.2 3.5 3.1 3.4 .وجود نظام رقابي ومحاسبي لمعاممين من أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم عدم

التضخم في أنصبة بعض أعضاء ىيئة التدريس مما يؤثر سمبا عمى مستوى األداء 
 .التدريسي

4.2 2.8 4.3 3.8 3.7 1461 11451 11448 4 

نقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس في بعض التخصصات وعدم تناسبيا مع أعداد 
 (.طالب:أستاذ)األمر الذي يؤدي إلى اختالل نسبة ، الطالب

4.4 2.8 4.3 4 3.8 1474 18431 11462 5 

 6 61412 31481 1483 2.9 3.8 3.1 3.1 1.6 .تدني كفاءة بعض الموظفين اإلداريين العاممين في الوكالة

ضعف مواكبة مخرجات بعض البرامج األكاديمية لالحتياجات التي يتطلبها سوق العمل.

3.4
3.7

4.1
4.3

3.8

المعدلالمجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجوعة االولى

معامل االتفاق بين المجموعات على عناصر الضعف

89.3987.5586.70
81.4980.62

68.02

123456
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 أىم الفرص المتاحة
المجوعة 
 األولى

المجموعة 
 الثانية

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 المتوسط الرابعة

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 ت معامل االتفاق االختالف

وجود ميزانية عالية لمجامعة يمكن استفادة الوكالة منيا في دعم وتمويل 
 .البرامج والمشاريع األكاديمية

4.6 4.3 4.5 4.7 4.5 1217 3281 96221 1 

توفر فرص االستفادة من مجاالت التعميم اإللكتروني المتعددة في التعميم 
 .العالي في ظل المعموماتية وانتشار الثقافة اإللكترونية 

3.6 4.1 4.1 4.1 3.9 1225 6241 93259 2 

الكفاءات العممية توفر برنامج االستقطاب بالجامعة الذي يمكنيا من جذب 
 .المتميزة

4.2 3.5 3.8 4.3 3.9 1237 9248 91252 3 

توجو وزارة التعميم العالي لمتنسيق المستمر مع وكاالت الجامعات السعودية 
 .لمشؤون التعميمية واألكاديمية

3.4 4.5 4.3 3.8 4 1251 12242 87258 4 

مختمف القطاعات تشجيع إدارة الجامعة عمى التعاون المثمر والفاعل مع 
 .التنموية

3.6 3.8 3.5 3.7 3.6 1251 12242 87258 4 

 6 84265 15235 1257 3.7 3.3 3.6 4.6 3.6 .رغبة المؤسسات والييئات في التواصل والتعاون مع الجامعة
الجامعة تشجع الكميات عمى عقد اتفاقيات مع  وجود إدارة لمتعاون الدولي في

 .الجامعات العالمية المتميزة
3.2 4 4.1 3.3 3.6 1.57 15.35 84.65 6 

االحتياجات المتنامية لسوق العمل من الخريجين ذوي الكفاءة العالية في 
 .معظم التخصصات

4.6 3.8 4.3 3 3.9 1.71 17.93 82.17 8 

وجود ميزانية عالية للجامعة يمكن استفادة الوكالة منها في دعم وتمويل البرامج والمشاريع األكاديمية

4.6

4.3

4.5

4.7

4.5

المعدلالمجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجوعة االولى
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المجوعة  أىم التحديات
 االولى

المجموعة 
 الثانية

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 الرابعة

توسطالم  
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

 ت

وجود درجة عالية من المنافسة بين الجامعات المحمية واإلقميمية عمى استقطاب وجذب 
 .الكفاءات المتميزة

4.8 4.5 4.6 4.2 4.5 1425 5456 84444 1 

اكتمال البنية التحتية لمجامعة من مبان لبعض الكميات والمرافق األخرى وعدم كفاية عدم 
 التجييزات العممية

3.8 3.7 3.1 3.5 3.5 1431 1414 81416 2 

ضعف التنسيق مع وزارة التربية والتعميم لمعمل عمى الرقي بمستوى مدخالت الجامعة من 
 الطالب

4.2 3.7 4.1 3.3 3.8 1441 11412 18411 3 

 4 17441 12461 1441 3.8 3.6 4.5 3.8 3.4 وجود تداخل في المسؤوليات مع بعض وكاالت الجامعة

اشتداد المنافسة بين الجامعات عمى تنويع مصادر تمويل برامجيا األكاديمية من الجيات 
 المانحة

3 3.8 4.1 3.5 3.6 1447 13413 16487 5 

 6 15481 14418 1454 3.8 3.5 4.6 3.5 3.6 المحمية لتحقيق التميز في مخرجات البرامج األكاديميةالمنافسة القوية مع الجامعات 

 7 15477 14423 1451 3.6 3.1 4 4.2 3.4 وجود أقسام متناظرة في الجامعة

 1 13411 16412 1466 4.1 3.2 4.6 4.2 4.6 الحاجة لمواكبة تنوع أساليب التدريس الحديثة في عصر المعرفة والمعمومات المتجددة

 

معامل االتفاق بين المجموعات على عناصر التحديات
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معامل االتفاق

وجود درجة عالية من المنافسة بين الجامعات المحلية واإلقليمية على استقطاب وجذب الكفاءات المتميزة.

4.8

4.5

4.6

4.2

4.5

المعدلالمجموعة الرابعةالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيةالمجوعة االولى
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 أٔضح ْٕ ؼنُا يرٕصط اذجاْاخ أفشاد انًجًٕػح ػهٗ كم ػثاسج تً انٕصط انحضاتٙ نذسجاخ انًٕافمح ػهٗ انؼثاساخ انًٕضحح فٙ انرحهٛم انشتاػٙ ٚمٛش ُٗ

 .نشأ٘ انًجًٕػح انؼاو نالذجاِيمٛاس 

 

  ح فٙ انرحهٛم انشتاػٙ ُحٕل دسجاخ انًٕافمح ػهٗ انؼثاساخ انًثٛ انًؼٛاس٘ فٕٓ ٚمٛش ذشرد اٜساء ضًٍ كم يجًٕػح أٔ تٍٛ انًجًٕػاخ االَحشا أيا

 .يضرٕٖ ذثاػذ اٜساء تؼضٓا ػٍ تؼض ٔانًمصٕد تانرشرد ْٕ

 

  فاألٔل ٚؼطٙ فكشج ػٍ االذجاِ َفضّ أ٘ دسجح انًٕافك انرٙ أصُذذٓا  ػثاسج انؼاو نشأ٘ انًجًٕػح حٛال أ٘ االذجأِْزاٌ انًمٛاصاٌ نًٓا أًْٛح كثٛشج فٙ ٔصف

 .نهؼثاسج األغهثٛح

 

  آسائٓا انًجًٕػاخ انًرماستح ٔانًرثاػذج فٙ اخفٕٓ ًٚٛز تٍٛ اذجاْ االَحشا أيا. 

 

  ح انٕاحذج حٕل يضًٌٕ انؼثاسجدسجح اخرال  ػُاصش انًجًٕػ ًغ تٍٛ ْزٍٚ انًمٛاصٍٛ ٔٚكًهًٓا نثؼضًٓا فٕٓ ٚمٛشجنٛ االخرال ٔٚأذٙ يؼايم. 

 

  ٚمٛش دسجح ذٕافك ػُاصش انًجًٕػح حٕل يضًٌٕ انؼثاسج ٔيحرٕاْا انز٘ االذفاقٔػكضّ ْٕ يؼايم. 

معامل االتفاق بين المجموعات على عناصر التحديات
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 ٔانًرًاثهح رال  َضرخذيٓا فمط الذجاْاخ اٜساءخإنٗ أٌ يؼايم االذفاق ٔاال اإلشاسججذس ذ. 
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