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1الدليـــــل التعريفـــــي إلتقــــــان

         ُتعــد عمليــة نشــر وترســيخ ثقافــة التطويــر واجلــودة أحــد األعمــدة الرئيســة 

وقطــف ثمارهــا؛  واجلــودة  التطويــر  تنفيــذ عمليــات  فــي  الداعمــة لالســتمرار 

وحتصــد املؤسســات مكتســبات عديــدة حــن يصبــح التطويــر عمليــة مســتمرة 

واجلــودة نهجــًا ثابتــًا تلتــزم بــه فــي كافــة عملياتهــا، وتســعى وكالــة اجلامعــة 

ــر  ــى اتخــاذ التدابي ــر واجلــودة إل ــة فــي عمــادة التطوي للتخطيــط والتطويــر ممثل

التــي مــن شــأنها أن تدعــم ذلــك، وتســتخدم الوســائل املتعــددة التــي تنشــر مــن 

التــي  الالزمــة  املعرفــة  املســتهدفن  لكافــة  توفــر  التــي  العلميــة  اأُلطــر  خاللهــا 

ُتعِينهــم علــى املضــي قدمــًا فــي ركــب التطويــر واجلــودة، واالســتفادة مــن نتائجهــا، 

ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى حتســن بيئــة العمــل وجــودة كافــة مخرجاتــه،  ومــن هــذا 

ــر  ــى إصــدار سلســلة ثقافــة التطوي ــر واجلــودة عل ــق حرصــت عمــادة التطوي املنطل

واجلــودة، وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف متعــددة، خاصــة وأن العمــادة تضطلــع بــدور 

كبيــر، حيــث تتولــى مســؤولية دعــم احلــراك التطويــري للجامعــة مــن خــالل إدارتهــا 

ــة  ــا املتمثل ــا برؤيته ــًا منه لعمليــة التطويــر واجلــودة فــي وحــدات اجلامعــة، والتزام

ــى املســتوى اإلقليمــي،  ــز فــي األداء عل ــة نحــو التمي ــادة املنظومــة التعليمي فــي قي

وتنفيــذًا لرســالتها املتمثلــة فــي تعزيــز إدارة اجلــودة والتخطيــط واملعلومــات ودعــم 

وفــق اخلطــة  رؤيــة اجلامعــة  التقنــي لتحقيــق  التحــول  مــن خــالل  األداء  إدارة 

.KSU2030 االســتراتيجية 

        وإننــي علــى ثقــة أن هــذه اجلهــود املباركــة وبرعايــة مــن معالــي مديــر اجلامعــة 

ــوغ  األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن العمــر ســتدعم ســعي اجلامعــة لبل

رؤيتهــا، ومــن ثــم تعضــد جهــود الدولــة - وفقهــا اللــه- للمضــي بخطــوات واثقــة نحــو 

تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030م.
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