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 لعمادة التطوير والجودة ملخص الخطة االستراتيجية

 التشغيلية والخطة 
 

 الرؤية
 قيادة منظومة التطوير والجودة نحو التميز في األداء.

 

 الرسالة
تعزيز إدارة التخطيط االستراتيجي والجودة وتوظيف املعلومات لدعم إدارة األداء من خالل التحول الرقمي لتحقيق رؤية 

 نحو التميز"." 2030الجامعة 

 

 األهداف واملبادرات االستراتيجية
 

 (: غرس ثقافة التخطيط والجودة في إدارة األداء االستراتيجي بالجامعةSO1الهدف االستراتيجي األول )

 (: تطوير وتنفيذ منظومة لغرس ثقافة التخطيط والجودة في إدارة األداء االستراتيجيIN 1.1املبادرة ) -

(: تطوير آليات عمليات غرس ثقافة التخطيط والجودة في إدارة األداء االستراتيجي بالجامعة من IN 1.2املبادرة ) -

 خالل منصة إتقان

 (: بناء نظام لقياس ومراقبة إدارة األداءIN 1.3املبادرة ) -

 

 (: الدعم املستمر إلدارة الجودة للوصول للتميزSO 2الهدف االستراتيجي الثاني )

من وحادات الجاامعاة األداادةمية  %50(: تنفياذ نظاام إدارة الجودة األداادةمياة باالجاامعاة ليغط  IN 2.1املباادرة ) -

 العليا( في الجودة والتدقيق الداخلي واالعتماد من خالل منصة إتقان)البكالوريوس والدراسات 

 

 عمادة التطوير والجودة
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من الوحدات اإلدارية بالجامعة  %70( ليغط  ISO 9001(: تطبيق نظام إدارة الجودة اإلدارية )IN 2.2املبادرة ) -

 على منصة إتقان

من مختارات  %20( ليغط  ISO/IEC 17025(: تطبيق نظااام إدارة دودة اتبتارات بااالجااامعااة )IN 2.3املبااادرة ) -

 الجامعة 

 

 

( من العمل بفعالية وكفاءة للوصول PM(: تمكين إدارة التخطيط والتطوير )SO3الهدف االستراتيجي الثالث )

 باألداء للتميز 

والبطط االسااااتراتي ية لجميد وحدات الجامعة  KSU2030(: تعزيز تنفيذ البطة االسااااتراتي ية IN 3.1املبادرة ) -

 دادةمية( على منصة إتقان)اإلدارية واأل

 وخطط الوحدات دافة KSU2030(: تحدةد آليات متابعة إن از البطة االستراتي ية للجامعة IN 3.2املبادرة ) -

(: وضاااد آلية ملتابعة املياااارطد التطويرية املرتبطة بالبطط االساااتراتي ية القاامة ورهاااد ا تمال ا IN 3.3املبادرة ) -

  دعم إلدارة التخطيط واألداء

 

 

 (: دعم وتقوية نظم إدارة املعلومات بالجامعةSO 4الهدف االستراتيجي الرابع )

 (IM(: تطوير إطار إلدارة املعلومات بالجامعة )IN 4.1املبادرة ) -

( والتااادرياااع والااادعم الفذي ل ااااج وعلاااا لااادعم دميد وحااادات IM(: بنااااء آلياااات إدارة املعلوماااات )IN 4.2املباااادرة ) -

 األدادةمية واإلداريةالجامعة 

 (: إ مال املرحلة الثانية من تحدةث منصة نظام إتقانIN 4.3املبادرة ) -

 

 (: بناء نظام داعم للدراسات والبحوث املؤسسية بالجامعةSO 5الهدف االستراتيجي الخامس )

 (: تطوير إطار بحوث ودراسات مؤسسية بالجامعةIN 5.1املبادرة ) -

تنفيذ آليات البحث املؤسااااااااااااااملااااااااااااااوي واسااااااااااااااتخرا  املعلومات ملراقبة وقياس  داء البحوث (: تطوير و IN 5.2املبادرة ) -

 املؤسسية من خالل منصة إتقان

 (: توظيف مخردات الدراسات التطويرية بعمليات اتخاع القرار املناسعIN 5.3املبادرة ) -
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 القيم
 

 من قيم ديننا اإلسالمي 
ً
 الحنيف وثقافتنا الغراء، فإن عمادة التطوير والجودة تؤمن وتلتزم بالقيم التالية: انطالقا

 الجودة والتميز في األداء: -

تقيس العمادة  داءها من خالل تطبيق مقاةيس رفيعة املستوى تحترم الطموحات الكبيرة والسعي وراء التمّيز 

 يس الفكرية في التعليم والتعلم واالبتكارمن خالل التزامنا بأرقى املقاة

 

 القيادة والعمل بروح الفريق الواحد: -

 بتعزيز األدوار القيادةة الفردةة واملؤسسية التي تدفد عجلة التطوير والجودة مد 
ً
 راسبا

ً
تلتزم العمادة التزاما

 إةماننا العميق باالحترافية واملسئولية واإلبداع والعمل بروح الفريق الواحد

 

 حرية البحث واالستقصاء: -

 في دميد 
ً
يعد االستكياف الفكري املنضبط والصادق دوهر تقاليدنا بالتطوير والجودة الذي ةظ ر دليا

 دوانع األنيطة العلمية والدراسية واالدتماعية والتميز للجامعة

 

 العدالة والنزاهة: -

لثقافي ويلتزم دميد  عضاء م تمد العمادة تلتزم العمادة بمبادئ العدالة االدتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع ا

 بأعلى دردات األمانة واالحترام واألخالقيات امل نية

 

 الشفافية واملساءلة: -

 بعرض فكرها و فكارها على اتجتمد والعلماء لقياس مقدار إس اماتها في إدارة 
ً
 راسبا

ً
تلتزم العمادة التزاما

 باحترام قّيمنا في دميد  نيطة وممارسات الجودة والتطوير الجودة نحو التميزج ويلتزم دميد  عضاء م تمعنا

 التعلم املستمر: -

تلتزم العمادة بدعم التعلم املستمر داخل م تمد الجامعة وخارده وتعزيز التميز باألداء ونموه املستمر 

 باتجتمد 
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 اخلطة التشغيلية للخطة االسرتاتيجية
 

 غرس ثقافة التخطيط والجودة في إدارة األداء االستراتيجي بالجامعة: SO1الهدف االستراتيجي األول 

املبادرات 

(Initiatives ) 

الفترة  خطوات التنفيذ

 الزمنية

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية

مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 1.1 

تطوير وتنفيذ 

منظومة لغرس 

ثقافة التخطيط 

والجودة في إدارة 

 األداء االستراتيجي

 

AP 

1.1.1 

تيكيل لجنة عمل 

خطة لنير وغرس 

ثقافة التخطيط 

والجودة في إدارة 

األداء االستراتيجي 

 بالجامعة

 %100ا تمال   

من عمل اللجنة 

بحلول سبتمار 

2018 

املؤشرات 

املودودة 

بنظام 

إدارة 

الجودة 

للجامعة 

 وهي:

KPI 

(1.6.2) + 

(2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

 العميد

AP 

1.1.2 

نيل املوافقة على 

خطة "نير وغرس 

ثقافة التخطيط 

والجودة في إدارة 

األداء االستراتيجي 

 بالجامعة "

ا تمال إعداد   

البطة ونيل 

املوافقة عليها 

بحلول ديسمار 

2018 

 العميد + اللجنة

AP 

1.1.3 

تنفيذ خطة "نير 

وغرس ثقافة 

التخطيط والجودة في 

إدارة األداء 

االستراتيجي بالجامعة 

" 

ج %10إن از   

ج %50ج 20%

من  100%

البطة بحلول 

ج 2019ج 2018

 2021ج 2020

 على التوالي

مستيارو التخطيط 

 والجودة بالعمادة

 

IN 1.2 

تطوير آليات غرس 

ثقافة الجودة 

والتخطيط في 

إدارة األداء لجميد 

وحدات الجامعة 

 على منصة إتقان

AP 

1.2.1 

تحدةد آليات عمليات 

غرس ثقافة 

التخطيط والجودة في 

إدارة األداء 

االستراتيجي بالجامعة 

من خالل منصة 

 إتقان

 

ج %10إن از   

ج %50ج 20%

من  100%

البطة بحلول 

ج 2019ج 2018

 2021ج 2020

 على التوالي

 

املؤشرات 

املودودة 

بنظام 

إدارة 

الجودة 

للجامعة 

 وهي:

KPI 

(1.6.2) + 

(2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

مستيارو التخطيط 

 والجودة

AP 

1.2.2 

تحدةد التغيرات 

ال يكلية وتطبيق 

هيكلة )ُبنية( ددةدة 

تدةر وتدعم إدارة 

الجودةج إدارة 

التخطيطج إدارة 

ت بنظام املعلوما

إتقان للعمادة ودميد 

من إعادة  100%  

ال يكلة لجميد 

وحدات الجامعة 

)األدادةمية 

واإلدارية( بحلول 

 2018ديسمار 

 

و  %50إن از 

من إدارة  100%

 
ً
العميد مدعوما

بمستياري 

+ التخطيط والجودة 

و الء التطوير 

والجودة في وحدات 

 الجامعة
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وحدات الجامعة 

 اإلدارية واألدادةمية

األداء بحلول 

 2020و  2019

 
ً
 تواليا

 

 

 

IN 1.3 

بناء نظام لقياس 

 ومراقبة إدارة األداء

 

AP 

1.3.1 
قياس إن از نير 

ثقافة إدارة األداء 

 في الجامعة

ج %10إن از   

ج %50ج 20%

من إدارة  100%

األداء ب ميد 

وحدات الجامعة 

)األدادةمية 

واإلدارية( بحلول 

ج 2019ج 2018

 2022ج 2020

 على التوالي

املؤشرات 

املودودة 

بنظام 

إدارة 

الجودة 

للجامعة 

 وهي:

KPI 

(1.6.2) + 

(2.9.2) + 

(2.9.3) + 

(3.6.7) 

 

 
ً
العميد مدعوما

بمستياري 

التخطيط والجودة + 

و الء التطوير 

والجودة في وحدات 

 الجامعة
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 : الدعم املستمر إلدارة الجودة للوصول للتميزSO2الهدف االستراتيجي الثاني 

املبادرات 

(Initiatives) 

الفترة  خطوات التنفيذ

 الزمنية

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية

مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 2.1 

تنفيذ نظام إدارة 

الجودة األدادةمية 

بالجامعة ليغط  

من وحدات  50%

الجامعة 

األدادةمية 

)البكالوريوس 

والدراسات العليا( 

في الجودة 

والتدقيق الداخلي 

واالعتماد من 

 خالل منصة إتقان

AP 

2.1.1 

إدراء دراسة تحليل 

للوضد الراهن لنظام 

إدارة الجودة بالجامعة 

واالعتماد لجميد 

رامج )البكالوريوس الا

 والدراسات العليا(

 

 %100ا تمال   

من تحليل 

الوضد الراهن 

بحلول   توبر 

2018 

KPI 3.6.7 

نسبة 

ا تمال 

الارامج 

األدادةمية 

بالعام 

الدراسوي 

الحالي 

وا تمال 

التدقيق 

الداخلي 

والتقويم 

النصف 

سنوي على 

املستوى 

 املؤسملوي

 مستيارو الجودة

AP 

2.1.2 

واعتماد البطة إعداد 

التنفيذةة إلدارة نظام 

إدارة الجودة بالجامعة 

التي تيمل قياس 

ومراقبة الارامج 

األدادةمية لطالب 

البكالوريوس 

والدراسات العليا والتي 

تقود لنيل االعتماد 

استنادا على نظام 

إدارة الجودة بالجامعة 

 ومنصة إتقان

 

ا تمال إعداد   

البطة ونيل 

املوافقة عليها 

ول ديسمار بحل

2018 

مستيارو الجودة + 

و الء التطوير 

والجودة بكليات 

 الجامعة األدادةمية

AP 

2.1.3 

تنفيذ البطة الرايسية 

التنفيذةة إلدارة نظام 

 إدارة الجودة بالجامعة

ج %20إن از   

 %100ج 50%

من التدقيق 

الداخلي 

واالعتماد 

والتقويم 

للارامج 

األدادةمية 

ج 2019بحلول 

 2022ج 2020

 على التوالي

مستيارو الجودة + 

و الء التطوير 

والجودة بكليات 

 الجامعة األدادةمية

 

IN 2.2 

تطبيق نظام إدارة 

الجودة اإلدارية 

(ISO 9001 )

من  %70ليغط  

AP 

2.2.1 

إدراء دراسة تحليل 

ألداء نظام الجودة 

ISO 9001  ب ميد

 الوحدات اإلدارية

 %100ا تمال   

من دراسة 

التحليل بحلول 

 2018  توبر 

 ISOمستيار نظام  

9001:2015 

AP 

2.2.2 

إعداد خطة تنفيذةة 

 ISOشاملة لنظام 

لقياس  9001:2015

إعداد ا تمال   

البطة بحلول 

 2018ديسمار 

 ISOمستيار نظام ) 

( + و الء 9001:2015

التطوير والجودة 
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الوحدات اإلدارية 

بالجامعة على 

 منصة إتقان

ومراقبة تطبيق ب ميد 

الوحدات والتي تؤدي 

 ISOلنيل ش ادة الا 

9001:2015 

بوحدات الجامعة 

 األدادةمية واإلدارية

 

AP 

2.2.3 

تنفيذ البطة الياملة 

 ISOلنظام 

9001:2015 

ج %50ج %20ج %10إن از   

 ISOمن نظام ش ادات  100%

للوحدات اإلدارية  9001:2015

ج 2018بالجامعة بحلول 

على  2022ج 2020ج 2019

 التوالي

 

 ISOمستيار نظام )

( + و الء 9001:2015

التطوير والجودة 

بوحدات الجامعة 

 األدادةمية

 

IN 2.3 

تطبيق نظام إدارة 

دودة اتبتارات 

بالجامعة 

(ISO/IEC 17025 )

من  %20ليغط  

 مختارات الجامعة
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( من العمل بفعالية وكفاءة للوصول للتميز PM: تمكين إدارة التخطيط والتطوير )SO3الهدف االستراتيجي الثالث 

 باألداء

املبادرات 

(Initiatives) 

الفترة  خطوات التنفيذ

 الزمنية

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية

مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 3.1 

تعزيز تنفيذ 

البطة 

االستراتي ية 

KSU2030 

والبطط 

االستراتي ية 

لجميد وحدات 

الجامعة )اإلدارية 

واألدادةمية( على 

 منصة إتقان

AP 

3.1.1 

دراسة تحليل إدراء 

الوضد الراهن إلدارة 

التخطيط والتطوير 

ب ميد وحدات 

الجامعة )اإلدارية 

 واألدادةمية(

 

 %100ا تمال   

من دراسة تحليل 

الوضد الراهن 

بحلول سبتمار 

2018 

KPI 1.6.2 

نسبة ا تمال 

 دل من:

البطة  -1

التنفيذةة 

السنوية 

املوافق عليها 

مد امليزانية 

 املعتمدة ل ا

 

ة نسب -2

اإلن ازات 

الترا مية 

للبطط 

االستراتي ية 

 للوحدات

و يل العمادة 

ليؤون التطوير + 

PMO 

AP 

3.1.2 

إعداد واعتماد البطة 

التنفيذةة الرايسية 

لبطة الجامعة 

االستراتي ية 

KSU2030  وإدارة

األداء على منصة 

 إتقان

 

ا تمال إعداد   

البطة ونيل 

املوافقة عليها 

بحلول سبتمار 

2018 

و يل العمادة 

ليؤون التطوير + 

PMO  مستيارو +

 التخطيط

AP 

3.1.3 

التأ د من  ن دميد 

وحدات الجامعة قد 

  ملت إعداد خطط ا 

االستراتي ية الباهة 

بها للبمس سنوات 

القادمة و نه تمت 

املوافقة عليها والبدء 

في تفعيل ا ومراقبة 

نتاا  ا بحلول ةونيو 

2019  

ج %50إن از   

ن م 100%

البطط 

االستراتي ية 

لجميد وحدات 

الجامعة بحلول 

 2020و  2019

 على التوالي

املكتع التنفيذي 

PMO  و الء +

التطوير والجودة 

 بوحدات الجامعة

AP 

3.1.4 

تضمين )وضد( 

التخطيط التطويري 

من إدارة الجودة 

وربطه   زء  ساسوي 

بمنظومة التخطيط 

 بالجامعة 

ج %10إن از   

ج %50ج 20%

من  100%

التخطيط 

التطويري من 

إدارة الجودة 

لجميد وحدات 

الجامعة اإلدارية 

واألدادةمية 

ج 2019بحلول 

ج 2021ج 2020

 على التوالي 2022

 

و يل العمادة 

ليؤون التطوير + 

املكتع التنفيذي 

PMO  و الء +

التطوير والجودة 

 بوحدات الجامعة
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AP 

3.1.5 

ة تطبيق البط

التنفيذةة الرايسية 

لبطة الجامعة 

االستراتي ية 

KSU2030  وخطط

الوحدات والبطط 

السنوية التي تغط  

الثالث  )إدارة 

املعلومات + إدارة 

الجودة + إدارة 

 التخطيط

و  %50إن از   

من  100%

التخطيط ب ميد 

وحدات الجامعة 

اإلدارية 

واألدادةمية 

بحلول عام  

 2019و  2018

 
ً
 تواليا

املكتع التنفيذي 

PMO  و الء +

التطوير والجودة 

 بوحدات الجامعة

 

 

IN 3.2 

تحدةد آليات 

متابعة إن از 

البطة 

االستراتي ية 

للجامعة 

KSU2030 

وخطط الوحدات 

 دافة

AP 

3.2.1 

تقدةم التدريع 

والدعم الفذي وآليات 

مراقبة ومتابعة تنفيذ 

البطط االستراتي ية 

 بكل وحدات الجامعة

 %100ا تمال   

من اإلعداد 

بحلول سبتمار 

2018 

 

و  %50إن از 

من  100%

التنفيذ بحلول 

و  2019عام  

2020  
ً
 تواليا

 

نفس املؤشر 

 KPIالسابق )

1.6.2) 

و يل العمادة 

ليؤون التطوير + 

املكتع التنفيذي 

PMO  و الء +

التطوير والجودة 

 بوحدات الجامعة

 

IN 3.3 

وضد آلية ملتابعة 

امليارطد 

التطويرية 

املرتبطة بالبطط 

االستراتي ية 

القاامة ورهد 

ا تمال ا  دعم 

إلدارة التخطيط 

 واألداء

AP 

3.3.1 

إدراء دراسة تحليل 

للميارطد التطويرية 

 القاامة وما  ن ز منها

 

 %100ا تمال   

من دراسة 

التحليل بحلول 

 2018سبتمار 

و يل العمادة  

تطوير + ليؤون ال

PMO 

AP 

3.3.2 

إعداد واعتماد خطة 

شاملة للميارطد 

التطويرية ورفع ا على 

 منصة إتقان

ا تمال إعداد   

وتطوير البطة 

بحلول سبتمار 

2018 

و يل العمادة  

ليؤون التطوير + 

PMO 

AP 

3.3.3 

تنفيذ البطة الياملة 

للميارطد التطويرية 

وإدارة إن ازاتها وما 

 تحقق منها

ج %50إن از   

من  100%

امليارطد القاامة 

و  2019بحلول 

 على التوالي 2020

و يل العمادة  

ليؤون التطوير + 

PMO 
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 : دعم وتقوية نظم إدارة املعلومات بالجامعةSO4الهدف االستراتيجي الرابع 

املبادرات 

(Initiatives) 

الفترة  خطوات التنفيذ

 الزمنية

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية

مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 4.1 

تطوير إطار إلدارة 

املعلومات 

 (IMبالجامعة )

AP 

4.1.1 

إدراء دراسة تحليل 

الوضد الراهن 

الحتيادات إدارة 

( ب ميد IMاملعلومات )

وحدات الجامعة 

 واألدادةمية()اإلدارية 

 

 %100ا تمال   

من دراسة 

تحليل الوضد 

الراهن بحلول 

 2018  توبر 

 

KPI 

1.6.2 

+ 

 KPI 

3.6.7 

 وحدة إتقان

AP 

4.1.2 

إعداد واعتماد البطة 

التنفيذةة الرايسية 

إلدارة املعلومات وإدارة 

العمليات التيغيلية 

 على منصة إتقان

 

إعداد ا تمال   

البطة ونيل 

املوافقة عليها 

بحلول نوفمار 

2018 

مستيار إدارة 

املعلومات + وحدة 

 إتقان

AP 

4.1.3 

تطبيق البطة 

الرايسية إلدارة 

املعلومات وإدارة 

العمليات التيغيلية 

بدعم الثالث  )إدارة 

الجودة + إدارة 

التخطيط + إدارة 

 املعلومات( 

ج %30إن از   

 %100ج 60%

من املعلومات 

واألداء لجميد 

وحدات الجامعة 

ج 2019بحلول 

 2021ج 2020

 على التوالي

وحدة إتقان + و الء 

التطوير والجودة 

بوحدات الجامعة 

 األدادةمية

 

IN 4.2 

بناء آليات إدارة 

( IMاملعلومات )

والتدريع والدعم 

الفذي ل ا وعلا 

دميد لدعم 

وحدات الجامعة 

 األدادةمية واإلدارية

AP 

4.2.1 

تقدةم التدريع والدعم 

الفذي وآليات مراقبة 

ومتابعة تطبيق إدارة 

األداء على مؤشر إتقان 

 بكل وحدات الجامعة

 %100ا تمال   

من إعداد 

اآلليات بحلول 

 2018ديسمار 

 

ج %30إن از 

 %100ج 60%

من املعلومات 

واألداء لجميد 

جامعة وحدات ال

ج 2018بحلول 

 2020ج 2019

 على التوالي 

 

KPI 

1.6.2 

+ 

 KPI 

3.6.7 

مستيار إدارة 

املعلومات + وحدة 

إتقان + و الء 

التطوير والجودة 

بوحدات الجامعة 

 األدادةمية واإلدارية

 

IN 4.3 AP 

4.3.1 

خطة تطوير إعداد 

ملنصة إتقان وإ مال 

عمليات التحدةث 

 %100ا تمال   

من عملية 

KPI 

1.6.2 

+ 

مستيار إدارة 

املعلومات + وحدة 
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إ مال املرحلة 

الثانية من تحدةث 

 منصة نظام إتقان

والتحسين بحلول ماةو 

2019  

 

التطوير بحلول 

  2019ماةو 

 KPI 

3.6.7 

إتقان والير ة 

 املطورة للارنامج

 
. 
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 : بناء نظام داعم للدراسات والبحوث املؤسسية بالجامعةSO5الهدف االستراتيجي الخامس 

املبادرات 

(Initiatives) 

الفترة  خطوات التنفيذ

 الزمنية

مسؤولو وشركاء  املستهدف امليزانية

مؤشر  األداء التنفيذ

 األداء

IN 5.1 

تطوير إطار بحوث 

مؤسسية ودراسات 

 بالجامعة

AP 

5.1.1 

إدراء دراسة تحليل 

الوضد الراهن 

الحتيادات البحوث 

املؤسسية واستخرا  

املعلومات ب ميد 

وحدات الجامعة 

 )اإلدارية واألدادةمية(

 

 %100ا تمال   

من دراسة 

تحليل الوضد 

الراهن بحلول 

 2018  توبر 

 

النسبة 

املئوية من 

إدمالي 

البحوث 

املؤسسية 

التي 

لت ا تم

خالل 

البمس 

 سنوات

مستيارو دل من 

إدارة الجودة + إدارة 

التخطيط + إدارة 

املعلومات + البحث 

 املؤسملوي

 

AP 

5.1.2 

إعداد واعتماد خطة 

تطوير البحوث 

املؤسسية والدراسات 

التي من شأنها دعم 

إدارة األداء االستراتيجي 

وعلا على منصة 

 إتقان

 

ا تمال إعداد   

البطة ونيل 

املوافقة عليها 

بحلول ةناةر 

2019 

مستيارو دل من 

إدارة الجودة + إدارة 

التخطيط + إدارة 

املعلومات + البحث 

 املؤسملوي

 

AP 

5.1.3 

تنفيذ خطة تطوير 

البحوث املؤسسية 

والدراسات التي تدعم 

الثالث  )إدارة الجودة + 

إدارة التخطيط + إدارة 

 املعلومات( 

ج %30إن از   

 %100ج 60%

من تطوير 

البحث املؤسملوي 

بالجامعة بحلول 

ج 2021ج 2020

على  2022

 التوالي

مستيارو دل من 

إدارة الجودة + إدارة 

التخطيط + إدارة 

املعلومات + البحث 

 املؤسملوي

 

IN 5.2 

تطوير وتنفيذ 

البحث آليات 

املؤسملوي 

واستخرا  

املعلومات ملراقبة 

وقياس  داء 

البحوث املؤسسية 

من خالل منصة 

 إتقان

AP 

5.2.1 

تحدةد آليات البحوث 

والدراسات املؤسسية 

 بالجامعة

 

 %100ا تمال   

من إعداد 

اآلليات بحلول 

 2019ماةو 

 

ج %30إن از 

 %100ج 60%

من الحوث 

املؤسسية 

ج 2020بحلول 

 2022ج 2021

 ى التوالي عل

النسبة 

املئوية من 

إدمالي 

البحوث 

املؤسسية 

التي 

ا تملت 

خالل 

البمس 

 سنوات

مستيارو دل من 

إدارة الجودة + إدارة 

التخطيط + إدارة 

املعلومات + البحث 

 املؤسملوي
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 بحمد هللاتم 

 

IN 5.3 

توظيف مخردات 

الدراسات 

التطويرية التخاع 

 القرار املناسع

AP 

5.3.1 

      

 


