
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدثة

 هـ1439رمضان/

 

 

 الخطة االستراتيجية لعمادة التطوير والجودة

  م2018-2022
 

 عمادة التطوير والجودة 



 

 الرؤية
 ءاألدانحو التميز في طوير والجودة نظومة التمقيادة 

 الرسالة
تحقيق رؤيتتتة ل رقميالتحول الألداء من خالل إدارة ا دعملتتتاملعلومتتتا   وظيف و اإلستتتتتتتتتتتتتدةا ي ي والجودة التخطيط إدارة تعزيز 

 "نحو التميز" 2030الجامعة 

 اإلستراتيجيةواملبادرات األهداف 
 

 الجامعةب اإلستراتيجي داءإدارة األ الجودة في التخطيط و (: غرس ثقافة SO1) األول  اإلستراتيجي هدفال

 اإلسدةا ي يفي إدارة األداء والجودة التخطيط لغرس ثقافة  و نفيذ منظومة  طوير(: IN 1.1) بادرةامل -

 

بالجامعة من  اإلستتتتتتتتتتتتتدةا ي يفي إدارة األداء لجودة االتخطيط و ثقافة غرس ا  آليا  عملي طوير (: IN 1.2) بادرةامل -

 إ قان منصةخالل 

 

 بناء نظام لقياس ومراقبة إدارة األداء(: IN 1.3) بادرةامل -

 

 دارة الجودة للوصول للتميزاملستمر إل دعم ال(: SO 2) اإلستراتيجي الثاني هدفال

من وحتتدا  الجتتتامعتتتة األكتتاديميتتتة  %50بتتالجتتتامعتتتة ليغط  األكتتاديميتتتة نظتتتام إدارة الجودة   نفيتتتذ(: IN 2.1) بتتادرةامل -

 إ قان منصةمن خالل  جودة والتدقيق الداخلي واإلعتمادفي ال)البكالوريوس والدراسا  العليا( 

 

اريتتة بتتالجتتامعتتة من الوحتتدا  اإلد %70( ليغط  ISO 9001) اإلداريتتة الجودةإدارة (:  طبيق نظتتام IN 2.2) بتتادرةامل -

 إ قان منصةعلى 

 

من مختبةا   %20( ليغط  ISO/IEC 17025 طبيق نظتتتتتام إدارة اودة ااتتبةا  بتتتتتالجتتتتتامعتتتتتة )(: IN 2.3املبتتتتتادرة ) -

 الجامعة 

 



بفعالية وكفاءة للوصــول ( من العمل PM)تمكين إدارة التخطيط والتطوير (: SO3) اإلســتراتيجي الثال  هدفلا

 للتميز باألداء

وحدا  الجامعة  لجميعالتطط اإلستتتتتتتتتتتتتدةا ي ية و  KSU2030التطة اإلستتتتتتتتتتتتتدةا ي ية  نفيذ (: تعزيز IN 3.1) بادرةامل -

 إ قان على منصة)اإلدارية واألكاديمية( 

 

 وخطط الوحدا  كافة KSU2030 حديد آليا  متابعة إن از التطة اإلسدةا ي ية للجامعة (: IN 3.2) بادرةامل -

 

لها إكتما القائمة ورصتتتتتتتتدالتطويرية املر بطة بالتطط اإلستتتتتتتتدةا ي ية تابعة املشتتتتتتتتار ع وضتتتتتتتتع آلية مل(: IN 3.3) بادرةامل -

 كدعم إلدارة التخطيط واألداء

 

 دعم وتقوية نظم إدارة املعلومات بالجامعة(: SO 4) الرابع اإلستراتيجي هدفلا

 (IM(:  طوير إطار إلدارة املعلوما  بالجامعة )IN 4.1) بادرةامل -

 

ا  الجامعة لدعم اميع وحدوذلك  لهالدعم الفني واتدريب الو ( IMإدارة املعلوما  )بناء آليا   (:IN 4.2) بادرةامل -

 األكاديمية واإلدارية

 

 إكمال املرحلة الثانية من  حديث منصة نظام إ قان(: IN 4.3) بادرةامل -

 

 ء نظام داعم للدراسات والبحوث املؤسسية بالجامعة(: بناSO 5) اإلستراتيجي الخامس هدفال

 جامعةبال ةمؤسسيوث ودراسا  إطار بحر  طوي(: IN 5.1) بادرةامل -

 

 طوير و نفيتتتذ آليتتتا  البحتتتث املؤستتتتتتتتتتتتتملتتتتتتتتتتتتتدي واستتتتتتتتتتتتتتخرا  املعلومتتتا  ملراقبتتتة وقيتتتاس  داء البحوث  (:IN 5.2) بتتتادرةامل -

 املؤسسية من خالل منصة إ قان

 

 املناسب (:  وظيف مخراا  الدراسا  التطويرية بعمليا  إ خاذ القرارIN 5.3) املبادرة -

 



 

 لقيما
 

 من قيم دا نـــا اإلســـــــــــالمي الرني، وثقـــافتنـــا ال راءج فـــؤن عمـــادة التطوير والجودة تؤمن وتلتزم بـــالقيم 
ن
إنطالقـــا

 التالية: 

 :الجودة والتميز في األداء -

ز من  عمادة قيس ال  داءها من خالل  طبيق مقاييس رفيعة املستتتتتتور  حدةم الطموحا  ال بيةة والستتتتتتي وراء التمي 

 خالل الدزامنا بأرقى املقاييس الف رية في التعليم والتعلم واالبتكار

 

 :قيادة والعمل بروح الفريق الواحدال -

 بتعزيز األدوار القيادية الفردية واملؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتية ال ي  دفع  جلة  عمادة لدزم ال
ً
 راستتتتتتتتتتتتتتا

ً
مع  التطوير والجودةالدزاما

 إيماننا العميق باالحدةافية واملسئولية واإلبداع والعمل بروح الفريق الواحد

 

 :حرية البح  واإلستقصاء -

 في اميع اوانب ة بالتطوير والجودالصتتتادو اوهر  قاليدنا يعد االستتتت شتتتار الف رب املن تتتبط و 
ً
الذب يظهر اليا

 واإلاتماعية والتميز للجامعةاألنشطة العلمية والدراسية 

 

 العدالة والنزاهة: -

 عمتتادة ع تتتتتتتتتتتتتتتاء م تمع البمبتتادا العتتدالتتة االاتمتتاعيتتة و كتتافؤ الفرث والتنوع الثقتتافي ويلدزم اميع  عمتتادة لدزم ال

 بأعلى دراا  األمانة واالحدةام واألخالقيا  املهنية

 

 الشفافية واملساءلة: -

 بعر  ف رها و فكارها على ااجتمع والعلماء لقياس مقدار إستتتتتتتهاما  ا في عمادة  لدزم ال
ً
 راستتتتتتتتا

ً
إدارة الجودة الدزاما

منا في انا ويلدزم اميع  ع اء م تمع، نحو التميز  وممارسا  الجودة والتطوير نشطة ميع باحدةام قي 

 

 التعلم املستمر: -

 ر بااجتمع ملستما هنمو التميز باألداء و م التعلم املستمر داخل م تمع الجامعة وخاراه وتعزيز بدع عمادة لدزم ال

 



 

 

 

 

 التنفيذاةالخطة 

 تراتيجية لعمادة التطوير والجودةللخطة اإلس

(2018 – 2022) 

  



 الجودة في إدارة األداء اإلستراتيجي بالجامعةالتخطيط و غرس ثقافة : SO1 الهدف اإلستراتيجي األول 

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية الفترة الزمنية خطوات التنفيذ ( Initiatives) املبادرات

 مؤشر األداء األداء التنفيذ

IN 1.1 

 و تتتنتتتفتتتيتتتتتتتذ متتتنتتتظتتتومتتتتتتتة  تتتطتتتويتتتر

لتتتغتتترس ثتتتقتتتتتتتافتتتتتتتة التتتتتتتختتتطتتتيتتتط 

فتتتتتتتتتتي إدارة األداء والتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتودة 

 اإلسدةا ي ي

 

AP 1.1.1  تشتتتتتتتتتتت يل لجنة عمل خطة ل شتتتتتتتتتتتر وغرس

ثقتتافتتة التخطيط والجودة في إدارة األداء 

 اإلسدةا ي ي بالجامعة

متتتن عتتتمتتتتتتتل  %100إكتتتتتتتمتتتتتتتال   

التتلتتجتتنتتتتتتتة بتتحتتلتتول ستتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتمتتبتتة 

2018 

املؤشرا  

املواودة 

بنظام إدارة 

الجودة 

 للجامعة وهي:

KPI (1.6.2) 

+ (2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

 العميد

AP 1.1.2  نيتتتتتل املوافقتتتتتة على خطتتتتتة "نشتتتتتتتتتتتتتتر وغرس

ثقتتافتتة التخطيط والجودة في إدارة األداء 

 اإلسدةا ي ي بالجامعة "

إكتمتتال إعتتداد التطتتة ونيتتل   

املتتتتتوافتتتتتقتتتتتتتة عتتتتتلتتتتت تتتتت تتتتتتتا بتتتتتحتتتتتلتتتتتول 

 2018ديسمبة 

 العميد + اللجنة

AP 1.1.3  تتتتنتتتتفتتتتيتتتتتتتذ ختتتتطتتتتتتتة "نشتتتتتتتتتتتتتتتتتر وغتتتترس ثتتتتقتتتتتتتافتتتتتتتة 

التتتتتتتتتتتتتختتتتتتطتتتتتتيتتتتتتط والتتتتتتجتتتتتتودة فتتتتتتي إدارة األداء 

 بالجامعة "اإلسدةا ي ي 

، %50، %20، %10إن تتتتاز   

من التطتتتتتتتة بحلول  100%

2018 ،2019 ،2020 ،

 على التوالي 2021

مستشارو التخطيط 

 والجودة بالعمادة

 

IN 1.2 

 طوير آليتتتتتتتا  غرس ثقتتتتتتتافتتتتتتتة 

الجودة والتخطيط في إدارة 

األداء لتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتع وحتتتتتتتتتتدا  

 الجامعة على منصة إ قان

AP 1.2.1   غرس ثقتتتتتتتافتتتتتتتة ا  ليتتتتتتتا  عمليتتتتتتتآحتتتتتتتديتتتتتتتد

فتتتتتتي إدارة األداء والتتتتتتجتتتتتتودة التتتتتتتتتتتتتختتتتتتطتتتتتتيتتتتتتط 

 منصتتتتتتتتةاإلستتتتتتتتدةا ي ي بالجامعة من خالل 

 إ قان

 

، %50، %20، %10إن تتتتاز   

من التطتتتتتتتة بحلول  100%

2018 ،2019 ،2020 ،

 على التوالي 2021

 

املؤشرا  

املواودة 

بنظام إدارة 

الجودة 

 للجامعة وهي:

KPI (1.6.2) 

+ (2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

مستشارو التخطيط 

 والجودة

AP 1.2.2  حديد التغيةا  الهيكلية و طبيق هيكلة 

)ُب ية( اديدة  دير و دعم إدارة الجودة، 

إدارة التخطيط، إدارة املعلومتتتا  بنظتتتام 

إ قتتان للعمتتادة واميع وحتتدا  الجتتامعتتة 

 اإلدارية واألكاديمية

من إعتتتتتتتادة الهيكلتتتتتتتة  100%  

لتجتمتيتع وحتتتتتتتدا  التجتتتتتتتامتعتتتتتتتة 

يتتتتتتتتتتة واإلداريتتتتتتتتتتة( )األكتتتتتتتتتتاديتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتت

 2018بحلول ديسمبة 

 

متتتتن  %100و  %50إنتتتت تتتتتتتاز 

و  2019إدارة األداء بحلول 

2020  
ً
  واليا

 
ً
العميد مدعوما

بمستشارب التخطيط 

والجودة + وكالء 

التطوير والجودة في 

 وحدا  الجامعة



 

 

 

IN 1.3 

بنتتتتتاء نظتتتتتام لقيتتتتتاس ومراقبتتتتتة إدارة 

 األداء

 

AP 1.3.1  إدارة قيتتتتتاس إن تتتتتاز نشتتتتتتتتتتتتتر ثقتتتتتافتتتتتة

 اء في الجامعةاألد

، %50، %20، %10إن تتتتتتتاز   

متتتتتتتتتتتتتتتتن إدارة األداء  100%

بتت تتمتتيتتع وحتتتتتتتدا  التتجتتتتتتتامتتعتتتتتتتة 

)األكاديمية واإلدارية( بحلول 

2018 ،2019 ،2020 ،

 على التوالي 2022

املؤشرا  

املواودة 

بنظام إدارة 

الجودة 

للجامعة 

 وهي:

KPI (1.6.2) 

+ (2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

 

 العميد 
ً
مدعوما

بمستشارب التخطيط 

والجودة + وكالء 

التطوير والجودة في 

 وحدا  الجامعة

 

 

  



 دارة الجودة للوصول للتميزاملستمر إل دعم : الSO2الهدف اإلستراتيجي الثاني 

مسؤولو وشركاء  المستهدف الميزانية الفترة الزمنية خطوات التنفيذ (Initiatives) المبادرات
مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 2.1 
ظتتتتتتتام إدارة التتجتتودة  تتنتتفتتيتتتتتتتذ نتت

بتتالجتتامعتتة ليغط  األكتتاديميتتة 

من وحتتتتدا  الجتتتتامعتتتتة  50%

األكتتتتتتتاديتتمتتيتتتتتتتة )التتبتتكتتتتتتتالتتوريتتوس 

جودة والدراسا  العليا( في ال

 والتتدقيق التداخلي واإلعتمتاد

 إ قان منصةمن خالل 

AP 2.1.1  إجراء دراسة تحليل للوضع الراهن
باااادلجااااد  ااااة لنظاااادر إدراج الجودج 

واإلعاااتااا اااادد لاااجااا اااياااع الااابااارا ااا  
 )البكدلوريوس والدراسدت ال ليد(

 

 اان  %100إكااتاا اااادل   
تحليل الوضاااااااع الراهن 

 2018بحلول أكتوبر 

KPI 3.6.7 
نسبة إكت دل 
البرا   
األكددي ية 
بدل در 

الدراسي 
الحدلي 
وإكت دل 
التدقيق 
الداخلي 
والتقوير 
النصف 

سنوي على 
ال ستوى 
 ال ؤسسي

 الجودج ستشدرو 

AP 2.1.2  إعاااداد وإعت ااادد الخناااة التن يااا ياااة
إلدارج نظدر إدارج الجودج بدلجد  ة 
التي تشاااا ل قيدس و راقبة البرا   
األكاااددي ياااة لنكا البكااادلوريوس 
والدراساااااادت ال ليد والتي تقود لنيل 
اإلعت دد إساااااااتندداظ على نظدر إدارج 

 الجودج بدلجد  ة و نصة إتقدن
 

ة إكت ااادل إعاااداد الخنااا  
ونيااال ال وا قاااة علي اااد 

 2018بحلول ديس بر 

 ستشدرو الجودج + 
وككء التنوير 
والجودج بكليدت 
 الجد  ة األكددي ية

AP 2.1.3  تن ياا  الخنااة الرةيسااااااايااة التن ياا يااة
 إلدارج نظدر إدارج الجودج بدلجد  ة

، %50، %20إنجاااد    
 اان الااتاااادقاايااق  100%

الااااداخاالااي واإلعااتاا اااادد 
والاااتاااقاااويااار لااالااابااارا ااا  
األكااااددياا اايااااة بااحاالااول 

2019 ،2020 ،
 على التوالي 2022

 ستشدرو الجودج + 
وككء التنوير 
والجودج بكليدت 
 الجد  ة األكددي ية

 

IN 2.2 

التتجتتودة إدارة  تتطتتبتتيتتق نتتظتتتتتتتام 

( ليغط  ISO 9001اإلداريتة )

من الوحتتتتدا  اإلداريتتتتة  70%

 إ قان منصةبالجامعة على 

AP 2.2.1  يل ألداء نظدر إجراء دراسااااااااة تحل
بج يع الوحدات  ISO 9001الجودج 

 اإلدارية

 اان  %100إكااتاا اااادل   
دراسااااااة التحليل بحلول 

 2018أكتوبر 

 ISO ستشدر نظدر  
9001:2015 

AP 2.2.2  إعداد خنة تن ي ية شاااااااد لة لنظدر
ISO 9001:2015  لقيدس و راقبة

تنبيق بج يع الوحدات والتي تؤدي 
 ISO 9001:2015لنيل ش ددج الـ 

إكت ااادل إعاااداد الخناااة   
 2018بحلول ديس بر 

 ISO ستشدر نظدر ) 
9001:2015 + )

وككء التنوير 
والجودج بوحدات 



الجد  ة األكددي ية 
 واإلدارية

 

AP 2.2.3  تن ي  الخنة الشاااااااد لة لنظدرISO 
9001:2015 

 %100، %50، %20، %10إنجد    
 ISO 9001:2015 ن نظدر شااااا ددات 

للوحااادات اإلدارياااة بااادلجاااد  اااة بحلول 
على  2022، 2020، 2019، 2018
 التوالي

 

 ISO سااتشاادر نظدر )
9001:2015 + )

وكااااكء الااااتاااانااااوياااار 
والاااجاااودج باااوحاااادات 

 الجد  ة األكددي ية

 

IN 2.3 

إدارة اتتتتودة   تتتتطتتتتبتتتتيتتتتق نتتتتظتتتتتتتام

ااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتةا  بتتتتتتتتالتتتتتتتتجتتتتتتتتامتتتتتتتعتتتتتتتة 

(ISO/IEC 17025 )  لتتتتيتتتتغتتتتطتتتت

 من مختبةا  الجامعة 20%

      

 

 

  



 ( من العمل بفعالية وكفاءة للوصول للتميز باألداءPMتمكين إدارة التخطيط والتطوير ): SO3الهدف اإلستراتيجي الثال  

مسؤولو وشركاء  المستهدف الميزانية الفترة الزمنية خطوات التنفيذ (Initiatives) المبادرات
مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 3.1 
التتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتة تتتتتتتتعتتتتتتتزيتتتتتتتز  تتتتتتتنتتتتتتتفتتتتتتتيتتتتتتتذ 

 KSU2030اإلستتتتتتتتتتتتتتتدتتةا تتيتت تتيتتتتتتتة 

التتتتتتتطتتتط اإلستتتتتتتتتتتتتتتتدتتتةا تتتيتتت تتتيتتتتتتتة و 

وحتتتتتتتدا  التتتجتتتتتتتامتتعتتتتتتة  لتتتجتتتمتتتيتتتع

على )اإلداريتتتتتتة واألكتتتتتتاديميتتتتتتة( 

 منصة إ قان

AP 3.1.1  إجراء دراسة تحليل الوضع الراهن
إلدارج التخنين والتنوير بج يع 
وحاااادات الااااجااااد اااا ااااة )اإلداريااااة 

 واألكددي ية(
 

 اان  %100إكااتااا اااادل   
دراسااااة تحليل الوضااااع 
الراهن بحلول ساااااابت بر 

2018 

KPI 1.6.2 
نسبة إكت دل 

 كل  ن:
الخنة  -1

التن ي ية 
السنوية 
ال وا ق 
علي د  ع 
ال ي انية 
 ال  ت دج ل د

 
نسبة  -2

اإلنجد ات 
التراك ية 
للخنن 

اإلستراتيجية 
 للوحدات

وكيل ال  ددج لشؤون 
 PMOالتنوير + 

AP 3.1.2  إعاااداد وإعت ااادد الخناااة التن يااا ياااة
لجااااد  ااااة  خنااااة ا ل ةيساااااااايااااة  لر ا

وإدارج  KSU2030اإلسااااااتراتيجية 

 األداء على  نصة إتقدن
 

إكت ااادل إعاااداد الخناااة   
ونياااال ال وا قااااة علي ااااد 

 2018بحلول سبت بر 

وكيل ال  ددج لشؤون 
+  PMOالتنوير + 

  ستشدرو التخنين

AP 3.1.3  التأكد  ن أن ج يع وحدات الجد  ة
قااااد أكااا ااالاااات إعااااداد خااانااانااا ااااد 
اإلساااتراتيجية الخدصاااة ب د للخ س 
سااااانوات القدد ة وأن  ت ت ال وا قة 
علي ااد والباادء  ي ت  يل ااد و راقبااة 

  2019نتدةج د بحلول يونيو 

 %100، %50إنجااد    
 ن الخنن اإلستراتيجية 
لج يع وحادات الجاد  اة 

 2020و  2019بحلول 
 لتواليعلى ا

ال كتا التن ي ي 
PMO  وككء +

التنوير والجودج 
 بوحدات الجد  ة

AP 3.1.4  تخنين ل تضاااااااا ين )وضااااااااع( ا
التنويري  ن إدارج الجودج وربن  
كج ء أسااادساااي ب نظو ة التخنين 

 بدلجد  ة 

، %20، %10إنجاااد    
 ااااان  100%، 50%

التخنين التنويري  ن 
إدارج الااجااودج لااجاا اايااع 

اإلدارية وحدات الجد  ة 
واألكااااددياا اايااااة بااحاالااول 

2019 ،2020 ،
عااالاااى  2022، 2021
 التوالي

 

وكيل ال  ددج لشؤون 
التنوير + ال كتا 

+  PMOالتن ي ي 

وككء التنوير 
والجودج بوحدات 

 الجد  ة

AP 3.1.5  ية تنبيق الخنة التن ي ية الرةيسااااااا
لخناااة الجاااد  اااة اإلساااااااتراتيجياااة 

 %100و  %50إنجد    
يع  ج  ب خنين  ت ل  ن ا

ال كتا التن ي ي 
PMO  وككء +



KSU2030  وخااانااان الاااوحاااادات

والخنن السااااااانويااااة التي ت ني 
الثكثي )إدارج ال  لو اادت + إدارج 

 الجودج + إدارج التخنين

وحدات الجد  ة اإلدارية 
واألكااااددياا اايااااة بااحاالااول 

 2019و  2018عد ي 
ظ   تواليد

التنوير والجودج 
 بوحدات الجد  ة

 

 

IN 3.2 

 حتتتديتتتد آليتتتا  متتتتابعتتتة إن تتتاز 

التتتتتتتتتتتطتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتدتتتتتةا تتتتتيتتتتت تتتتتيتتتتتتتة 

وخطط  KSU2030للجتامعتة 

 الوحدا  كافة

AP 3.2.1  تقدير التدريا والدعر ال ني وآليدت
 راقبااااة و تاااادب ااااة تن ياااا  الخنن 
 اإلستراتيجية بكل وحدات الجد  ة

 اان  %100إكااتااا اااادل   
اإلعداد بحلول سااااابت بر 

2018 
 

 %100و  %50إنجد  
التن ي  بحلول عد ي  ن 

ظ  2020و  2019  تواليد
 

ن س ال ؤشر 
السدبق 

(KPI 
1.6.2) 

وكيل ال  ددج لشؤون 
التنوير + ال كتا 

+  PMOالتن ي ي 

وككء التنوير 
والجودج بوحدات 

 الجد  ة

 

IN 3.3 

تابعة املشتتتتتتتتتتتتار ع وضتتتتتتتتتتتتع آلية مل

التطويرية املر بطة بالتطط 

القائمة ورصتتتد اإلستتتدةا ي ية 

كتتتتتتتدعتتتتتتتم إلدارة لتتتتتتتهتتتتتتتا إكتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتا

 التخطيط واألداء

AP 3.3.1  إجراء دراساااااااة تحليل لل شااااااادريع
 التنويرية القدة ة و د أنج   ن د

 

 ااان  %100إكاااتااا اااادل   
دراساااااااة التحليل بحلول 

 2018سبت بر 

وكيل ال  ددج لشؤون  
 PMOالتنوير + 

AP 3.3.2  إعاااداد وإعت ااادد خناااة شاااااااااد لاااة
لل شااااادريع التنويرية ور   د على 

  نصة إتقدن

إكت ااادل إعاااداد وتنوير   
الخنة بحلول سااااااابت بر 

2018 

وكيل ال  ددج لشؤون  
 PMOالتنوير + 

AP 3.3.3  تن ي  الخنة الشاااااااد لة لل شااااااادريع
التنويريااة وإدارج إنجااد ات ااد و ااد 

 تحقق  ن د

 %100، %50إنجاااد    
 ن ال شاااااااادريع القادة اة 

 2020و  2019بحلول 
 على التوالي

وكيل ال  ددج لشؤون  
 PMOالتنوير + 

 

 



 

 : دعم وتقوية نظم إدارة املعلومات بالجامعةSO4الهدف اإلستراتيجي الرابع 

مسؤولو وشركاء  المستهدف الميزانية الفترة الزمنية خطوات التنفيذ (Initiatives) المبادرات
مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 4.1 
املعلوما  طوير إطار إلدارة  

 (IMبالجامعة )

AP 4.1.1  إجراء دراسة تحليل الوضع الراهن
( IMإلحتيدجدت إدارج ال  لو دت )

بج يع وحاادات الجااد  ااة )اإلداريااة 
 واألكددي ية(

 

 اان  %100إكااتاا اااادل   
دراسااااة تحليل الوضااااع 
الراهن بحلول أكتوبر 

2018 

 
KPI 1.6.2 

+ 
 KPI 

3.6.7 

 وحدج إتقدن

AP 4.1.2  وإعت ااادد الخناااة التن يااا ياااة إعاااداد
الرةيسااااية إلدارج ال  لو دت وإدارج 
ال  ليدت التشاااااا يلية على  نصااااااة 

 إتقدن
 

إكت ااادل إعاااداد الخناااة   
ونيااال ال وا قاااة علي ااااد 

 2018بحلول نو  بر 

 ستشدر إدارج 
ال  لو دت + وحدج 

 إتقدن

AP 4.1.3  تنبيق الخناااة الرةيساااااااياااة إلدارج
الاا اا االااو اااادت وإدارج الاا اا االااياااادت 
التشااااااا يلياااة بااادعر الثكثي )إدارج 
الجودج + إدارج التخنين + إدارج 

 ال  لو دت( 

، %60، %30إنجاااد    
 ن ال  لو اادت  100%

واألداء لج يع وحااادات 
، 2019الجد  ة بحلول 

عااالاااى  2021، 2020
 التوالي

وحدج إتقدن + وككء 
لجودج التنوير وا

بوحدات الجد  ة 
 األكددي ية

 

IN 4.2 

بنتتتتتاء آليتتتتتا  إدارة املعلومتتتتتا  

(IM والتدريب والدعم الفني )

وذلتتتتتتتك لتتتتتتتدعتتتتتتم اتتتتتتمتتتتتتيتتتتتتع  لتتتتتتهتتتتتتتا

AP 4.2.1  تقدير التدريا والدعر ال ني وآليدت
 راقبة و تدب ة تنبيق إدارج األداء 
على  ؤشااااااار إتقاادن بكاال وحاادات 

 الجد  ة

 اان  %100إكااتاا اااادل   
إعااااداد اتلياااادت بحلول 

 2018ديس بر 
 

، %60، %30إنجاااد  
 ن ال  لو اادت  100%

 
KPI 1.6.2 

+ 
 KPI 

3.6.7 

 ستشدر إدارج 
ال  لو دت + وحدج 
إتقدن + وككء 
التنوير والجودج 
بوحدات الجد  ة 
 األكددي ية واإلدارية



وحتتدا  الجتتامعتتة األكتتاديميتتة 

 واإلدارية

واألداء لج يع وحااادات 
، 2018الجد  ة بحلول 

عااالاااى  2020، 2019
  التوالي

 

IN 4.3 

إكمتتتتتتال املرحلتتتتتتة الثتتتتتتانيتتتتتتة من 

  حديث منصة نظام إ قان

AP 4.3.1  إعداد خنة تنوير ل نصاااااااة إتقدن
وإك دل ع ليدت التحديث والتحسين 

  2019بحلول  ديو 
 

 ااان  %100إكاااتااا اااادل   
ع ليااااة التنوير بحلول 

  2019 ديو 

KPI 1.6.2 

+ 
 KPI 

3.6.7 

 ستشدر إدارج 
ال  لو دت + وحدج 
إتقدن والشركة 
 ال نورج للبرند  

 

 

 

 



 ء نظام داعم للدراسات والبحوث املؤسسية بالجامعةبنا: SO5الهدف اإلستراتيجي الخامس 

مسؤولو وشركاء  المستهدف الميزانية الفترة الزمنية خطوات التنفيذ (Initiatives) المبادرات
مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 5.1 
وث ودراستتتا  إطار بحر  طوي

 جامعةبال ةمؤسسي

AP 5.1.1  إجراء دراسة تحليل الوضع الراهن
إلحتيدجدت البحوث ال ؤساااااااساااااااية 
وإساااااااتخراو ال  لو اااادت بج يع 
وحاااادات الااااجااااد اااا ااااة )اإلداريااااة 

 واألكددي ية(
 

 اان  %100إكااتاا اااادل   
دراسااااة تحليل الوضااااع 
الراهن بحلول أكتوبر 

2018 

 
النسبة 

ال ةوية  ن 
إج دلي 
البحوث 
ال ؤسسية 
التي اكت لت 

خكل 
الخ س 
 سنوات

 ستشدرو كل  ن 
إدارج الجودج + إدارج 
التخنين + إدارج 

ال  لو دت + البحث 
 ال ؤسسي

 

AP 5.1.2  إعداد وإعت دد خنة تنوير البحوث
ال ؤسااااسااااية والدراساااادت التي  ن 
شأن د دعر إدارج األداء اإلستراتيجي 

 و لك على  نصة إتقدن
 

إكت ااادل إعاااداد الخناااة   
ونيااال ال وا قاااة علي اااد 

 2019بحلول يندير 

 ستشدرو كل  ن 
إدارج الجودج + إدارج 
التخنين + إدارج 

ال  لو دت + البحث 
 ال ؤسسي

 

AP 5.1.3  تااناا ااياااا  خاانااااة تاانااوياار الاابااحااوث
ال ؤساااساااية والدراسااادت التي تدعر 
الااثااكثااي )إدارج الااجااودج + إدارج 

 التخنين + إدارج ال  لو دت( 

، %60، %30إنجاااد    
 ااان تاااناااويااار  100%

البحااااث ال ؤساااااااساااااااي 
باااادلااجااااد اا ااااة بااحاالااول 

2020 ،2021 ،
 على التوالي 2022

 ستشدرو كل  ن 
إدارج الجودج + إدارج 
التخنين + إدارج 

ال  لو دت + البحث 
 ال ؤسسي

 

IN 5.2 

 طوير و نفيتتذ آليتتا  البحتتتث 

املتتتتتؤستتتتتتتتتتتتتملتتتتتتتتتتتتتدتتتتتي واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتختتتتترا  

املتعتلتومتتتتتتتا  ملتراقتبتتتتتتتة وقتيتتتتتتتاس 

AP 5.2.1  وث والدراسااااااادتآليدت البحتحديد 
 جد  ةبدل ةال ؤسسي

 

 اان  %100إكااتاا اااادل   
إعااااداد اتلياااادت بحلول 

 2019 ديو 
 

، %60، %30إنجاااد  
 ااان الاااحاااوث  100%

النسبة 
ال ةوية  ن 
إج دلي 
البحوث 
ال ؤسسية 

اكت لت التي 

 ستشدرو كل  ن 
إدارج الجودج + إدارج 
التخنين + إدارج 

ال  لو دت + البحث 
 ال ؤسسي



 

 

 

 

 

 

 

املؤستتتتتتستتتتتتية من   داء البحوث

 خالل منصة إ قان

ال ؤساااااااسااااااايااااة بحلول 
2020 ،2021 ،
  على التوالي 2022

خكل 
الخ س 
 سنوات

 

IN 5.3 

 وظيف مخراا  الدراستتتا  

التتتتتتتطتتتويتتتريتتتتتتتة إل تتتختتتتتتتاذ التتتقتتترار 

 املناسب

AP 5.3.1       

 


