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واكةل غٌلدة ادلراسات اًؼََا ٌَخعوٍر واجلودة

2016

ثسم هللا اًرمحن اًرحمي
واًطالة واًسالم ػىل أأرشف ا ألهخِاء واملرسَني وػىل أهل وحصحَ أأمجؼني ،وتؼد
ٌسـر واكةل اًخعوٍر واجلودة تؼٌلدة ادلراسات اًؼََا أأن ثلدم اخلعة الإسرتاثَجَة ٌَؼٌلدة
واملش متةل ػىل مخسة حماور أأساس َة ثغعي مجَع أأوشعة و همام اًؼٌلدة ،وجشمي:
حتسني تُئة اًؼمي الإداري ،حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي ،اًخحول الإًىرتوين ألوشعة
و أأغٌلل اًؼٌلدة ،حطـر ومراحؼة وثلِمي جرامج ادلراسات اًؼََا ،حتلِق مذعَحات اجلودة.
حنن يف اًؼٌلدة هؤمن تبأن املِام املياظة تؼٌلدة ادلراسات اًؼََا ل ثلذطـر فلط ػىل
ا إلرشاف ػىل كعاع ادلراسات اًؼََا ابجلامؼة ،تي اًخؼاون اًوزَق مع اًلكَات واملؼاُد
واًوحدات ذات اًؼالكة ابجلامؼة و خارهجا ٌَهنوض و الارثلاء مبس خوى ادلراسات
اًؼََا يف اجلامؼة.

اًرؤًة
أأن حىون جرامج ادلراسات اًؼََا املُلدمة مذوافلة مع مؼاًري اجلودة
الأاكدميَة ٌََِئات اًوظيَة واًؼاملَة.

اًرسـاةل
اًخؼاون مع ا ألكسام اًؼَمَة يف ثلدمي جرامج دراسات ػََا هوغَة يف م
اًخؼّل
واًخؼَمي واًححر اًؼَمي ً إالسِام يف اإهخاج و ورش املؼرفة.

احملاور الإسرتاثَجَة
ثَزتم غٌلدة ادلراسات اًؼََا جبامؼة الإمام محمد جن سؼود الإسالمِة ابًؼمي اجلاد ػىل حتلِق
رؤٍهتا الإسرتاثَجَة ورساٍهتا من خالل اًؼمي ػىل حتلِق احملاور وا ألُداف الإسرتاثَجَة
اًخاًَة:

أأو ًل :احملور الاسرتاثَجي ( :)1حتسني تُئة اًؼمي الادارى
"خَق تُئة معي حمفزة مذجاوسة ثؼمي جروح اًفرًق اًواحد .من خالل ثعوٍر امليظومة الإدارًة ،و حتسني وثخس َط
الإحراءات .اإضافة اإىل اًشفافِة و اًوضوح يف الإحراءات و اًؼمََات".
الادارى
.
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )1ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي
 اًِدف اًدشغًَل (  :)1ثعوٍر اًَِلك الادارى ٌَؼٌلدة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)2ثيفِذ ادلًَي الإرشادي ٌَمِام اًخيظميَة واًطالحِات.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)3اًخًس َق مع وحدات اجلامؼة ذات اًطةل.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)4ثدرًة املوظفني.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)5ثبأسُس مرنز ٌَرد ػىل الثطالت اًِاثفِة ،و الثطال الإًىرتوين.

هَ ًا :احملور الاسرتاثَجي ( :)2حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي
"خَق تُئة أأاكدميَة ثامتىش مع ظحَؼة اًخوهجات اًؼاملَة و احملََة يف كعاع اًخؼَمي اًؼايل ،مبا ًخوافق مع رؤًة اجلامؼة و
ثعَؼات اجملمتع" .
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )1ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)6ثيفِذ رساةل ورؤًة ٌَؼٌلدة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)7ثطممي شؼار ٌَؼٌلدة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)8ثيفِذ اًلواػد اًخيفِذًة ًالحئة ادلراسات اًؼََا ابجلامؼات اًسؼودًة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)9ثيفِذ دًَي الاتخؼاث.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)10حتدًر مجَع مًشورات اًؼٌلدة الأاكدميَة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)11اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ٌَربامج اًخدرًخِة.
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )2ثعوٍر اًؼمي الااكدميى املشرتك.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)12اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ا إلرشاف املشرتك وجشجَؼِا.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)13اًؼمي ػىل ثيظمي (مؤمتر واحد ػىل ا ألكي) س يو ًاي ًعالب ادلراسات
اًؼََا.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)14ثؼزٍز اًرشانة مع وحدات اجلامؼة ذات اًؼالكة.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)15تياء رشانة مع اًلعاع احلىويم و اخلاص.

ًل ًا :احملور الاسرتاثَجي ( :)3اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة
"الاس خفادة من اًخلٌَة يف جسَِي و ثخس َط الإحراءات مبا حيلق ثوفري اًخلكفة  ،واًوكت واجلِد ٌَجمَع ".
 اًِدف الاسرتاثَجي ( :)1ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )16ثفؼَي موكع اًؼٌلدة الإًىرتوين ،وثغذًخَ ابحملخوى اًرمقي.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )17اإوشاء تواتة اإًىرتوهَة ًواكةل الاتخؼاث واًخدرًة.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )18مرشوع حتوًي مناذج اًؼٌلدة ٌَشلك اإًىرتوين.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )19ثفؼَي هظام ابىر ملخاتؼة حرنة اًعاًة الأاكدميَة.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )20اإاتحة معحوػات اًؼٌلدة ثشلك اإًىرتوين.
 اًِدف اًدشغًَل (  :)21اًخحول الإًىرتوين ألغٌلل واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس

راتؼ ًا :احملور الاسرتاثَجي (  :)4حرص ومراحؼة وثلِمي مجَع املؼَومات ًربامج
ادلراسات اًؼََا املخاحة يف اجلامؼة
"من أأخي حتسني هوغَة اًربامج امللدمة ،ث ٌؼد معََة حرص اًربامج املخاحة و اًخؼرف ػىل اترخيِا ،وثلِميِا
اخلعوة ا ألوىل ًضٌلن حودهتا ومٌاسخهتا دلمع اًخمنَة املس خدامة يف املمَىة اًؼرتَة اًسؼودًة و اًخوهجات ادلوًَة
يف كعاع ادلراسات اًؼََا ".
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )1حرص جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة ابجلامؼة(تداايهتا ،ثعورُا).
 اًِدف اًدشغًَل (  : )22حرص اًربامج الأاكدميَة و ثددع اترخيِا (تداٍهتا ،ثعورُا).
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )2مراحؼة جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة ابجلامؼة.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )23مراحؼة وثلِمي ( )%25س يو َاي من اًربامج املخاحة.
اًِدف الاسرتاثَجي ( )3حرش َد ادلراسات اًؼََا
 اًِدف اًدشغًَل (  )24ضحط اجلودة اًخؼَميَة.
 اًِدف اًدشغًَل (  )25ثعوٍر مؼاًري اًلدول (الإخذحارات/امللاتالت).

خامس ًا :احملور الاسرتاثَجي( :)5حتلِق مذعَحات اجلودة تؼٌلدة
ادلراسات اًؼََا
 اًِدف الاسرتاثَجي ( )1حتلِق اجلودة ػىل مس خوى اًؼمي الإداري يف اًؼٌلدة.
 اًِدف اًدشغًَل (  : )26احلطول ػىل شِادة الإٍزو "اإدارة اجلودة" .ISO 9001

مَخص اخلعة الإسرتاثَجَة

تعاكات املحادرات  /املرشوػات اًخيفِذًة

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة /املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات

املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .1ثعوٍر اًَِلك الإداري ٌَؼٌلدة
حتسني تُئة اًؼمي الادارى.
ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي الادارى.
ًُؼد اًَِلك اًخيظميي اًؼمود اًفلري ألي مؤسسة ًضٌلن سالسة الثطال الإداري داخي
امليظمة .ويف املمَىة اًؼرتَة اًسؼودًة أأشارت وزَلة اًخؼامالت الإًىرتوهَة ترضورة وحود
َُلك اإداري ًلك مؤسسة حىومِة ،و أأن ٍىون ُمضمن يف موكؼِا الإًىرتوين .اإضافة اإىل أأن
اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس ،وابًخايل وحود اًَِلك الإداري ٌَؼٌلدة معَة
.ISO
رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة اًرئُيس تخحلِق مذعَحات هظام اإدارة اجلود
9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلادم اًَِلك الإداري احلايل هدِجة ًخوسع همام اًؼٌلدة ثيفِذ اًَِلك الإداري ٌَؼٌلدة واغامتدٍ.
و اس خحداث واكلت و اإدارات خدًدة.
 دراسة اًَِلك الإداري اًساتق ٌَؼٌلدة.
 اًخواضي مع غٌلدة اًخلومي واجلودة وجِة اإسدشارًة.
 دراسة ًواكع اًؼٌلدة احلايل.
 دراسة ٌَؼٌلدات املشاهبة يف خامؼات املمَىة اًؼرتَة اًسؼودًة.
 اس خخدام اًربامج ادلامعة ًخطممي اًَِالك الإدارًة.
 الاس خؼاهة ابملخخططني.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة

حمرم 1436ه
 الاحامتػات ادلورًة ػىل مس خوى اًؼٌلدة.
 ثلادم اًَِلك الإداري اًساتق ٌَؼٌلدة.
 ثبأخر تؼظ وحدات اًؼٌلدة يف اًرد ػىل خعاابت واكةل اًخعوٍر واجلودة ذات
اًؼالكة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
حمرم ُ1436ـ
مٌهتيي
ًًذظر الاغامتد

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة /املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات

املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .2ثيفِذ ادلًَي الإرشادي ٌَمِام اًخيظميَة واًطالحِات
حتسني تُئة اًؼمي الادارى.
ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي الادارى.
ًُؼد ادلًَي الإرشادي ٌَمِام اًخيظميَة و اًطالحِات مبلاتة املرحع ٌَؼامَني يف اًؼٌلدة ًضٌلن
حودة ا ألداء وسالسة الإحراءات وثوضَح املِام واملسؤوًَات مع حتدًد اًطالحِات ًوحدات
اًؼٌلدة ،وػالكاهتا مع اًوحدات ا ألخرى .اإضافة اإىل أأن اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس
وابًخايل وحود ادلًَي الإرشادي ٌَؼٌلدة معَة رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة تخحلِق
مذعَحات هظام اإدارة اجلود . ISO 9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ل ًوخد دًَي اإرشادي ٌَمِام اًخيظميَة و ثيفِذ ادلًَي الإرشادي ٌَمِام اًخيظميَة و
اًطالحِات.
اًطالحِات.
 دراسة اًوضع اًراُن ٌَؼٌلدة.
 ثطور اًوضع املس خلدًل ٌَؼٌلدة تياء ػىل املؼعَات (الإحطائَات/ثوهجات اجلامؼة).
 الاس خفادة من اًخجارب اًلامئة داخي اجلامؼة ويف اًؼٌلدات املٌلزةل.
 اًخؼاون تني وحدات اًؼٌلدة اًلك يف جمال اخذطاضَ.
 خربة واكةل اًخعوٍر واجلودة يف اإػداد أأدةل مشاهبة
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة

ضفر 1436
 الاحامتػات ادلورًة ػىل مس خوى اًؼٌلدة.
 ػدم وحود دًَي ساتق ،أأو مسودة ٌَمِام واًطالحِات.
 ثبأخر تؼظ وحدات اًؼٌلدة يف اًرد ػىل خعاابت واكةل اًخعوٍر واجلودة ذات
اًؼالكة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
ضفر ُ1436ـ
مٌهتيي
ًًذظر الاغامتد

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة /املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
املؼوكات
ا ألوشعة

اجرز املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .3اًخًس َق مع وحدات اجلامؼة ذات اًطةل
حتسني تُئة اًؼمي الادارى.
ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي الادارى.
ثددع اًؼٌلدة واكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي اإضافة اإىل غٌلدات و وحدات أأخرى
وابًخايل فاًخؼاون معَة رضوري ًخاكمي اًؼمي .اإضافة اإىل اًؼٌلدات و اًوحدات داخي
اجلامؼة ًضٌلن اإجناز ا ألغٌلل ثشلك أأفضي .واملرشوع جية أأن ٌسري ثشلك مس متر من خالل
اًزايرت واًخؼاون املشرتك مع اًوحدات ذات اًؼالكة وؼٌلدة ثلٌَة املؼَومات وغٌلدة اًخلومي
واجلودة وغٌلدة اًلدول واًدسجَي وغٌلدة اًححر اًؼَمى والادارة اًؼامة ٌدلراسات
واملؼَومات ...اخل.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
اكامة ػالكات ادارًة و أأاكدميَة مع وحدات
ضؼف اًخًس َق مع وحدات اجلامؼة
اجلامؼة ذات اًؼالكة
 اًزايرات املخحادةل ٌَوحدات واًؼٌلدات ذات اًؼالكة.
 اًخًس َق مع اًوحدات ذات اًؼالكة.
 اًخؼاون الإجيايب ٌَوحدات ذات اًؼالكة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة





ػدم وحود خََفة واحضة او ثطور واحضة ابًؼٌلدة ًخحدًد اًؼالكات الااكدميَة والإدارًة.
اًس ية ا ألوىل:
 زايرات دورًة ً إالدارة اًؼامة ٌَمخاتؼة يف اجلامؼة ملخاتؼة اًؼمي داخي اًؼٌلدة وضحعَ.
 زايرة املدٍر اًؼام ًشؤون املوظفني.
 زايرات و احامتػات دورًة مذحادةل مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات ًخفؼَي اًخحول
الإًىرتوين.
 احامتػات دورًة ثًس َلَ مع غٌلدة اًلدول واًدسجَي.
 ػدم وحود خدوةل ٌَزايرات والاحامتػات.
معَد ادلراسات اًؼََا
مس مترة
مس مترة
مدادرة/مرشوع مس متر
رضورة وحود خدوةل ًالحامتػات و اٌَلاءات ،وثوزَلِا مبحارض رمسَة.

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات

املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .4ثدرًة املوظفني
حتسني تُئة اًؼمي الادارى.
ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي الادارى.
ً ُؼد ثعوٍر همارات مًسوىب اًؼٌلدة رنزية أأساس َة ًضٌلن جناح اًؼٌلدة يف حتلِق خععِا .وُو
اًؼيرص احلَوي ًخمنَة املوارد اًخرشًة وثبأََُِا ٌَلِام اب ألغٌلل املياظة هبا ػىل أأمكي وخَ .وجسؼى
اًؼٌلدة ٌَخًس َق مع وحدات اجلامؼة اخملخَفة ًخحلِق ُذا اًِدفُ .ذا وٌشمي اًخعوٍر مجَع
املِارات سواء اًخلٌَة أأو الإدارًة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
رمس خعط واحضة ًخحدًد اًربامج اًخدرًخِة
ل ًوخد خعة ثدرًة واحضة.
املعَوتة ،و أًَة ثيفِذُا.
 اًخواضي مع اجلِات ذات اًؼالكة ابجلامؼة.
 اًخؼرف ػىل اجلِات امللدمة ٌَربامج خارج اجلامؼة و أًَة اًلدول فهيا.
 الإدارة اًؼامة ٌَخعوٍر الإداري.
 املرنز اجلامؼة خلدمة اجملمتع.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 ثعوٍر جرامج ثدرًة داخََة ثلدم تواسعة مًسويب اًؼٌلدة.
وس حة الاجناز
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة





 دورة يف هظام شؤون املوظفني الإًىرتوين تواسعة غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 غَاب أًَة اًخدرًة داخي اجلامؼة.
 ػدم وحود موارد ماًَة داخي اًؼٌلدة ًخيفِذ دورات ثدرًخِة.
 ضؼف اًخًس َق تني اًؼٌلدة واًوحدات ذات اًؼالكة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
مس مترة
مس مترة
مدادرة/مرشوع مس متر
يف ظي غَاب س َاسة ثدرًة واحضة ٌَجامؼة ،ثًس َق اًربامج غن ظرًق اًؼٌلدة كد ٍىون
احلي اًوحِد ،ذلا جية نخاتة س َاسة ثدرًة و رضد مزياهَة ًِا.

تعاكة مدادرة/مرشوع
 .5ثبأسُس مرنز ٌَرد ػىل الثطالت اًِاثفِة ،و الثطال الإًىرتوين
حتسني تُئة اًؼمي الادارى.
احملور الاسرتاثَجي
ثعوٍر وثيظمي وحتسني اإحراءات اًؼمي الادارى.
اًِدف الإسرتاثَجي
ختدم غٌلدة ادلراسات اًؼََا ػدد هحري من اًعالب واًعاًحات ومن أأخي حتسني اخلدمات
غن املحادرة/املرشوع
امللدمة فبأن مرنز اًرد ػىل الثطالت اًِاثفِة و اًخواضي الإًىرتوين ً ُؼد معَة رضوري،
اإضافة اإىل ختفِف املراحؼات اًشخطَة ٌَمس خفِدٍن من اًلكَة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة /اإدارة اًشؤون الإدارًة واملاًَة
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
ل ًوخد مرنز ٌَرد ػىل الثطالت اًِاثفِة ختطَص ماكن وموظف ٌَرد ػىل
الاس خفسارات اًِاثفِة والاًىرتوىن.
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
 ختطَص ماكن ٌَمرنز.
 ختطَص موظف ٌَمرنز.
 اًخجِزيات اًفٌَة واًخلٌَة.
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
 مىذة املسدشار واملرشف ػىل اًشؤون اًفٌَة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
اخلعة اًزمٌَة
ذو اًلؼدة
ُ1436ـ
حتت اًخيفِذ
ا ألوشعة
املؼوكات
 ػدم وحود مرنز خمطص ،وػدم وحود ماكن شاغر.
 ػدم وحود موظف.
 اًحطء يف ثورًد اًخجِزيات اًالزمة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة/اإدارة اًشؤون الإدارًة واملاًَة
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
مل ًمت اًؼمي تؼد
وس حة الاجناز
مت دراس خَ و ابهخظار اًخيفِذ يف اًوكت احملدد
حاةل املحادرة/املرشوع
ذو اًلؼدة ُ1436ـ
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
مالحظات

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة

ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .6ثيفِذ رساةل ورؤًة ٌَؼٌلدة.
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
جسؼى اًؼٌلدة لس خخدام املفاُمي احلدًلة يف الإدارة ،ومهنا وحود اًرؤًة واًرساةل .اًرؤًة فاًروًة
ُدف حمدد وسؼى ٌَوضول اإًََ ،أأما اًرساةل فذخطي مبا ىرًد أأن ىىون ػَََ .اإضافة اإىل أأن
اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس وابًخايل وحود ادلًَي الإرشادي ٌَؼٌلدة معَة
رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة تخحلِق مذعَحات هظام اإدارة اجلود. ISO 9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
وضع رؤًة ورساةل ٌَؼٌلدة
ل ًوخد رؤًة ول رساةل ٌَؼٌلدة
 الاظالع ودراسة رساةل اجلامؼة ورؤٍهتٌل ،واًوحدات ذات اًؼالكة.
 خربة مًسويب واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
ذو اًلؼدة
1435ه

 احامتػات دورًة.
لًوخد
جمَس غٌلدة ادلراسات اًؼََا
%100
ذو اًلؼدة 1435ه
مٌهتيي
ثًذظر الاغامتد

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة

ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الاجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .7ثطممي شؼار ٌَؼٌلدة
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
ًؼخرب" اًشؼار" أأمر همم وحِوي غيدما ًخؼَق ا ألمر ابًدسوًق ٌَميخج واخلدمة .ومتاش َ ًا مع
ثوهجات اجلامؼة مملةل يف لكَاهتا وغٌلداهتا جسؼى غٌلدة ادلراسات اًؼََا أأن ٍىون ًِا شؼار ًا
خاض ًا هبا .اإضافة اإىل أأن اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس وابًخايل وحود ادلًَي
الإرشادي ٌَؼٌلدة معَة رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة تخحلِق مذعَحات هظام اإدارة اجلود .
ISO 9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثطممي اًشؼار اخلاص ابًؼٌلدة
ل ًوخد شؼار ٌَؼٌلدة
 مراحؼة اًشؼارات ا ألخرى ٌَوحدات واًلكَات ابجلامؼة
 مراحؼة اًشؼارات ا ألخرى ًؼٌلدات ادلراسات اًؼََا ابجلامؼات
 اًخًس َق مع الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع ابجلامؼة.
اإماكهَات اجلامؼة املمتلةل يف وحود املطممني يف الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
ذو احلجة
ُ1435ـ

 الإحامتػات ادلورًة مع املطممني يف الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع.
 ثبأخر املطممني يف الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
ذو احلجة ُ1435ـ
مٌهتيي
ًًذظر الاغامتد

تعاكة مدادرة/مرشوع
 .8ثيفِذ اًلواػد اًخيفِذًة ًالحئة ادلراسات اًؼََا ابجلامؼات اًسؼودًة
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
احملور الاسرتاثَجي
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
ا ألُداف الإسرتاثَجَة:
دراسة ً إالحراءات اًىت ثمت فؼََ ًا ابًؼٌلدة خبطوص لحئة ادلراسات اًؼََا.
غن املحادرة/املرشوع
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
مؼ
مى
اغامتد اًلواػد اًخيفِذًة ًالحئة ادلراسات
وحود مسودة غري متةل وغري متدة
اًؼََا ابجلامؼة
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
 مراحؼة املسودة املخاحة.
 مراحؼة ا ألغٌلل املٌلزةل اًؼٌلدات ادلراسات اًؼََا ابجلامؼات اًسؼودًة.
 نخاتة املسودة ا ألوىل ،ومراحؼهتا.
 اإرساًِا ٌَؼمَد اًوالكء داخي اًؼٌلدة.
 اإػدادُا ثشلك هنايئ ،و اإرساًِا ٌَلكَات ً إالظالع و أأتداء اًر أأي.
 الاغامتد من جمَس اًؼٌلدة.
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة:
 اًؼمَد ،ووالكء اًؼٌلدة.
 جمَس اًؼٌلدة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
اخلعة اًزمٌَة
حمرم 1436ه

ا ألوشعة
 الاحامتػات ادلورًة.
املؼوكات
 ضؼف اًخواضي تني اًؼٌلدة و واكلت ادلراسات اًؼََا يف اًلكَات.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة/واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
%100
وس حة الاجناز
حمرم 1436ه
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
مٌهتيي
حاةل املحادرة/املرشوع
ثًذظر الاغامتد
مالحظات

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .9ثيفِذ دًَي الاتخؼاث
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
دًَي مذاكمي ًلك ما خيص الإتخؼاث اخلاريج هيدف ًدسَِي الإحراءات ػىل اًعَحة املحخؼلني.
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة ابًخًس َق مع واكةل اًخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثيفِذ دًَي موحد ػىل مس خوى اجلامؼة
ػدم وحود دًَي ًالتخؼاث ػىل مس خوى
لإحراءات ورشوط الاتخؼاث اخلاريج.
اجلامؼة.
 جشىِي جلية مشرتنة ابًؼٌلدة ًخحدًد مواضفات وغيارص ادلًَي.
 مراحؼة الادةل املخاحة ابجلامؼات اًسؼودًة
 نخاتة املسودة الاوىل ٌدلًَي.
 واكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
 وهَي اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
رحة 1436ه

 الاحامتػات ادلورًة.
 ػدم وحود دًَي ساتق ،أأو مسودة
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة
%100
رحة 1346ه
مٌهتيي
ًًذظر الاغامتد

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة

ا ألوشعة

املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .10حتدًر مجَع مًشورات اًؼٌلدة الأاكدميَة
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
متخكل اًؼٌلدة اًؼدًد من املعحوػات واملًشورات ،و أأغَهبا مت ظحاغخَ يف ػام ُ1432ـ .ذلا
حتدًر ُذٍ املعحوػات مبا ًخوافق مع اًخعورات اجلدًدة يف كعاع ادلراسات اًؼََا يف اجلامؼة
همم ٌَؼٌلدة ًضٌلن حدازة املؼَومات و اإنامتًِا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
حتدًر ومراحؼة اكفة املًشورات
ورشات ومعوايت غري حمدزة
 حرص مجَع اًًرشات و املعوايت.
 زايرة مذىررة ً إالدارة اًؼامة ٌَمعاتع ٌَحطول ػىل لك ما ظحع ٌدلراسات اًؼََا.
 مراحؼهتا.
 حتدًر املًشورات ابًخًس َق مع اجلِات ذات اًؼالكة.
 رفع مجَع املعحوػات ػىل املوكع الإًىرتوين تَغة هطوص تد ًل من مَفات .pdf
 واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة /الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
حٌلدى ا ألول حٌلدى اًلاىن
1436ه
1436ه


 اًزايرات ادلورًة ً إالدارة اًؼامة ٌَمعاتع ،وظَة لك ما خيص غٌلدة ادلراسات
اًؼََا.
 الاحامتػات ادلورًة مع والكء اًؼٌلدة.
 مجَع املعحوػات ػىل شلك  pdfوابًخايل ثعَة ا ألمر اإػادة نخاجهتا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
حٌلدى اًلاين 1436ه
مٌهتيي

تعاكة مدادرة/مرشوع
 .11اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ادلورات الإجنَزيًة ٌَملدَني ػىل الاتخؼاث
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
احملور الاسرتاثَجي
ثيظمي وثفسري اٌَواحئ وا ألهظمة ذات اًؼالكة ابدلراسات اًؼََا.
اًِدف الإسرتاثَجي
أ
اًخبأخر يف احلطول ػىل ادلرخة املعَوتة يف اخذحارات اٌَغة ٌدلخول ٌَربامج الاكدميَة
غن املحادرة/املرشوع
(ماحس خري/دنخوراٍ) ٌَعَحة املحخؼلني غحارة غن اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ادلورات
الإجنَزيًة ٌَملدَني ػىل الاتخؼاث.
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة /واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
وضع ثطور أأويل ملرشوع اكامة جرامج
ل ًوخد دراسة أأو مسودة ٌَمرشوع.
مذخططة ًخدرٌس اٌَغة واحلطول ػىل املؼدل
املياسة ٌَحؼلة.
املرشوع حتت ادلراسة
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املرشوع حتت ادلراسة
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
اخلعة اًزمٌَة
املرشوع حتت ادلراسة
ًخوكع أأن ًحد أأ ثيفِذٍ يف اًس ية اًلاهَة ٌَخعة
املرشوع حتت ادلراسة
ا ألوشعة
املرشوع حتت ادلراسة
املؼوكات
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
املرشوع حتت ادلراسة
وس حة الإجناز
املرشوع حتت ادلراسة
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
املرشوع/املحادرة حتت ادلراسة
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

تعاكة مدادرة/مرشوع
 .12اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ا إلرشاف املشرتك وجشجَؼِا.
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
احملور الاسرتاثَجي
ثعوٍر اًؼمي الااكدميى املشرتك.
اًِدف الإسرتاثَجي
هدِجة ًخعور اًخؼَمي واًؼوامي ا ألخرى اًؼَوم ثخلاظع ،وًخحلِق أأػىل مس خوايت ا ألفادة ٌَعاًة
غن املحادرة/املرشوع
وٌَمجمتع فبأن جرامج ادلراسات اًؼََا مل ثؼد خِار ًا تي رضورة متَهيا اًخغَريات اجلارًة .ولشم أأن
اجلامؼة متخكل ملومات ثلدمي مثي ُذٍ اًربامج.
واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي/واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
ثيفِذ جرانمج ا إلرشاف املشرتك وجشجَؼِا.
ل ًوخد حاًَا جرانمج إارشاف مشرتك.
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

اًس ية ا ألوىل

املرشوع حتت ادلراسة
املرشوع حتت ادلراسة
اًس ية اخلامسة
اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
املرشوع حتت ادلراسة
ًخوكع أأن ًحد أأ ثيفِذ املرشوع يف اًس ية اًلاهَة
املرشوع حتت ادلراسة
املرشوع حتت ادلراسة
واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي/واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس
املرشوع حتت ادلراسة
املرشوع حتت ادلراسة
املرشوع/املحادرة حتت ادلراسة

تعاكة مدادرة/مرشوع
 .13اًؼمي ػىل ثيظمي (مؤمتر واحد ػىل ا ألكي) س يو ًاي ًعالب ادلراسات اًؼََا
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
احملور الاسرتاثَجي
ثعوٍر اًؼمي الااكدميى املشرتك.
اًِدف الإسرتاثَجي
ثيظمي (مؤمتر واحد ػىل ا ألكي) س يو ًاي ًعالب ادلراسات اًؼََا ًؼم اًًرش اًؼَمي و اإهساب
غن املحادرة/املرشوع
اًعَحة املِارات اًالزمة ًىذاتة ا ألوراق اًؼَمَة وثلدميِا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
اإكامة املؤمتر ػىل ا ألكي مرة لك ػام
--------------املرشوع حتت ادلراسة
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
 واكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
 واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
اخلعة اًزمٌَة
اًفطي
ادلرايس اًلاين
ُ1437ـ
ا ألوشعة
لًوخد
املؼوكات
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
مٌهتيي
وس حة الإجناز
1436 /11 /5ه
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
مسودة املرشوع حتت ادلراسة ا ألوًَة
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .14ثؼزٍز اًرشانة مع وحدات اجلامؼة ذات اًؼالكة
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثعوٍر اًؼمي الااكدميى املشرتك.
أ
ثؼزٍز اًرشانة مع وحدات اجلامؼة ذات اًؼالكة مبا خيدم اًؼمي الاكدميي واًححر اًؼَمي.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
معي جرانمج واحض ًخؼزٍز اًرشانة مع وحدات
ضؼف اًرشانة مع وحدات اجلامؼة ذات
اجلامؼة ذات اًؼالكة.
اًؼالكة.
 اإػداد ثطور ملرتح تبًَة اًخؼاون.
 جشىِي جلية مذخططة دلراسة وحتدًد موضوػات ادلراسة.
 غرض ادلراسة ػىل اجلِات ذات اًؼالكة.
 ثفؼَي ادلراسة امللرتحة ػىل ارض اًواكع.
 واكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
 معَد ووالكء اًؼٌلدة.
 معداء ووالكء اًوحدات اًخاتؼة ًواكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة

املرشوع حتت ادلراسة
 غَاب اًؼٌلدة غن اًفؼاًَات واملياس حات اًيت ثؼزز اًرشانة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
املرشوع حتت ادلراسة
اًس ية اًلاًلة
اًؼمي ػىل نخاتة مسودة املرشوع ا ألوًَة

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .15تياء رشانة مع اًلعاع احلىويم و اخلاص
حتسني تُئة اًؼمي الأاكدميي.
ثعوٍر اًؼمي الااكدميى املشرتك.
ًخ
اًرشانة اجملمتؼَة مع املؤسسات اًوظيَة ًخحلِق ا منَة املس خدامة .فادلراسات اًؼََا ًؼول ػَهيا
اًىثري من اجملمتع وابًخايل من املفرتض أأن حىون ُذٍ اًربامج مامتش َة مع مذعَحات سوق
اًؼمي .أأًض ًا تدمع أأحباث ظَحة ادلراسات اًؼََا من خالل ثوكِع مذهرات ثفامه وثؼاون مع
خمخَف املؤسسات.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثوكِع اثفاكِات اًرشانة واًخؼاون مع اًرشاكت
لًوخد ثوخَ ساتق ٌَلِام هبذا ادلور
واملؤسسات اًوظيَة.
 وضع مسودة ًس َاسة اًرشانة مع املؤسسات احلىومِة/اخلاضة.
 اإوشاء اإدارة ٌَؼالكات اًؼامة داخي اًؼٌلدة.
 ثيظمي ًلاءات.
 واكةل اجلامؼة ٌَححر ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
 معَد ،والكء غٌلدة ادلراسات اًؼََا.
 اًىرايس اًححلَة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة


حتت ادلراسة
حتت ادلراسة
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
حتت ادلراسة
حتت ادلراسة
حتت ادلراسة
جية ثخين املحادرة/املرشوع ػىل مس خوى اإدارة اجلامؼة

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة

ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .16ثفؼَي موكع اًؼٌلدة الإًىرتوين ،وثغذًخَ ابحملخوى اًرمقي
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
متاش َ ًا مع اًخعورات اجلدًدة فاملوكع الإًىرتوين ألي مؤسسة ًؼد اًرشاين اًرئُيس
ٌَمس خفِدٍن مهنا .اإاتحة املؼَومات واًامنذج و اإحراءات اًؼمي جسامه يف خَق مسؼة حِدة
ٌَؼٌلدة . ،اإضافة اإىل أأن اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس وابًخايل وحود ادلًَي
الإرشادي ٌَؼٌلدة معَة رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة تخحلِق مذعَحات هظام اإدارة اجلود .
ISO 9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثفؼَي وإاثراء املوكع ابملؼَومات اًاكمةل واحملدزة
ػدم ثفؼَي املوكع الإًىرتوين ٌَؼٌلدة
ومذاتؼة حتدًلَ.
 خماظحة غٌلدة ثلٌَة املؼَومات ،وثؼَني مملي ٌَؼٌلدة ىف اإدارة احملخوى.
 اًخدرًة ػىل اإدارة حمخوى املوكع.
 اإاتحة اًامنذج املؼمتدة واملس خخدمة ابًؼٌلدة.
 اإاتحة اًًرشات واملعوايت واًىذَحات اًخؼرًفِة.
 اإدراج أأكسام اًواكلت ولك ما ًخطي هبا.
 اإدخال الإػالانت وا ألخدار فامي خيص اكفة اًواكلت ثشلك مٌخظم.
 اإدخال اٌَواحئ واًيظم اخلاضة ابًؼٌلدة.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
حمرم 1436
ذو احلجة
1435ه


 احامتػات دورًة مع فرًق غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 لًوخد حمخوى ٌَموكع اًلدمي اًغري مفؼي.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
حمرم 1436
مٌهتيي
اًخواضي مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات ٌَميافسة ػىل اجلوائز اخلاضة تبأفضي املواكع ػىل مس خوى
وحدات اجلامؼة

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .17اإوشاء اًحواتة الإًىرتوهَة ًالتخؼاث
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
اًخحول الإًىرتوين من أأوًوايت اًؼٌلدة ًدسَِي وثخس َط الإحراءات و ضٌلن حودة اخلدمة
امللدمة .وواكةل اًؼٌلدة ًالتخؼاث واًخدرًة مس ئوةل ػَن مجَع ما ًخطي ابملحخؼلني و أأحواهلم
واًيت ثلدم هلم غن ظرًق وزارة اًخؼَمي ثشلك اإًىرتوين وابًخايل اكن من اًرضوري أأن ثواهة
اًؼٌلدة ُذا تخعوٍر اًحواتة الإًىرتوهَة ًواكةل الإتخؼاث واًخدرًة.
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة/واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
اإوشاء تواتة اإًىرتوهَة دلَع اخلدمات
لثوخد خدمات اإًىرتوهَة
 غلد ًلاءات مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 حتََي اًيظام.
 ثطممي اًيظام.
 جترتة اًيظام
 اإغامتد اًيظام.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
رحة 1436

 الإحامتػات ادلورًة مع مًسويب غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
واكةل اًؼٌلدة ً إالتخؼاث واًخدرًة
%50
رحة 1436ه
مت الإىهتاء من احلزمة ا ألوىل ٌَخدمات

اًس ية اخلامسة

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .18مرشوع حتوًي مناذج اًؼٌلدة ٌَشلك الإًىرتوين
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
حتوًي اًامنذج اًخلََدًة واًوركِة اإىل مناذج اإًىرتوهَة ثشلك اكمي و اإاتحهتا يف موكع اًؼٌلدة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ااتحة اكفة اًامنذج واملًشورات ػىل املوكع
ػدم ثوافر اًامنذج ثشلك اًىرتوين.
الاًىرتوين.
 جتمَع اكفة اًامنذج املخاحة ابًؼٌلدة.
 حتدًر اًامنذج وإاػادة ثطمميِا.
 اإاتحهتا ػىل موكع اًؼٌلدة ثشلك اكمي.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
شوال 1436


 اٌَلاءات ادلورًة مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات
 غَاب ثطور ًعحَؼة اًامنذج ػىل مس خوى واكلت اًؼٌلدة
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%30
شوال 1436ه
مت الاىهتاء من  %30من اًامنذج

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .19ثفؼَي هظام ابىر ملخاتؼة حرنة اًعاًة الأاكدميَة
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
هظام اًلدول واًدسجَي (اًحاىر) ابإماكهَاثَ ًدِح اإماكهَة اًلِام جبمَع ا ألوشعة الإاكدميَة ٌَعاًة
ثشلك اإًىرتوين اكحلذف ،اًخبأحِي ،اإخالء ظرف  ...أأخل  .وحىت الن مل جس خفد مٌَ اًؼٌلدة
ثشلك اكمي.
واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ثفؼَي اًيظام لإحراء مجَع اًؼمََات املخطةل
ػدم ثفؼَي هظام اًحاىر ثشلك اكمي
أ
حبرنة اًعاًة الاكدميَة.
 الإحامتػات ادلورًة مع غٌلدة اًلدول واًدسجَي.
 ثيفِذ ا ألهظمة واٌَواحئ ذات اًؼالكة.
 غٌلدة اًلدول واًدسجَي.
 واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي.
وس حة الاجناز
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
شوال 1437


 الاحامتػات ادلورًة مع غٌلدة اًلدول واًدسجَي.
ػدم ثفاػي واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي مع أأمهَة اًخحول الإًىرتوين ألوشعهتا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَلدول واًدسجَي
غري واحضة
شوال 1436ه
حتت الاػداد

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة

ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .20اإاتحة معحوػات اًؼٌلدة ثشلك اإًىرتوين
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
اإاتحة مجَع معحوػات اًؼٌلدة ثشلك اإًىرتوين ًدسَِي الإظالع ػَهيا من كدي اًعالب واملِمتني
ابدلراسات اًؼََا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
ااتحة مجَع املًشورات ػىل موكع اًؼٌلدة
غَاب اكمي ٌَموكع الإًىرتوين
 اػادة نخاجهتا.
 حتدٍهثا.
 ااتحهتا ػىل املوكع.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
رتَع اًلاىن
1436

 ػدم وحود املعحوػات ثشلكِا اًخلََدي وابًخايل اًخًس َق مع الإدارة اًؼامة ٌَمعاتع
ٌَحطول ػَهيا.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%100
رتَع اًلاين 1436ه
مٌهتيي
يف ظي اًخعورات اًيت جشِدُا اًؼٌلدة املزًد من املعحوػات جية ثيفِذُا واخلاضة ابًخؼَمي
املوازي

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف

خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة:
اخلعة اًزمٌَة:
ا ألوشعة
املؼوكات

املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .21اًخحول الإًىرتوين ألغٌلل واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس
اًخحول الإًىرتوين ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة.
ثعوٍر ا ألدوات املساػدة ًدسَِي الإحراءات الاًىرتوهَة.
أأغٌلل واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس ثمت ابًشلك اًخلََدي يف مجَع أأوشعهتا ،مما ًطؼة احلطول
ػىل تؼظ اًحَاانت واًيت ثعَة ثشلك مس متر من داخي اجلامؼة أأو خارهجا .وابًخايل فاحلول
الإًىرتوين معَة رضوري ٌَخاكمي مع ثوخَ اًؼٌلدة واملمتلي يف اًخحول الإًىرتوين اًاكمي.
مساػدة اًعالب ومًسوىب اًؼٌلدة ىف اًخؼامي الاًىرتوىن
واكةل اماهة اجملَس /واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
اًخؼامي اًورىق ىف اكفة املؼامالت اًىت ختص اًخحول ثشلك ثدرجيى ٌَخؼامي الإًىرتوين.
ظالب ادلراسات اًؼََا
 دراسة اًوضع احلاىل ًخحََي الإحراءات.
 ثطور ملرتح أأويل.
 اًخًس َق مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة
شوال 1436

 اٌَلاءات و الإحامتػات ادلورًة تني اًواكةل وواكةل اًخعوٍر واجلودة.
 اٌَلاءات والإحامتػات ادلورًَ مع غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
 اإهؼدام اًحًِة اًخحخَة اًخلٌَة ًواكةل اًؼٌلدة ا ألماهة اجملَس.
 ضؼف املِارات اًخلٌَة ملًسويب اًواكةل.
 نرثة املؼامالت اًيت حتخاج ٌَرمقية.
واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس
حتت اإػداد هراسة املرشوع
حتت اإػداد هراسة املرشوع

تعاكة مدادرة/مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع

اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .22حرص اًربامج الأاكدميَة و ثددع اترخيِا (تداٍهتا ،ثعورُا)
حرص ومراحؼة وثلِمي مجَع املؼَومات ًربامج ادلراسات اًؼََا املخاحة يف اجلامؼة.
حرص جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة ابجلامؼة.
ثلدم اًؼٌلدة اًؼدًد من جرامج ادلراسات اًؼََا ،وًىن لًوخد ثوزَق ًِذٍ اًربامج نخارخي
ثلدميِا ،وُي مازاًت مس مترة و اًخعورات اًيت حطَت ػَهيا .هيدف املرشوع دلَع لك ما
ًخطي تربامج ادلراسات اًؼََا يف اجلامؼة مٌذ وشبأهتا ًخىون مرحع ػَمي ٌَحاحثني واملِمتني
تخعور ادلراسات اًؼََا وجراجمَ يف املمَىة اًؼرتَة اًسؼودًة ،وًطياع اًلرار يف اجلامؼة .اإضافة
اإىل أأن اجلامؼة جسؼى ًخحلِق الاغامتد املؤسيس ،وابًخايل وحود اًَِلك الإداري ٌَؼٌلدة معَة
.ISO
رضوري .اإضافة اإىل ُدف اًؼٌلدة اًرئُيس تخحلِق مذعَحات هظام اإدارة اجلود
9001:2008
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
حرص ٌَربامج ثشلك مذاكمي
ل ًوخد حرص ٌَربامج ثشلك مذاكمي
 مراحؼة أأرش َف غٌلدة ادلراسات اًؼََا.
 خماظحة اًلكَات اًؼَمَة.
 مراحؼة ما ُنخة غن ادلراسات اًؼََا يف اجلامؼة.
 غٌلدة ادلراسات اًؼََا.
 اًلكَات اًؼَمَة.
 غٌلدة ثلٌَة املؼَومات.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة






 ػدم وحود أأرش َف مٌظم ٌَؼٌلدة.
 ثبأخر اًلكَات اًؼَمَة يف اًرد ػىل اخلعاابت ذات اًؼالكة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
%15
حتت اًخيفِذ
مت الإػداد هل وخماظحة ثلٌَة املؼَومات ًخطممي جرانمج خاص

تعاكة مدادرة  /مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع

املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة

اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .23مراحؼة وثلِمي ( )%25س يو َاي من اًربامج املخاحة
مراحؼة جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة يف اجلامؼة.
مراحؼة جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة ابجلامؼة.
أ
مراحؼة جرامج ادلراسات اًؼََا املخاحة ابجلامؼة ٌَخبند من معاتلهتا ٌَمؼاًري اًؼاملَة واحملََة
ٌَجودة ،و احذَاخات اجملمتع دلمع اًخمنَة املس خدامة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة.
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
مراحؼة وثلِمي (  )%25س يو َاي من اًربامج
ل ًوخد مراحؼة ٌَربامج
املخاحة
 جشىِي جلية ٌَخرباء.
 اإػداد مؤرشات ومؼاًري اًخلِمي.
 اًزايرة املَداهَة و الإحامتػات ادلورًة مع مملَني ٌَلكَات/املؼاُد.
 واكةل اجلامؼة ٌدلراسات اًؼََا واًححر اًؼَمي.
 غٌلدة ادلراسات اًؼََا.
 اًلكَات واملؼاُد.
اًس ية اخلامسة
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة اًس ية اًراتؼة




حتت ادلراسة
 ػدم وحود موارد ماًَة ًخيفِذ املرشوع
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
حتت ادلراسة
حتت ادلراسة
حتت ادلراسة

تعاكة مدادرة  /مرشوع
احملور الاسرتاثَجي
اًِدف الإسرتاثَجي
غن املحادرة/املرشوع
اجلِة امليفذة ٌَمحادرةٌَ/مرشوع
ثلِمي اًوضع اًراُن/اًوضع املس هتدف
خعوات ثيفِذ املحادرة/املرشوع
املوارد املاًَة واًخرشًة ادلامعة
اخلعة اًزمٌَة
ا ألوشعة
املؼوكات
املس ئول غن املحادرة/املرشوع
وس حة الإجناز
اترخي الاىهتاء من املحادرة/املرشوع
حاةل املحادرة/املرشوع
مالحظات

 .24احلطول ػىل شِادة الإٍزو "اإدارة اجلودة" ISO 9001
حتلِق مذعَحات اجلودة تؼٌلدة ادلراسات اًؼََا
احلطول ػىل شِادة الإٍزو "اإدارة اجلودة" .ISO 9001
جسؼى اًؼٌلدة تدذوجي جمِوداهتا يف اًخعوٍر ابحلطول ػىل شِادة اجلودة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
اًوضع املس هتدف
اًوضع اًراُن
احلطول ػىل شِادة اجلودة.
جشىِي جلية اجلودة يف اًؼٌلدة.
ثوزَق مجَع ا ألغٌلل و ا ألوشعة.
 غٌلدة ادلراسات اًؼََا.
 غٌلدة اًخلومي واجلودة.
اًس ية ا ألوىل اًس ية اًلاهَة اًس ية اًلاًلة



اًس ية اًراتؼة


 ضؼف مس خوى اًوغي ابجلودة.
واكةل اًؼٌلدة ٌَخعوٍر واجلودة
ثامتىش مع أأغٌلل اًؼٌلدة
ثامتىش مع أأغٌلل اًؼٌلدة
ثامتىش مع أأغٌلل اًؼٌلدة وحتت الاػداد

اًس ية اخلامسة


املالحق

اًربانمج اًزمين ًخيفِذ ا ألُداف اًدشغَََة ٌَخعة الإسرتاثَجَة
م
1

احملور الاسرتاثَجي ا ألُداف الإسرتاثَجَة
حتسني تُئة اًؼمي ثعوٍر وثيظمي وحتسني
اإحراءات اًؼمي
الادارى ابًؼٌلدة
الادارى.

2

ثيظمي وثفسري اٌَواحئ
وا ألهظمة ذات اًؼالكة
ابدلراسات اًؼََا.

حتسني تُئة اًؼمي
الأاكدميي ابًؼٌلدة

ثعوٍر اًؼمي الااكدميى
املشرتك.

ت
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ا ألُداف اًدشغَََة
ثعوٍر اًَِلك الإداري ٌَؼٌلدة.
ًخيظ
ثيفِذ ادلًَي الإرشادي ٌَمِام ا ميَة واًطالحِات .
اًخًس َق مع وحدات اجلامؼة ذات اًطةل.
ثدرًة املوظفني.
 مت غلد ورشة ثدرًحَ ملدة ًوم ملوظفي اًؼٌلدة تواسعة غٌلدة ثلٌَة املؼَومات ػىل اس خخدامهظام الثطالت الإدارًة.
ثبأسُس مرنز ٌَرد ػىل الثطالت اًِاثفِة ،و الثطال الإًىرتوين.
ثيفِذ رساةل ورؤًة ٌَؼٌلدة.
ثطممي شؼار ٌَؼٌلدة.
ثيفِذ اًلواػد اًخيفِذًة ًالحئة ادلراسات اًؼََا ابجلامؼات اًسؼودًة.
ثيفِذ دًَي الاتخؼاث واًخدرًة.
أ
حتدًر مجَع مًشورات اًؼٌلدة الاكدميَة .
اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ادلورات الإجنَزيًة ٌَملدَني ػىل الاتخؼاث.
اًؼمي ػىل اإػداد ثطور ومسودة ًربانمج ا إلرشاف املشرتك وجشجَؼِا.
اًؼمي ػىل ثيظمي (مؤمتر واحد ػىل ا ألكي) س يو ًاي ًعالب ادلراسات اًؼََا.
ثؼزٍز اًرشانة مع وحدات اجلامؼة ذات اًؼالكة.

اترخي الاىهتاء/اًخارخي املخوكع لإجناز املِمة
مٌهتيي  -حمرم 1436
مٌهتيي  -ضفر 1436
معََة مس مترة
معََة مس مترة

هناًة اًؼام اجلامؼي ُ1436ـ
مٌهتيي  -ذواًلؼدة 1435
مٌهتيي  -ذو احلجة 1435
مٌهتيي  -حمرم 1436
رحة 1436
مٌهتيي  -حٌلدى اًلاىن 1436
رتَع الاول 1437
حتت ادلراسة
حٌلدى اًلاىن 1437
حتت ادلراسة

3

4

اًخحول الإًىرتوين
ألوشعة و أأغٌلل اًؼٌلدة

ثعوٍر ا ألدوات املساػدة
ًدسَِي الإحراءات
الاًىرتوهَة.

حرص ومراحؼة وثلِمي
مجَع املؼَومات ًربامج
ادلراسات اًؼََا املخاحة
يف اجلامؼة

حرص جرامج ادلراسات
اًؼََا املخاحة ابجلامؼة.
مراحؼة جرامج ادلراسات
اًؼََا املخاحة ابجلامؼة.

5

15
16
17
18
19
20
21
22

تياء رشانة مع اًلعاع احلىويم و اخلاص.
ثفؼَي موكع اًؼٌلدة الإًىرتوين ،وثغذًخَ ابحملخوى اًرمقي.
اإوشاء تواتة اإًىرتوهَة ًواكةل الإتخؼاث واًخدرًة
مرشوع حتوًي مناذج اًؼٌلدة ٌَشلك اإًىرتوين.
ثفؼَي هظام ابىر ملخاتؼة حرنة اًعاًة الأاكدميَة.
ااتحة معحوػات اًؼٌلدة ثشلك اإًىرتوين.
اًخحول الإًىرتوين ألغٌلل واكةل اًؼٌلدة ألماهة اجملَس
حرص اًربامج الأاكدميَة و ثددع اترخيِا (تداٍهتا ،ثعورُا).

23

مراحؼة وثلِمي (  )%25س يو َاي من اًربامج املخاحة.

حرش َد ادلراسات اًؼََا 24
25
حتلِق مذعَحات اجلودة حتلِق اجلودة ػىل مس خوى 24
تؼٌلدة ادلراسات اًؼََا اًؼمي الإداري يف اًؼٌلدة.

ضحط اجلودة اًخؼَميَة
ثعوٍر مؼاًري اًلدول ًربامج ادلراسات اًؼََا
احلطول ػىل شِادة الإٍزو " ادارة اجلودة .ISO 9001

حتت ادلراسة
مٌهتيي  -حمرم 1436
رحة 1436
شوال 1436
ضفر 1437
مٌهتيي رتَع اًلاين ُ1436ـ
حتت ادلراسة
حتت الإػداد

حتت ادلراسة

1439

