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 2025 - 2021عوام امعة لألة للجخلطة االسرتاتيجيلدائرة التنمية والتخطيط املنبثقة عن ااخلطة التنفيذية 

 احملور الرئيس األول: احلوكمة

 (PI'sاألداء )مؤشر / مؤشرات  اهلدف / األهداف اإلسرتاتيجية الفرعية الرقم

 عة وتوثيقها اجلاميفءات مراجعة وحتديث السياسات والتشريعات واالجرا 1.1

 يعاتتشرعدد املراجعات اليت متت على ال 

 دثةعدد األنظمة والتعليمات املستح 

 ةماععدد مراجعات اخلطط السنوية للج 

 هاراجعتت معدد اهلياكل التنظيمية اليت مت 

 قرارات اجملالس العليا 

 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

لعليا تعتمد على الشفافية اعايري موضوعية يف اختيار القيادات مواعتماد  ،شفافيتهاو ،زاهتهاوضمان ن ،وفاعلية قراراتها ،اهلدف االسرتاتيجي: تعزيز دور جمالس احلاكمية ومتابعة مستوى ادائها

 والتنافسية والكفاءة.

 يقهامراجعة وحتديث السياسات والتشريعات واالجراءات يف اجلامعة وتوث: 1.1 اهلدف اإلسرتاتيجي الفرعي

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

 يلة مراجعة اهلياكل  اتنظيي   1.1.5

واألوصللللللاي ات  ي يللللللة  

 وحتديثها

جلظلللللة اهلي للللل   

 اتنظيي ي 

ات صللللل  جلظلللللة 

 ات  ي ي

 هي   تظيي ي من يز

 دتي  وص  و ائ  من يز

قيللللاى مللللد  

اترضا من خالل 

 اسنبيان

 ت طني املظاسب واالنسب -

 يف امل ان املظاسب

 طدائرة اتنظ ية واتنخطي -

 دائرة امل ارد اتبشرية -

 مسن ر
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 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) ةاهلدف / األهداف اإلسرتاتيجية الفرعي الرقم

 اإلداريةألكادميية ودات القياواملساءلة ألداء ا ،املتابعة املستمرة 1.2

 مداءالع عدد القرارات اإلدارية الناجتة عن تقييم 

 ةوائر اإلدارياء الدمدر عدد القرارات اإلدارية الناجتة عن تقييم 

 جلامعةاية يف اكمعدد القرارات الناجتة عن تقييم جمالس احل 

  إلداريةاامعة ات اجلوالنصف سنوية لوحدعدد التقارير السنوية 

 األكادميية جلامعةات اعدد التقارير السنوية والنصف سنوية لوحد 

 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 اإلداريةواملساءلة ألداء القيادات األكادميية و ،املتابعة املستمرة: 1.2الفرعي  اهلدف االسرتاتيجي

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

  ع ل اجراء اتنقييم اتلدور  ت  1.2.1

جملللللاتك اةاك يلللللة يف   

 يةاجلامعة وقياى مد  فاعل

 قراراتها

تلل فر ميزانيللة تن للدي   

اتل حلللللاا اجلداريلللللة  

واملظشللللل راا املنعلقلللللة 

 باهلياك  اتنظيي ية.

تظيي يلللة تللل فر هياكللل   

 حديثة معن دة

ت فر وثيقة وصل  و ي لي   

 حمدثة معن دة

جلظلة ععلداد ومراجعللة    - نسبة ك اءة اتقراراا - اسنبيان

اهلياكلللل  اتنظيي يللللة  

 وات ص  ات  ي ي 

 جملك اجلامعة -

 مسن ر

تظ يللللت اتنقيلللليم اتللللدور   1.2.3

تلقيللللللاداا األكاد يللللللة 

واإلداريلللللة يف اجلامعلللللة  

 وم  ناتها

تطبيللإ عجللراءاا تقيلليم   

 اتقياداا األكاد ية

وج د تقرير حل ل ننلائ    

 اتنقيلليم وننللائ  دراسللن  

 واعن اده

تل فر اططللط اتن سلليظية  

ية  ألداء اتقياداا األكاد

 واإلدارية

مد  تطبيإ 

املخرجاا 

 وانع اسها

مركز االعن لاد وضل ان    - نسبة حتسن االداء -

ومجيللللل  اجلللللل دة  

 اتعاملني يف اجلامعة

 مسن ر
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 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) يةلفرعاألهداف اإلسرتاتيجية ااهلدف /  الرقم

 يف العمل دالةالعوتعزيز النزاهة والشفافية والتميز  1.3

 ريسلتدمقدار احلوافز واملكافآت ألعضاء هيئة ا 

 ةاجلامعي بمقدار احلوافز واملكافآت للكادر اإلدار 

 عدد املستفيدين من احلوافز واملكافآت 

  التدريس املثبتنيعدد أعضاء هيئة 

 قوباتعهم عدد أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت حبق 

  اتم عقوبقهحبعدد أعضاء اهليئة اإلدارية الذين صدرت 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 : تعزيز النزاهة والشفافية والتميز والعدالة يف العمل1.3ي الفرعي اهلدف االسرتاتيج

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

حتقيللللإ مبللللدة اتظزاهللللة   1.3.1

ؤ افواتشلل افية واتعداتللة وت لل

ات للللللرت يف اسللللللنقطا  

اطللللللكاا األكاد يللللللة 

 مواإلدارية واتنعاقد معه

 تطبيإ عجلراءاا اتنعليني  

 وميزانيلللة تنعالنلللاا يف

 اتص   اترمسية

ني ت   ع لية تعيت فر مل  

 تبني مجي  اطط اا  مبلا 

  فيها اإلعالن علن اتشلا ر  

 وجداول امل اضللة وحماضلر  

 ةختناملقابالا واتقراراا امل

ملللللد  ات اعليلللللة 

واالسللللن ادة مللللن  

 االسنقطا 

 اتع داء - ةنسبة ات ائدة املن قق -

 زواملراك مديرو اتدوائر -

 مسن ر

حتقيللللإ مبللللدة اتظزاهللللة   1.3.3

 ظحيف مللواتشلل افية واتعداتللة 

 نيملاة افز وامل افآا تلعا

تلل فر ةسللك م ثقللة ملللظح  

اةللللل افز وامل افلللللآا  

 وميزانية خمصصة تتتك

تلل فر عحصللائياا م صلللة   

 آامبقللدار اةلل افز وامل افلل 

تلعلللاملني ونسلللبنها مللللن   

ن دي يامل ازنة  وت زي  املسن

مظهلللا حسلللب ات ليلللة ةو   

 اتدائرة

ارتيللللاع اتعللللاملني 

وانع اى ذتك علل   

 االداء

املظافسة تل ص ل علل    -

 اجلائزة

األكاد يلللة  اتقيلللاداا -

 واإلدارية

 مسن ر
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 احملور الرئيس الرابع: املوارد البشرية واإلدارية

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) يةفرعاهلدف/ األهداف االسرتاتيجية ال الرقم

4.3 
حددات  الو كلةإجراء دراسات حول إعادة النظر بهي

 دوري يف اجلامعة ومرافقها بشكل

 دليل وصف للوظائف األكادميية 

 هيكل تنظيمي حمدث يف اجلامعة 

 دليل وصف الوظائف اإلدارية ُمحدث 

 ةنسبة الرضا الوظيفي للعاملني يف اجلامع 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 اهلدف االسرتاتيجي: إستقطاب وتأهيل وتنمية املوارد البشرية وحتديث وتطوير اإلجراءات اإلدارية

 قها بشكل دوريإجراء دراسات حول إعادة النظر بهيكلة الوحدات يف اجلامعة ومراف: 4.3الفرعي  اهلدف االسرتاتيجي

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشر اإلجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية  الرقم

 ععداد دتي  وص  تل  ائ  4.3.1

 األكاد ية

نائلب اتلرئيك تلشللؤون    - دتي  معن د - دتي  مظاسب دتي  معن د إلعداد اتدتي جلظة 

 تألكاد ية

 ع داء ات لياا -

 ة.دائرة امل ارد اتبشري -

 يطدائرة اتنظ ية واتنخط -

 مسن ر

 يف مراجعة اهلي   اتنظيي ي 4.3.2

 اجلامعة

 

نائلب اتلرئيك تلشللؤون    - هي   مظاسب - هي   مظاسب هي   معن د تعيني جلظة

 اإلدارية

 يطدائرة اتنظ ية واتنخط -

 ةدائرة امل ارد اتبشري -

 مسن ر
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حتللدي  وتطلل ير ات صلل     4.3.3

 يفة ات  ي ي تل هلا  اإلداريل  

 يفمجي  ات حداا اإلداريلة  

 اجلامعة

نائلب اتلرئيك تلشللؤون    - اعن اد ات ص  - اتعدد تط ير ات ص  تعيني جلظة

ة دائلرة اتنظ يل  اإلدارية  

 رددائرة املل ا  واتنخطيط 

 اتبشرية

 مسن ر

 تص يب ةوضلا  اتعلاملني يف   4.3.4

م اجلامعة يف ضل ء ملؤهالته  

 وخكاتهم

تص يب مجي  ةوضلا    - اتعدد ةوضا  مص بة تعيني جلظة

 اتعاملني

نائلب اتلرئيك تلشللؤون    -

 اإلدارية

 يطدائرة اتنظ ية واتنخط -

 ةدائرة امل ارد اتبشري -

 مسن ر

 

 (Pl’sمؤشرات األداء )مؤشر/  رعيةلفاة اهلدف/ األهداف االسرتاتيجي الرقم

 تطوير الكادر اإلداري والفين 4.4

 عدد املوظفني يف اجلامعة لكل عضو هيئة تدريس 

 عدد املوظفني املستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم إىل املميزين 

 عدد املوظفني احلاصلني على حوافز مادية ومعنوية 

  مادية ومعنويةعدد الوحدات اإلدارية املمّيزة احلاصلة على جوائز 

 عدد املوظفني الذين مت تأهليهم علمًيا وإدارًيا 

 حتديد آليه ذات معايري متطورة لتدريب املوظفني ورفع قدراتهم وتأهيلهم 

 يزنوية مرتبطة باألداء املتمفز مالية ومعآت وحواإعادة النظر وتطوير التعليمات لتحفيز اهليئة اإلدارية حبيث توفر مكاف 

 لقياساذج التقييم وتطويرها وتكون مشولية ودقيقة وقابلة لإعادة النظر يف من 

  يجية للجامعةتنفيذ التوجيهات االسرتات ا يتالئم معمبجلامعة اتشكيل جلنة متخصصة لتطوير وتنمية قدرات الكوادر اإلدارية والفنية يف 
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 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 اإلداري والفين: تطوير الكادر 4.4اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشر اإلجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية  الرقم

 رةوض  برام  تدريبية منط  4.4.1

 حسب اةاجة

 ك ادر بشرية مدربة

تلل فخم خمصصللاا ماتيللة 

 مظاسبة

 اجل دة مركز - تأهي  مجي  اتعاملني - تقييم تلعاملني عاملني مؤهلني

 مركز املل ة رانيا -

دائلللللرة اتنظ يلللللة  -

 واتنخطيط

 مسن ر

وضلل  نيللا  حلل افز ماديللة   4.4.2

ة ومعظ يللة تل حللدة املن يللز  

 وامل    املن يز

 ك ادر بشرية مدربة

تلل فخم خمصصللاا ماتيللة 

 مظاسبة

وحللللداا وملللل   ني   - نيا  تلنقييم م   ني من يزين

 من ّيزين

 مركز املل ة رانيا -

دائلللللرة اتنظ يلللللة  -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد   -

 اتبشرية

1/1/2021 

 2021نهاية عا  

 عجراء دراسلة يظبثلإ عظهلا    4.4.3

تطبيللللإ  تيللللة االحللللالل 

اتللل  ي ي ومللل ء اتشللل ا ر 

 اإلشرافية يف اجلامعة

 تش ي  جلظة منخصصة -

 ت فر اطكة تلد  ةعالاء   -

 اتلجظة

د اإلتنلزا  بات قلا ا للد   -

 تنظ يت اتع   املطل  

 منط ر.نيا  ع   عدار  

مسلللن   علللاتي تلخلللدماا 

 مهاقدتاإلدارية وات ظية اتيت 

 اجلامعة

 عنناجية عاتية تل    ني

 اتعداتة بني امل   ني

حتقيللللللللإ األهللللللللداي  

 ةاالسرتاتيجية يف اجلامع

 ت فخم كافة اتبياناا

واملعل مللاا اتالزمللة 

 تلنظ يت

ة عتنزا  عدارة اجلامع

بنطبيلللللإ ا تيلللللة 

اجلديلللللدة بعلللللد  

 ةاقراراها من اتلجظ

اتظجللللاع يف تشلللل ي   -

جلظة منخصصة ت ضل   

تطبيللإ  تيللة االحللالل  

اتللللل  ي ي واخنيلللللار 

 اتقياداا

دائلللللرة اتنظ يلللللة  -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد   -

 اتبشرية

 مسن ر

تشلل ي  جلظللة منخصصللة    4.4.4

تنطللل ير وتظ يلللة قلللدراا  

ء اطكة تد  ةعالا  ت فخم -

 اتلجظة

مسن   عاتي ملن اطلدماا   

اإلدارية وات ظية اتيت تقدمها 

تطبيللللإ قللللراراا  

 وت صياا اتلجظة

عللدد اتللكام  اتلليت ّ   -

االعلللالن عظهلللا تبظلللاء 

دائلللللرة اتنظ يلللللة  -

 واتنخطيط.

 مسن ر
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ات  ادر اإلدارية وات ظية مبا 

يلللللنالء  مللللل  تظ يلللللت   

اتن جيهللاا االسللرتاتيجية  

 تلجامعة

د االتنلزا  بات قلا ا للد   -

 تنظ يت اتع   املطل  

ة ةن ت  ن املخرجاا قابل -

 تلقياى

 اجلامعة

 عنن للاء عللاتي تل لل   ني يف  

 اجلامعة

مسن   قلدراا ييلزة تلد     

 امل   ني

 عنناجية عاتية

ات صلللللللل ل تألهللللللللداي 

 اتيجيةاالسرت

تلللللل فخم كافللللللة  

 املعل ماا واتبياناا

اتالزمة عن م ضل    

 اتع  

وتطلل ير اتقللدراا تللد  

 اتعاملني يف اجلامعة

دائلللللرة املللللل ارد   -

 اتبشرية

 

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) رعيةلفا اهلدف/ األهداف االسرتاتيجية الرقم

 ريةإلدااات تطوير العمل املؤسسي واإلجراء 4.5

 هاصميمعدد اإلجراءات اإلدارية اليت مّت إعادة ت 

 عدد الوظائف املتشابهة اليت مّت دجمها 

 الت عليهااء تعديإجر عدد األنظمة اإلدارية املتشابهة اليت مّت 

  احدكان وواملتقاربة يف مجتميع األعمال املتداخلة 

 إصدار تشريعات وسياسات إدارية مرنة 

 جعة شاملةسة ومرادرا حتديد االحتياجات الوظيفية من خالل إجراء 
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 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 تطوير العمل املؤسسي واإلجراءات اإلدارية: 4.5اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشر اإلجناز أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

اعادة تصل يم اتع ليلاا    4.5.1

 واإلجراءاا اإلدارية

 املرونة  واتنط ر عجراءاا عدارية مظاسية تش ي  جلظة

تظ يللت اتع لل  ضلل ن 

  اجلدول اتزمين املعد

 تتتك

عجلللللراءاا عداريلللللة  -

 مظاسية وق ية

نائللللب اتللللرئيك  -

 اإلداريةتلشؤون 

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد  -

 اتبشرية

 مسن ر

 دم  ات  ائ  املنشلابهة  4.5.2

 يف و ي ة واحدة

نائللللب اتللللرئيك  - و ائ   خم منشابهة - عد  اتن رار عد  وج د و ائ  منشابهة تش ي  جلظة

 تلشؤون اإلدارية

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد  -

 اتبشرية

 مسن ر

عجراء تعديالا ج هرية  4.5.3

عللل  ةني للة اجلامعللة   

 اإلدارية

نائللللب اتللللرئيك  - عجراء اتنعديالا - عد  اتن رار اعن اد اتنعديالا تش ي  جلظة

 تلشؤون اإلدارية

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد  -

 اتبشرية

 مسن ر
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األمتنللللللة واعن للللللاد   4.5.4

 ةاتن ظ ت جيا يف اإلدار

 

تلل فخم كلل ادر بشللرية   

 مدربة.

ت فخم خمصصاا ماتية 

 كافية

 يف يللا األمتنللة واعن للاد اتن ظ ت ج  

 اإلدارة

 ةني ة مظاسبة

االتنللزا  مب اصلل اا 

عاتيللللة يف جمللللال 

 األمتن 

نائللللب اتللللرئيك  - ةمتنة مجي  األني ة -

 تلشؤون اإلدارية

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد  -

 اتبشرية

مركلللز اةاسلللب   -

 واملعل ماا

 مسن ر

مالئ للة ت ضلليح مللد    4.5.5

اتقللللللدراا اتعل يللللللة 

واتع ليلللللة واملهظيلللللة  

تل للل   ني بات  لللائ    

 اتيت يشغل نها

تشللللللل ي  جلظلللللللة 

 منخصصة

 اسنقطا  م   ني ةك اء -

مسلللن   علللاتي ملللن اطلللدماا    -

ا مهاإلداريلللة وات ظيلللة اتللليت تقلللد

 اجلامعة

 انناجية عاتية -

 ةعااء جلظة مؤهلني -

عجنلللللاز اتع للللل    -

املطللل   يف ات قللا  

 ا دد

خمرجلللاا اتع للل   -

 قابلة تلنطبيإ

 عدد امل   ني اتتين ّ  -

عجللراء اتدراسللة عللليهم 

 تيمقارنة باتعدد األمجا

نائللللب اتللللرئيك  -

 تلشؤون اإلدارية

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

دائلللللرة املللللل ارد  -

 اتبشرية

 مسن ر

 

 احملور الرئيس السابع: املسؤولية اجملتمعية والعالقات اخلارجية

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الفرعية اهلدف / األهداف اإلسرتاتيجية الرقم

7.2 

امعددة رايددا معة اجلء بسددزيددادة الفعاليددات احملليددة واخلارجيددة واالرتقددا 

هات عربيدة  جية: مع ارجواعالميا وجمتمعيا )احمللية: جهات وطنية، اخل

 واجنبية(

 )عدد االتفاقيات مع جهات حملية )وطنية 

 عدد االتفاقيات املفعلة مع اجلهات احمللية 

 )عدد االتفاقيات مع جهات خارجية )عربيه ودولية 

 عدد االتفاقيات املفعلة مع جهات خارجية 

 عدد الطلبة املستفيدين التبادل الثقايف والتدرييب 

  التدرييبوالثقايف  لتبادلاعدد أعضاء هيئة التدريس واالداريني املستفيدين من برامج 
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  املستضافةعد الربامج التدريسية والتدريبية املشرتكة او 

 عدد اجلهات والشخصيات اليت تزور اجلامعة 

 عدد املؤسسات االعالمية اليت تغطي نشاطات اجلامعة 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 وخارجيا.ت داخليا للتعاون والشراكا ار األمثلاهلدف االسرتاتيجي: تعزيز املسؤولية اجملتمعية من اجل االسهام يف التنمية املستدامة، واالستثم

 ، اخلارجية: مع جهات عربية واجنبية(حمللية: جهات وطنيةيا واعالميا وجمتمعيا )ا: زيادة الفعاليات احمللية واخلارجية واالرتقاء بسمعة اجلامعة را7.2اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية املسؤولة اجلهة مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات  االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

خمرجللاا اتنعللاون منالل ظا  7.2.7

اتنقيللللللليم واتن لللللللدياا 

واتظجاحللاا واالحصللائياا  

 واططط اتن سيظية

اتنعلللاون يف مجللل  

اتبيانللللللللللللللاا 

 واملعل ماا

تللدعيم اتظشللاطاا  

االعالميلللللللللللللة 

واتنسللللللللللل يقي  

 تلجامعة

 ازتظ يللت ايللا  عل يللة تعللر  ا لل

 رجيطلا تنقييم اتنعاون ا لي وا

 واتن جهاا املسنقبلي 

 احصائياا اتنعاون - عحصائية

 عدد ون عية اتصع باا -

علللللللدد ون عيلللللللة   -

 اتظجاحاا

اتنطلعاا واتن جهلاا   -

 املسنقبلية

عللللللدد اجلهللللللاا   -

واتشخصياا اتيت تزور 

 اجلامعة

علللللدد املؤسسلللللاا   -

االعالميللة اتلليت تغطللي 

 نشاطاا اجلامعة

دائلللرة اتعالقلللاا   -

 واملشاري  اتدوتية

دائلللرة اتعالقلللاا   -

 ةاتعام

 كلية االعال  -

 ات لياا -

 اتدوائر -

 املراكز -

 ات راسي -

 مسن ر
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 احملور الرئيس العاشر: االعتماد وضمان اجلودة

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) ةاهلدف / األهداف اإلسرتاتيجية الفرعي الرقم

 ةة يف اجلامعاجلود ضمانااللتزام املؤسسي بتطبيق معايري ضبط و 10.1

  موازنة اجلامعة لتطبيق نظام اجلودةاملبالغ املخصصة من 

 ةاجلامع االحتياجات املالية والبشرية للتطبيق الفعال لنظام اجلودة يف 

 عدد سياسات اجلودة املستحدثة يف اجلامعة 

  لسابقان التقييم علناجتة انسبة التحسن يف التقييم الذاتي للجامعة ومعاجلة مواقع الضعف 

  ج يف اجلامعةتحسني للكليات والربامفيذ خطط الضمان تن والتقارير الدورية املتعلقة مبجاالتعدد االستبانات واألدوات 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 صنيفات احمللية والدولية.دمة يف التن اجلودة وحتقيق مراكز متقول على شهادات ضمالسعي للحصاهلدف االسرتاتيجي: حتقيق متطلبات اجلودة واالعتماد يف مرافق اجلامعة األكادميية واإلدارية وا

 االلتزام املؤسسي بتطبيق معايري ضبط وضمان اجلودة يف اجلامعة: 10.1اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات  االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

عجنللللاز دراسللللة حلللل ل    10.1.1

يلإ  طباالحنياجاا املاتية تلن

 ات عال يف نيا  اجل دة

تشللل ي  جلظلللة 

تدراسللللللللللللة 

االحنياجللللللاا 

 املاتية

مركللللز االعن للللاد  - املبلغ املخصص تتتك - عحصائية تقرير اتدراسة وت صياتها

 وض ان اجل دة

دائللللرة اتنظ يللللة   -

 واتنخطيط

 اتدائرة املاتية -

 مسن ر
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 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) ةفرعيلاة اهلدف / األهداف اإلسرتاتيجي الرقم

 عةجلاما تعزيز نطاق اجلودة وثقافتها يف 10.2

 ةمستوى وعي العاملني يف اجلامعة بثقافة اجلود 

 اجلودة وتنفيذهق خطط اتطبياشراك مجيع كليات ودوائر اجلامعة يف اعداد و 

 ةاجلامع وائرمتابعة نظام ادارة اجلودة يف خمتلف كليات ود 

  نظام اجلودة يف اجلامعةمراقبة وحتسني 

  امعة اجليفنشر النتائج املتعلقة مبؤشرات ادارة اجلودة 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 : تعزيز نطاق اجلودة وثقافتها يف اجلامعة10.2اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية املسؤولةاجلهة  مؤشرات االجناز أدوات القياس املخرجات  االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

 اءت عي  دور مساعد  اتع لد  10.2.2

ر ائوضللباا االرتبللاا يف اتللدو

 اإلدارية

ت عيللللل  مهلللللا  

مسللاعد  اتع للداء 

وضباا االرتباا يف 

 اتدوائر اإلدارية

 اتنقللللارير اتدوريللللة اطاصللللة

ر وائباجل دة عن ات ليلاا واتلد  

 اإلدارية

االعن للللاد مركللللز  - عدد اتنقارير - عحصائية باتنقارير

 وض ان اجل دة

واتللدوائر ات ليللاا  -

 اإلدارية

 مسن ر

 اااتن سني املسن ر الجلراء  10.2.4

 دةومنللاذن نيللا  عدارة اجللل 

باإلسلللللنظاد عي ع ليلللللاا 

 عللةاتنللدقيإ واتنغتيللة اتراج

  يامن املعظيني بنطبيإ اتظ

اإلسللللن ادة مللللن 

ع ليللاا اتنللدقيإ 

 واتنغتية اتراجعة

تللل فخم سلللجالا باتنعلللديالا 

 واتن سلليظاا اتلليت تللنم عللل  

 اجراءاا اجل دة ومناذجها

م  لي تع ت فخم اتكاهني عل   تية

ة  تيل واتنعديالا عل  املعظليني  

 تظ يتها

مركللللز االعن للللاد  -  

 وض ان اجل دة

جلللان اجللل دة يف   -

 ات لياا

ضلللللباا ارتبلللللاا  -

 اجل دة يف اتدوائر

 مسن ر
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 (PI'sمؤشرات األداء ) مؤشر / اهلدف / األهداف اإلسرتاتيجية الفرعية الرقم

 الدوليةوتصنيفات احمللية لية والة احملالسعي لتحقيق االعتمادات الدولية وشهادات ضمان اجلود 10.4

 ترتيب اجلامعة يف التصنيفات العاملية 

 ترتيب اجلامعة يف التصنيفات احمللية 

 جلامعةادة يف حمد عدد شهادات ضمان اجلودة لربامج وكليات 

 دامةاملست نميةصنيف اخلاص مبحاور التاالشرتاك يف الت 

 

 اخلطة التنفيذية )التشغيلية(

 يةالتصنيفات احمللية والدولو: السعي لتحقيق االعتمادات الدولية وشهادات ضمان اجلودة احمللية 10.4اهلدف االسرتاتيجي الفرعي 

 املدة الزمنية اجلهة املسؤولة االجنازمؤشرات  أدوات القياس املخرجات االحتياجات األنشطة التنفيذية الرقم

اتن قيللللإ ات املللل  ملعللللايخم  10.4.5

االعن للللاد اتعللللا  واطللللات 

 سللكتلللكام  األكاد يللة واأل 

 ئلة واتقراراا اتصلادرة علن هي  

اعن لللاد مؤسسلللاا اتنعلللليم   

 اتعاتي وض ان ج دتها

باالسللللنظاد عي 

تقلللارير جللللان 

االعن للللللللللاد 

 املخنصة

 معللةامل افقللة عللل  طلبللاا اجلا

 قللاياملنعلقللة باسللن دا  ةو عي

اتلللللكام  ةو رفللللل  اتطاقلللللة 

 االسنيعابية

 ات لياا األكاد ية - عدد اتنقارير - عحصائية

واتلدوائر يف  املراكز  -

 اجلامعة

 مسن ر

 

 


