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مقدمة
يســتدعي الواقــع الجديــد للتعليــم العــايل يف اململكــة أن تتبنــى كل جامعــة اســراتيجية مســتقبلية تســتطيع مــن خاللهــا تحقيــق أهدافهــا ،وانطالقــا مــن إدراك جامعــة القصيــم ألهميــة
التخطيــط االســراتيجي فقــد أعــدت الجامعــة خطتهــا االســراتيجية للعــر ســنوات القادمــة 1441-1432هـــ (2020-2011م) التــي ترســم مــن خاللهــا خارطــة طريقهــا املســتقبيل بمــا
يحقــق التميــز التعليمــي والفاعليــة البحثيــة والتنمويــة.
والواقــع يؤكــد أن هــذه الخطــة ال يمكــن تنفيذهــا إال بمشــاركة حقيقيــة وفعالــة مــن قبــل اإلدارات والوحــدات التابعــة للجامعــة ,ويقتــي األمــر بإعــداد كل إدارة لخطتهــا االســراتيجية يف
ضــوء الخطــة االســراتيجية للجامعــة.
وتســعى عمــادة شــؤون الطــاب ومــن خــال خطتهــا االســراتيجية يف ضــوء أعــى معايــر الجــودة وتحــت مظلــة الخطــة االســراتيجية العرشيــة للجامعــة ،إىل تحقيــق وتفعيــل دورهــا مــن
خــال أنشــطتها املختلفــة لتعزيــز مــدى االســتفادة مــن هــذه األنشــطة لتنميــة املهــارات املكتســبة لــدى طــاب وطالبــات الجامعــة إىل جانــب البعــد األكاديمــي والرتبــوي.
وتعمــل عمــادة شــؤون الطــاب عــى صياغــة خطتهــا االســراتيجية (1441-1432هـــ 2020 – 2011/م) حيــث تركــز عــى تحقيــق معايــر الجــودة مــن خــال تطبيــق املنهجيــة العلميــة
يف إعــداد خطتهــا والتأكيــد عــى روح املبــادرة يف جميــع اســراتيجياتها ومشــاريعها للوصــول إىل الطمــوح املأمــول مســتقبالً ،وتكــون خارطــة طريــق لجميــع أنشــطة وخدمــات العمــادة
املســتقبلية لتعزيــز األداء املتميــز يف جميــع املجــاالت الالمنهجيــة وتكــون قــادرة عــى املنافســة بــن مثيالتهــا .وقــد أعــدت عمــادة شــؤون الطــاب خطتهــا االســراتيجية التــي مــن خاللهــا
تســبو إىل تحقيــق أهدافهــا ضمــن معايــر تتوافــق مــع منهجيــة الخطــة االســراتيجية للجامعــة ومــن أهمهــا:
• أن تشكل الخطة منهجا ً واضحا ً ألنشطة العمادة وتوجهاتها.
• أن تكون الخطة االسرتاتيجية للعمادة تحت مظلة خطة الجامعة ومتوافقه مع أهدافها.
• أن تعزز مفهوم اإلنتماء والوالء للجامعة والوطن من خالل األنشطة الالمنهجية.
• أن تتميز الخطة باملرونة لتتفاعل مع أي مستجدات مستقبلية.
ووصــوال لهــذه املرحلــة الهامــة ،الشــك أننــا بحاجــة إىل تضافــر الجهــود واىل تعــاون كافــة الجهــات ذات الصلــة بالعمــادة ومنســوبيها وهــي جميعهــا مرتبطــة بالرؤيــة املســتقبلية بالعمــادة,
وتعاونهــا يعتــر حجــر الزاويــة الــذي ســيؤدي إىل نجــاح العمــادة يف جهودهــا التطويريــة بالتوســع يف اســتخدام الوســائل الحديثــة يف األنشــطة والخدمــات الطالبيــة.
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رؤية عمادة شؤون الطالب
التم ّيز وطنيًا في أنشطة وخدمات الطالب ،وتفعيل مشاركاتهم المجتمعية في القصيم

رسالة عمادة شؤون الطالب
ّ
محفزة متكاملة التجهيزات تسهم في تحسين مخرجات الجامعة وتعزيز
تقديم خدمات وأنشطة طالبية متميزة ،في بيئة
قدراتها التنافسية في سوق العمل؛ باستخدام أحدث األساليب وتنمية الموارد وتفعيل الشراكة

قيم عمادة شؤون الطالب
في ضوء االلتزام بالقيم اإلسالمية ،وتوافقًا مع قيم الجامعة ،تؤمن عمادة شؤون الطالب باألتي:
• األمانة  :نؤدي العمل بإخالص ونلتزم بأدبيات وأخالقيات العمل واملهنة.
• العدالة  :نسعى لتحقيق مبدأ تساوي الفرص واالنصاف يف التعامل.
• الجودة  :نطبيق أعىل معايري الجودة يف جميع أنشطة وخدمات العمادة.
• اإلبداع  :نهيئ املناخ املناسب للطالب والطالبات لتحفيزهم عىل االبتكار.
• العمل الجماعي  :نرسخ ثقافة العمل كفريق واحد.
• الوالء واالنتماء :نعزز ثقافة الوالء واالنتماء للجامعة والوطن.
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المنهجية العلمية إلعداد الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للعمادة
االطار العام للخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للعمادة
انتهــت عمــادة شــؤون الطــاب مــن إعــداد خطتهــا االســراتيجية وفــق منهجيــة علميــة
دقيقــة ومــن ثــم يتطلــب األمــر إعــداد خطــة تنفيذيــة تفصيليــة للخطــة االســراتيجية.
ويعــرض الشــكل املقابــل املنهجيــة العلميــة التــي تــم إتباعهــا يف إعــداد الخطــة التنفيذيــة
للعمــادة وفــق مراحلهــا املختلفــة وخطواتهــا الرئيســية ,كمــا يعــرض الشــكل املقابــل املنهجية
العلميــة إلعــداد الخطــة التنفيذيــة ,حيــث تــم البــدء بعمليــة تخطيطيــة لوضــع الخطــة
التنفيذيــة ,وقــد شــارك فيهــا قيــادات ومنســوبي االعمــادة خــال عــدة مقابــات وعقــد يف
ســبيل ذلــك العديــد مــن ورش العمــل واالســتبيانات إىل أن تــم االتفــاق عــى خطــة تفصيليــة
واضحــة لوضــع الخطــة تنفيذيــة وبعــد ذلــك تــم تحديــد مصــادر البيانــات وأســاليبها وأدواتها
وطريقــة جمعهــا وتحليلهــا باإلضافــة إىل املقارنــة املرجعيــة.
كمــا تــم وضــع تصــور مبدئــي ملواصفــات ومتطلبــات تنفيــذ الخطــة مــن خــال لقــاءات
ومناقشــات بــن منســوبي العمــادة وقيــادات داخليــة وخارجيــة إىل أن تــم التوصــل إىل تصــور
نهائــي لتلــك املواصفــات واملتطلبــات ,وقــد تــم اإلجــراء نفســه إزاء مــا يتعلــق باملتابعــة
والتقييــم ,ثــم إجــراء عمليــة مراجعــة شــاملة ألجــزاء الخطــة التنفيذيــة وإعــداد التقريــر
النهائــي.
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تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية للعمادة
تتضمــن الخطــة االســراتيجية ()37مرشوعـا ً منهــا ( )16مرشوعـا ً للجامعــة و ( )21مرشوعـا ً للعمــادة ,ومعلــوم أن الخطــة التنفيذيــة تركــز بشــكل محــوري عــى تنفيــذ تلــك املشــاريع وفــق
أســلوب علمــي دقيق.كمــا تقتــي املنهجيــة العلميــة إلعــداد الخطــة التنفيذيــة توضيــح بعــض املفاهيــم مــن أهمهــا:
تعريف المشروع :
منظومة متكاملة من األهداف املحددة واألنشطة التفصيلية واإلجراءات ومؤرشات األداء لتنفيذ اسرتاتيجية معينة».
الجهة المرجعية:
هي الجهة املعنية يف التنفيذ ووضع اشرتاطاته ومتطلباته ،واإلرشاف عىل التنفيذ والتنسيق مع الوحدات املختصة ،واملخوّلة بإقراره واعتماده.
الجهة المشاركة:
هي الجهة التي يدخل املرشوع يف نطاق عملها الرئييس؛ مما يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسية يف املرشوع.
الجهة الداعمة:
هي الجهة التي ال يدخل املرشوع يف نطاق عملها الرئييس؛ إال أنها قادرة عىل تقديم إسهامات فعالة وخدمات لوجستية وتعني عىل تحسني التنفيذ وتيسريه.
كما تم توزيع مشاريع الخطة االستراتيجية على جميع الوحدات بحسب تصنيفها (جهة مرجعية ،مشاركة أو داعمة) على نحو يحقق :
• التكامل يف التطبيق .
• توزيع املهام .
• مشاركة الجميع يف التنفيذ .
• الفعالية يف التنفيذ .
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منهجية ربط مشاريع الخطة بوحدات العمادة
تمت عملية ربط مشاريع الخطة بوحدات العمادة من خالل الخطوات
المنهجية التالية:
 .1يف ضوء التصنيف الثالثي يتم إعداد ربط مبدئي للمشاريع بتلك الوحدات .
 .2مناقشة الربط املبدئي مع العمادة.
 .3مناقشة الربط مع الوحدات التابعة لها .
 .4االستفادة من التغذية الراجعة من تلك الوحدات.
 .5إعداد تصور مطور لعملية ربط املشاريع ،وتزويد العمادة به إلقراره.
 .6اعتماد ربط املشاريع.

كما تم إشراك الوحدات من خالل :
 .1عقــد حلقــة نقــاش مــع العمــادة العتمــاد منهجيــة إرشاك الوحــدات يف إعــداد الخطــة
التنفيذيــة .
 .2تصنيــف الوحــدات مــن حيــث تنفيــذ مشــاريع الخطــة االســراتيجية إىل ثــاث جهــات (كمــا
ســبق بيانــه) .
 .3إعداد ربط مبدئي ملشاريع الخطة االسرتاتيجية.
 .4مناقشة مخرجات ربط مشاريع الخطة االسرتاتيجية مع العمادة.
 .5إعداد استبيان حول أبرز املعلومات التي يلزم الحصول عليها من قبل الوحدات.
 .6توزيــع االســتبيان عــى جميــع الوحــدات ويطلــب منهــا تعبئــة االســتبيان فيمــا يخــص
املشــاريع املرتبطــة بهــا ســواء مــن حيــث كونهــا جهــة مرجعيــة أو جهــة مشــاركة .
 .7عقد اجتماعات عديدة لرشح االستبيان وإعطاء أمثلة تطبيقية للوحدات.
 .8الحصول عىل االستبيانات من الوحدات.
 .9تحليــل االســتبيانات املســرجعة ويتــم إثــراء الوصــف املبدئــي للمشــاريع بالنتائــج التــي تــم
الحصــول عليهــا .
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تابع تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية
كيف تتم عملية توصيف مشاريع الخطة االستراتيجية ؟
يشمل التوصيف العناصر التالية :
 .1تحديد الهدف العام للمرشوع.
 .2تحديد األهداف/األنشطة التفصيلية.
 .3محــددات أساســية للتنفيــذ (مــدى تكــرار تنفيــذ املــروع – الوقــت الزمنــي للتنفيــذ
– الفــرة الزمنيــة للتنفيــذ – امليزانيــة).
 .4تحديد متطلبات تنفيذ املرشوع.
 .5الجهات األساسية للتنفيذ (جهات مرجعية ،جهات مشاركة ،جهات داعمة).
 .6تحديد مؤرشات تنفيذ األداء ( KPIsعامة وتفصيلية).

كيف يتم تحديد أولوية تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية؟
لتحديــد أولويــات تنفيــذ املشــاريع تــم وضــع مجموعــة مــن املعايــر الدقيقــة مــع الســعي
لتطبيقهــا بقــدر املســتطاع وتشــمل تلــك املعايــر مــا يــي:
أوال :معايير األهمية النسبية لمشاريع الخطة اإلستراتيجية:
بشــكل عــام تتمحــور تلــك املعايري حــول أهميــة كل مــروع يف ضــوء رؤيــة الوحدة ورســالتها
وأهدافها اإلســراتيجية .

ثانيًا :معايير خاصة باالعتبارات العملية:
تفيــد املمارســة العمليــة أن هنالــك اعتبــارات عمليــة يجــب مراعاتهــا عنــد تطبيــق الخطــة
االســراتيجية ألي منظمــة ،ويمكــن وضــع مجموعــة مــن املعايــر ذات الطبيعــة العمليــة .وقــد
(مالحظــة  :يتــم توصيــف املشــاريع التــي تمــت إضافتهــا مــن الوحــدة ،أمــا املشــاريع التــي تــم إعــداد ثالثــة أنــواع مــن الربامــج الزمنيــة لتنفيــذ املشــاريع.
تخــص الخطــة االســراتيجية للجامعــة فقــد تــم توصيفهــا).
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مقدمة حول المقارنة المرجعية في مجال الخطط التنفيذية
تعتــر املقارنــة املرجعيــة  Benchmarkingواحــدة مــن أثمــن األدوات اإلداريــة يف عالــم اليــوم إذا تــم اســتخدامها بشــكل صحيــح ،وبعكــس ذلــك فســوف تكــون عبــارة عــن خســارة يف الوقــت
واملــوارد ،إذ إن اســتخدام املقارنــة املرجعيــة يســاهم يف تحســن مــؤرشات األداء وتحديــد عنــارص القــوة وتعزيزهــا ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا بحيــث تتميــز مــع املنافســن اآلخريــن .كمــا
تفيــد املمارســات العمليــة أن القيــام بمقارنــة مرجعيــة يف الجوانــب املتعلقــة بالخطــة التنفيذيــة مهمــة عســرة وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا أن املنظمــات عــادة مــا تصنــف املعلومــات ذات
الصلــة بخطتهــا التنفيذيــة عــى أنهــا معلومــات لالســتخدام الداخــي فقــط ,األمــر الــذي يحــد مــن الحصــول عــى معلومــات ثريــة مــن الجامعــات املســتهدفة.
وقــد ثبــت مــن التطبيــق العمــي صعوبــة الحصــول عــى املعلومــات املرتبطــة بالخطــة التنفيذيــة للجامعــات املرجعيــة ممــا دفــع فريــق العمــل إىل مضاعفــة الجهــد للحصــول املعلومــات
الالزمــة والتــي يمكــن االســتفادة منهــا يف الخطــة التنفيذيــة لعمــادة شــؤون الطــاب بالجامعــة.
وقد شملت المقارنة المرجعية الجوانب ذات العالقة المباشرة بالخطة التنفيذية للعمادة في حدود المعلومات المتاحة من خالل أربعة محاور رئيسية
هي:
 .1مقارنة مرجعية حول األنشطة الطالبية.
 .2مقارنة مرجعية حول الخدمات الطالبية.
 .3مقارنة مرجعية حول الرعاية الطالبية.
 .4مقارنة مرجعية حول تنمية املهارات.
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معايير اختيار الجامعات المرجعية

الدولة

الجامعة

تصنيف
2012/2011 QS Times

تصنيف
2012 ,Jan Webometrics

الجامعات المتميزة أكاديميًا وبحثيًا
الواليات المتحدة االمريكية USA

University of Southern California

107

32

المملكة المتحدة United Kingdom

Duhram University

94

266

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك سعود KSU

200

214

الجامعات المرموقة أكاديميًا
كندا Canada

University of Manitoba

N/A

243

جمهورية مصر العربية Egypt

جامعة القاهرة Cairo University

550 - 501

770

الجامعات المثيلة أكاديميًا
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك عبدالعزيز KAU

370

699

المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة الملك فيصل KFU

550-501

1211

سلطنة عُ مان Oman

جامعة السلطان قابوس .Qaboos Univ

377

1261

المملكة األردنية الهاشمية Jordan

جامعة اليرموك .Yarmouk Univ

N/A

3316

الجامعة المستهدفة
المملكة العربية السعودية Saudi Arabia

جامعة القصيم Qassim University

N/A

5450

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings - http://www.webometrics.info/top12000.asp
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المحـاور والمؤشـرات
المؤشرات

المحاور الرئيسية

األنشطة الطالبية

•
•
•
•

النشاط الثقافية
النشاط الريايض
النشاط الفني
النشاط اإلعالمي

•
•
•
•

النشاط االجتماعي
نشاط الجوالة
املشاركات الخارجية
النشاط العلمي

الخدمات الطالبية

•
•
•
•

السكن الطالبي
التغذية واإلعاشة
التشغيل الطالبي
التكافل االجتماعي

•
•
•
•

املنشآت الرياضية
مراكز/أندية طالبية
املنح الطالبية ورعاية الوافدين
خدمات إدارية وطالبية

الرعاية الطالبية

•
•
•

التوجية واإلرشاد
ذوي االحتياجات الخاصة
رعاية املتعثرين

•
•
•

صندوق الطالب
رعاية املوهوبني
رعاية املتفوقني

تنمية املهارات

•
•
•

املؤتمرات العلمية الطالبية
التدريب الصيفي
مهارات طالبية

•
•
•

الدورات التدريبية
ورش العمل
مركز عقول
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المراجع ومصادر المعلومات

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://qu.edu.sa/
http://studentaffairs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=211&Lng=AR
http://sa.ksu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/home1.aspx
http://www.squ.edu.om/tabid/13326/language/en-US/Default.aspx
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=11
http://cu.edu.eg/Arabic/Univ_Manage/studentsAffiar.aspx
http://www.usc.edu/student-affairs/
http://www.dur.ac.uk/study/experience/

هـ1432/1431  و1431/1430  التقارير السنوية لجامعة القصيم للعام الجامعي.1
. الزيارة امليدانية لجامعة امللك عبدالعزيز بجدة.2
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المحور األول :األنشطة الطالبية
النشاط الثقافي

النشاط
االجتماعي

النشاط الرياضي

النشاط االعالمي

النشاط الفني

نشاط الجوالة

النشاط العلمي

مشاركات خارجية

جامعة القصيم

5

7

5

2

8

3

5

5

جامعة امللك عبدالعزيز

6

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

6

8

7

4

6

6

جامعة امللك سعود

5

7

5

10

8

4

8

8

جامعة امللك فيصل

4

1

5

1

NA

4

NA

NA

جامعة السلطان قابوس

5

4

5

NA

NA

NA

NA

3

جامعة الريموك

2

5

5

2

5

4

NA

NA

جامعة القاهرة

4

5

5

5

6

5

1

NA

USC

2

1

3

1

3

1

1

3

Manitoba

3
نعم

3
نعم

5
نعم

2

4
نعم

NA

2
نعم

NA
نعم

مراكز /أندية
طالبية

Durham

N/A

N/A

المحور الثاني  :الخدمات الطالبية
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك سعود
جامعة امللك فيصل
جامعة السلطان قابوس
جامعة الريموك
جامعة القاهرة
USC
Durham
Manitoba

السكن الطالبي

التكافل اجتماعي

خدمات ادارية
وطالبية

التغذية واإلعاشة

المنح الطالبية
ورعاية الوافدين

المنشآت الرياضية

التشغيل الطالبي

نعم

NA
نعم

3

8

نعم

نعم

نعم

نعم

3

5

نعم

نعم

نعم

3

9

نعم

NA
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

3

6

نعم

NA

نعم

نعم

NA
نعم

NA

NA

NA

نعم

7

نعم

NA
نعم

نعم
نعم

NA
نعم

NA

نعم

نعم

نعم

NA

نعم

NA

NA

1

نعم

NA

نعم

NA

نعم

NA
نعم

1
نعم

10
نعم

نعم

NA

نعم

NA

N/A

N/A

N/A

N/A

نعم

نعم

نعم

NA
نعم

3
NA
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المحور الثالث  :الرعاية الطالبية
التوجية واإلرشاد

صندوق الطالب

ذوي االحتياجات الخاصة

رعاية المتعثرين

رعاية الموهبين

رعاية المتفوقين

جامعة القصيم

2

جامعة امللك عبدالعزيز

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

4

جامعة امللك سعود

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

2

جامعة امللك فيصل

نعم

نعم

نعم

NA

نعم

2

جامعة السلطان قابوس

نعم

نعم

NA

NA

NA

2

NA

جامعة الريموك

2

NA

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NA

NA

NA

جامعة القاهرة

NA
نعم

2

NA

USC

نعم

NA

NA

NA

3

NA

NA

NA

NA

NA

Durham

3
نعم

NA

NA
نعم

NA

NA
نعم

NA
نعم

Manitoba

N/A

NA

N/A

NA

NA

المحور الرابع :تنمية المهارات الطالبية
المؤتمرات العلمية
الطالبية

الدورات التدريبية

التدريب الصيفي

ورش العمل

مركز عقول

مهارات طالبية

نعم

نعم

نعم

نعم

NA
نعم

نعم

4

3

نعم

6

4

نعم

نعم

NA

نعم

2

8

جامعة السلطان قابوس

نعم

نعم

NA

NA

NA

NA

NA

جامعة الريموك

NA

NA
نعم

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جامعة القصيم
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة امللك سعود
جامعة امللك فيصل

NA
NA

NA
NA

NA
NA

1
1

جامعة القاهرة

NA

USC

نعم

NA

NA

NA

3

NA
نعم

نعم

NA

نعم

NA

نعم

نعم

NA
نعم

NA
نعم

NA

1

نعم

N/A

6
نعم

Durham
Manitoba

17

الدروس المستفادة من المقارنات المرجعية
تم دراسة  9جامعات وطنية وإقليمية وعاملية وتم استخالص عدد من الدروس املستفادة فيما يتعلق باملهام التي تضطلع بها عمادات شؤون الطالب بالجامعات املرجعية يف مجال األنشطة والخدمات
الطالبية والرعاية الطالبة وتنمية املهارات الخاصة بتلك العمادات ،وفيما ييل ملخص ألبرز الدروس املستفادة:
 .1فيما يتعلق باألنشطة الطالبية تبني أن  %100من الجامعات املرجعية تقدم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وغريها من األنشطة مع تفاوت نسبي يف عدد األنشطة الطالبية ،ونالحظ أن جامعة
القصيم تقدم معظم األنشطة الطالبية وبشكل ملحوظ ونشاط بارز مع التأكيد عىل التوسع يف األنشطة وزيادة املشاركة يف األنشطة الطالبية عىل املستوى االقليمي والعاملي.
 .2لوحظ من خالل املقارنة املرجعية أن جامعة القصيم تطرح معظم األنشطة الطالبية سواء كانت أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية أو غريها من األنشطة.
 .3جامعة القصيم من الجامعات املتميزة يف األنشطة الطالبية عىل مستوى الجامعات السعودية واألقليمية ،وذلك من خالل مشاركاتها امللموسة يف جميع األنشطة الطالبية املختلفة.
 .4تحرص جامعة القصيم عىل التنوع يف األنشطة الطالبية.
 .5بالنسبة للخدمات الطالبية فإن جامعة القصيم تطبق غالبية الخدمات الطالبية مع األخذ بعني االعتبار الرتكيز عىل الخدمات اإلدارية الطالبية .
 .6فيما يتعلق بالسكن الطالبي تبني أن نسبة  %50من الجامعات املرجعية مفعل لديها .بينما يقترص السكن الطالبي بجامعة القصيم عىل إسكان طالب املنح ،لذا فإن عىل جامعة القصيم تقديم
خدمات السكن الجامعي نظرا ً ألهميته للطالب ولدوره يف تعزيز الرضا واالنتماء لديهم.
 .7فيما يتعلق بخدمة التغذية واإلعاشة ،تبني أن  %100من الجامعات املرجعية تقدم هذه الخدمة الطالبية املهمة والتي تساعد الطالب عىل قضاء أطول وقت ممكن يف الجامعة.
 .8بالنسبة للرعاية الطالبية نجد بأن جامعة القصيم تطبق جميع الخدمات الطالبية مع األخذ بعني االعتبار الرتكيز عىل رعاية الطلبة املتعثرين وزيادة االهتمام برعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني.
 .9من خالل الجامعات املرجعية وجد أن وحدات االرشاد والتوجيه  Counselingمفعلة لديها ،لذا نأمل من جامعة القصيم كجامعة مستهدفة تفعيل دور وحدة اإلرشاد والتوجيه لتقوم بدورها
بصورة أكثر فاعلية.
 .10فيما يتعلق بصندوق الطالب نجد أن  %40من الجامعات املرجعية تفعل خدمة صندوق الطالب لديها.
 %30 .11من الجامعات املرجعية لديها خدمات وخطط لرعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني وكذلك متابعة الطلبة املتعثرين.
 %60 .12تقريبا من الجامعات املرجعية تهتم وترعى ذوي االحتياجات الخاصة من طالبها.
 .13توضح املقارنة املرجعية أن ما نسبته  %60من الجامعات املرجعية توفر الدعم للمؤتمرات العلمية الطالبية لطالبها وطالباتها يف املشاركة يف املؤتمرات الطالبية.
 %90 14من الجامعات املرجعية تقدم أنشطة وخدمات تدريبية لطالبها وطالباتها من طرح برامج ،ودورات تدريبية ،يف تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم ،واستثمار أوقات فراغهم وتعزيز مفهوم
االنتماء للجامعة .
 .15ما يقارب  %40من الجامعات املرجعية تهتم بإقامة ورش العمل الخاصة بتنمية املهارات الطالبية وتعزيز القدرات الذاتية واملهارية واالبداعية ،وتنمية املواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية
للطالب والطالبات.
 .16حقق احد طالب كلية الطب بجامعة القصيم املركز الثاني يف امللتقى الطالبي اإلبداعي الرابع عرش الذي نظمه املجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة اإلسكندرية
ضمن أكثر من  61بحثا ً مشاركا ً من  38جامعة يمثلون  14دولة عربية خالل عام 2011م.
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المتابعة والتقييم والمراجعة االستراتيجية
كيف يمكن متابعة وتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية؟
لإلجابة عىل هذا السؤال الرئيس يلزم اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة النوعية ومنها :
ماهي الجهة املسؤولة عن الخطة االسرتاتيجية يف الوحدة الفرعية ؟
ماهي اآللية التي سيتم من خاللها متابعة وتقييم التنفيذ ؟ وهل سيتم االستعانة بربنامج
حاسوب مثالً ؟

ملتابعة تنفيذ الخطة االسرتاتيجية تبنت العمادة تشكيل فريق داخيل عايل ومتكامل برئاسة عميد
شؤون الطالب وذلك لوضع نظام معلوماتي متكامل خاص بتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للعمادة
ومتابعة وتقييم األعمال واملنجزات بهذا الخصوص ,عىل أن يلبي املعايري القياسية املتعارف عليها
وان يكون متسما بدرجة عالية من القابلية للتطوير وفق االحتياجات املستقبلية.
وقد تم تكليف احد أعضاء الفريق الرئييس للخطة االسرتاتيجية ليكون مرشفا ً عىل الفريق الفني يف
ضوء منهجية علمية محددة.
كما سيتم االستعانة بنظام معلوماتي متطور يستخدمه الفريق ملتابعة وتقييم تنفيذ الخطة
االسرتاتيجية مع إمكانية االستعانة بمستشار خارجي بحسب الحاجة ووفق تطور مراحل
املمارسة العملية لتنفيذ الخطة .ومن أهم مهام الفريق الفني:
• اإلرشاف عىل عملية التخطيط لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للعمادة والتأكد من جودة عملية
التخطيط وتكاملها وفق أعىل املعايري.
• متابعة أعمال تنفيذ الخطة االسرتاتجية للعمادة وتقيميها والتأكد من دقة أعمال التنفيذ.
• تقديم الدعم اإلداري والتنظيمي لتيسري عمليات التنفيذ للخطة االسرتاتيجية للعمادة.
• إقرار امليزانية املقرتحة لتنفيذ مشاريع الخطة االسرتاتيجية
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التوصيف التفصيلي لمشاريع الخطة االستراتيجية لعمادة شؤون الطالب
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  1-1تطوير واستكمال البنية التحتية للشؤون الطالبية
 1-1-1استكمال إنشاء وتجهيز مدينة سكنية للطالب

الهدف العام
استكمال إنشاء وتجهيز املدينة السكنية لطلبة الجامعة يف ضوء خطة شاملة وبرنامج تنفيذي ممرحل وفق التعليمات وامليزانية املعتمدة ,وبمراعاة أفضل املواصفات وبما يوفر بيئة مواتيه
للتعلم ,وباقة متكاملة من الخدمات األساسية والرتفيهية والرياضية للطلبة وتوفري مقومات األمن والسالمة ,وبما يعزز الرضا والوالء التنظيمي لدى طلبة الجامعة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 .1وضع خطة الستكمال إنشاء وتجهيز املدنية السكنية لطلبة الجامعة يف ضوء التعليمات
واليزانيات املعتمدة.
 .2وضع برنامج إلنشاء املدينة السكنية بطريقة ممرحلة وفق امليزانية املعتمدة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

1433

الفترة الزمنية للتنفيذ

ست وثالثون شهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

عمادة شؤون الطالب

الجهة المشاركة

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهة المرجعية

عمادة الدراسات العليا

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة صندوق الطالب

إدارة الشؤون املالية

إدارة الشؤون اإلدارية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

عمادة الخدمات
التعليمية
كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

المؤشرات التفصيلية

١

جــودة خطــة اســتكمال إنشــاء
وتجهيــز املدينــة الســكنية للطلبــة
يف ضــوء التعليمــات وامليزانيــات
املعتمــدة.

 -1معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة التخطيط والتصميم إلنشاء املدينة السكنية للطلبة.
 -2معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة البنية التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -3معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة املواد التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -4معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة املرافق التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -5معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة البناء التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -6معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة مقومات األمن والسالمة التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -7معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة الصيانة التحتية للمدينة السكنية للطلبة.
 -8أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص إنشاء املدينة السكنية للطلبة وفق املنظور
الطويل األجل.
 -9أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص إنشاء املدينة السكنية للطلبة وفق املنظور
املتوسط األجل.
 -10أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص إنشاء املدينة السكنية للطلبة وفق املنظور
القصري األجل.
 -11مشاريع  /مبادرات واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية لتحقيق األهداف املحددة.
 -12متطلبات دقيقة ومتكاملة لبناء املدينة السكنية للطلبة وفق املعايري املحددة.
 -13صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف املعنية بالتنفيذ.

٢

جــودة الربنامــج الزمنــي لتنفيــذ
خطــة إنشــاء وتجهيــز املدينــة
الســكنية للطلبــة بشــكل مرحــي يف
ضــوء امليزانيــات املعتمــدة.

 -1برنامج زمني تفصييل دقيق ومرحيل للتنفيذ.
 -2خطوات واضحة ودقيقة ألعمال متابعة التنفيذ واإلنجاز.
 -3خطوات واضحة ودقيقة ألعمال تقييم التنفيذ واإلنجاز.
 -4خطوات واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  1-1تطوير واستكمال البنية التحتية للشؤون الطالبية
 2-1-1تطوير المرافق الرياضية والثقافية بالجامعة

الهدف العام
تطوير املرافق الرياضية والثقافية وفق خطة شاملة بما يوفر باقة متكاملة للخدمات الرياضة والثقافية ملنسوبي الجامعة وطلبتها ,وبما يستجيب لالحتياجات املستقبلية وفق منظور
إسرتاتيجي.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1إعداد خطة لتطوير املرافق الرياضية والثقافية يف األنظمة وامليزانيات املعتمدة.
 -2وضع برنامج زمني تنفيذي ممرحل لعملية التطوير وفق االحتياجات وامليزانيات
املعتمدة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

إثنى عرش شهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة املشاريع

إدارة التخطيط
وامليزانية

اإلدارة القانونية

اإلدارة املالية

وحدة املراجعة
الداخلية

والصيانة

إدارة املشرتيات
واملستودعات

الجهات الداخلية

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األندية الطالبية

إدارة النشاط الثقايف

إدارة األنشطة الطالبية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

إدارة الخدمات
عمادة شؤون الطالب
الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة خطــة تطويــر املرافــق
الرياضيــة والثقافيــة بمنظــور
اســراتيجي شــمويل يف ضــوء
األنظمــة وامليزانيــات املعتمــدة.

٢

جــودة الربنامــج الزمنــي لتنفيــذ
خطــة املرافــق الرياضيــة والثقافيــة
وفــق االحتياجــات وامليزانيــات
املعتمــدة.

المؤشرات التفصيلية
 -1معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة التخطيط والتصميم إلنشاء املرافق الرياضية والثقافية.
 -2معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة البنية التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -3معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة املواد التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -4معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة املرافق التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -5معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة البناء التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -6معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة مقومات األمن والسالمة التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -7معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة الصيانة التحتية للمرافق الرياضية والثقافية.
 -8أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص إنشاء املرافق الرياضية والثقافية وفق
املنظور الطويل األجل.
 -9أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص أنشاء املرافق الرياضية والثقافية وفق
املنظور املتوسط األجل.
أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص أنشاء املرافق الرياضية والثقافية وفق
-10
املنظور القصري األجل.
 -11مشاريع  /مبادرات واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية لتحقيق األهداف املحددة.
متطلبات دقيقة ومتكاملة لبناء املرافق الرياضية والثقافية وفق املعايري املحددة.
-12
صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف املعنية بالتنفيذ.
-13
برنامج زمني تفصييل دقيق ومرحيل للتنفيذ.
-1
-2خطوات واضحة ودقيقة ألعمال متابعة التنفيذ واإلنجاز.
-3خطوات واضحة ودقيقة ألعمال تقييم التنفيذ واإلنجاز.
-4خطوات واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 1-2-1صياغة المدونة األخالقية للطالب

الهدف العام
وضـع مدونـة أخالقيـة للطلبـة من شـأنها الضبـط األخالقي لسـلوك الطلبة يف العمليـة التعليمية بـكل جوانبهـا ,وتعزيز الضبـط الداخيل والرقابـة الذاتية يف إطـار منظومة القيم اإلسلامية
والقيـم املؤسسـية للجامعـة ,وإكسـاب الطلبـة أساسـيات التعامل املهنـي يف الوسـط الجامعي؛ بما يف ذلـك الحاالت التـي تسـتوجب التأديب والعقوبـة؛ وفق األنظمـة واللوائـح املعتمدة؛ مع
اإلفـادة من تجـارب الجامعـات املميزة يف ذلـك املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع مدونة أخالقية تفصيلية للطلبة وفق املحددات العملية لبناء املدونات األخالقية
الطالبية*.
 -2تقديم حزمة من األفكار لتفعيل تلك املدونة األخالقية وضمان دقة تطبيقها.

* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٤

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شؤون الطالب

اإلدارة القانونية

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية
للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة التوجية واإلرشاد

إدارة النشاط الثقايف

وحدة التطوير
والجودة

للتنفيذ

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة املدونــة األخالقيــة التفصيليــة
للطلبــة وفــق املحــددات العلميــة.

٢

جــودة األفــكار لتفعيــل املدونــة
األخالقيــة وضمــان دقــة تطبيقهــا.

المؤشرات التفصيلية

 -1مقارنة مرجعية واضحة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4معايري واضحة ودقيقة لاللتزام باإلطار القيمي املجتمعي (القيم اإلسالمية).
 -5معايري واضحة ودقيقة لاللتزام باإلطار القيم املؤسيس (قيم الجامعة).
 -6معايري واضحة ودقيقة لتفعيل الضبط الداخيل والرقابة الذاتية للطلبة.
 -7معايري واضحة ودقيقة إلكساب الطلبة أخالقيات التعامل املهني يف الوسط الجامعي.
 -8ضوابط ومعايري وإجراءات واضحة ودقيقة لحاالت التأديب والعقوبة يف ضوء األنظمة واللوائح املعتمدة.

-1أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أداء الطلبة.
-2أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أداء األقسام العلمية.
-3أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أداء الكليات.
-4أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بعقد لقاءات للتعريف باملدونة األخالقية وترسيخ قناعة الطلبة.

29

هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 2-2-1تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب

الهدف العام
إنشـاء وحـدة تنظيميـة مختصـة يف عمـادة شـئون الطلاب تعنـى بتعزيـز السـلوك التطوعـي لـدى طلبـة الجامعة؛ بمـا يخـدم الجامعـة ومجتمعهـا املحيط وفـق اإلطـار الوطنـي لتفعيل
مؤسسـات املجتمـع املدنـي وزيادة مشـاركة الفئات الشـابة يف خدمة املجتمـع يف املجاالت التـي يمتلكون فيها خيرات ومهارات ,بما يف ذلك األنشـطة واملنتجـات اإلبداعية لحل بعض املشـاكل
أو تحسين األداء أو تقديـم املعونـة يف تلـك املجـاالت ,مع اإلفـادة من تجـارب الجامعات املميـزة يف ذلك.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1إنشاء وحدة مختصة للعمل التطوعي للطلبة وفق املحددات العلمية.
 -2وضع الئحة عامة لتنظيم مشاركة الطلبة يف العمل التطوعي وفق األنظمة
والتعليمات املعتمدة*.
 -3اقرتاح حزمة من األفكار لتشجيع الكليات املميزة يف مجال العمل التطوعي الطالب
وتكريم الكليات املميزة.

* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٤

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شئون الطالب

عمادة الدراسات العليا

اإلدارة القانونية

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

للتنفيذ

إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة الجوالة

وحدة التطوير
والجودة

االستعانة بخربات
أعضاء هيئة التدريس
بكليات الجامعة

كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة إنشــاء الوحــدة املختصــة
بالعمــل التطوعــي للطلبــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4رؤية مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -5رسالة مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -6قيم مؤسسية مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -7هيكل تنظيمي مصمم بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -8اختصاصات تنظيمية مصممة وفق االعتبارات العلمية.

٢

جـودة الالئحـة العامـة لتنظيـم
مشـاركة الطلبـة يف العمـل التطوعي.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  3جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لعملية مشاركة الطلبة يف العمل التطوعي.
 -5صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -6نظام تحفيزي مصمم بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.

٣

جــودة األفــكار املقدمــة لتشــجيع
الكليــات يف مجــال العمــل التطوعــي
للعمــل وتكريــم الكليــات املميــزة.

 -1أفكار متنوعة ومالئمة بأداء الكليات.
 -2أفكار متنوعة ومالئمة بإيجاد آلية تنافس بني الكليات يف العمل التطوعي للطلبة.
 -3أفكار متنوعة ومالئمة بمجال الخدمات املجتمعية التي تقدمها الكليات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 3-2-1تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالب

الهدف العام
تأسـيس جمعيـات طالبيـة متنوعـة من شـأنها تفعيل مشـاركة الطلبة يف اتخـاذ القـرارات ذات الصلة بمسـارهم األكاديمي والرتفيهـي يف الجامعة ,وتعزيـز معارفهم ومهاراتهـم ,وتطوير
آليـات لنقـل رغبـات الطلبـة وتطلعاتهـم ,إلدارة الجامعة ,مع اإلفـادة من تجـارب الجامعات املميـزة يف مجال الجمعيـات الطالبية.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع الئحة عامة للجمعيات الطالبية لتفعيل مشاركة الطلبة وزيادة معارفهم
ومهاراتهم*.
 -2وضع آليات متكاملة لتمثيل الطلبة ونقل رغباتهم وتطلعاتهم ,إلدارة الجامعة بأسلوب
مقنن*.
 -3وضع آلية متكاملة لتشجيع الكليات عىل تأسيس جمعيات طالبية متعددة األغراض يف
ضوء الالئحة املعتمدة*.
 -4وضع آلية ملشاركة الجمعيات الطالبية يف املحافل الوطنية والدولية ذات االختصاص*.
* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

عمادة شؤون الطالب

عمادة شئون الجودة
واالعتماد

اإلدارة القانونية

عمادة الدراسات العليا

الجهة المرجعية

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية
للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األندية الطالبية

مركز عقول

وحدة التطوير
والجودة

للتنفيذ

االستعانة باستشاريني
من داخل أو خارج
الجامعة

كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة الالئحــة العامــة للجهــات
الطالبيــة لتفعيــل مشــاركة الطلبــة
وزيــادة معارفهــم ومهاراتهــم.

-1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  15جامعة مميزة.
-2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
-3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
-4دراسة تشخيصية للوضع الراهن للجهات الطالبية واملمارسات العملية لتمثيل الطلبة.
-5ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتأسيس الجمعيات واملجالس الطالبية.
-6ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ملشاركة الطلبة يف الجمعيات الطالبية.
-7ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحديد مجاالت املعارف واملهارات املستهدفة يف نشاط الجمعيات الطالبية.
-8ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحفيز الطلبة عىل املشاركة يف الجمعيات الطالبية.
-9ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتأديب والعقوبات يف الحاالت التي تستلزم ذلك.
-10ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ملشاركة الجمعيات الطالبية يف املحافل الوظيفية والدولية ذات االختصاص.
-11صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.

٢

جــودة آليــات تمثيــل الطلبــة ونقــل
رغباتهــم وتطلعاتهــم إلدارة الجامعة.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة لتمثيل الطلبة يف املجالس املختلفة عىل مستوى الجامعة والكليات ولنقل رغباتهم وتطلعاتهم
إلدارة الجامعة.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة ملتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات بخصوص رغبات الطلبة وتطلعاتهم.
 -3خطوات عملية واضحة ودقيقة ألتمتة عملية نقل رغبات الطلبة وتطلعاتهم إلدارة الجامعة.
 -4أدوات دقيقة لقياس رضا الطلبة عن الفعالية يف نقل رغباتهم وتطلعاتهم إلدارة الجامعة.

٣

جــودة آليــات تشــجيع الكليــات عــى
تأســيس جمعيــات متعــددة األغراض
يف ضــوء الالئمــة املعتمــدة.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة لتشجيع الكليات عىل تأسيس جمعيات طالبية.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة لتجهيز مقرات للجمعيات الطالبية.
 -3أفكار متنوعة ومالئمة لتضمني تأسيس جمعيات طالبية داخل الكليات يف تقويم أداء الكليات.

٤

جــودة آليــة مشــاركة الجمعيــات
الطالبيــة يف املحافــل الوظيفيــة
والدوليــة ذات االختصــاص.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة ملشاركة الجمعيات الطالبية يف املحافل الوطنية والدولية.
 -2معايري واضحة ودقيقة لعقد اتفاقيات مع جامعات مستهدفة بخصوص الجمعيات الطالبية.
 -3تضمني مشاركة الجمعيات الطالبية داخل الكليات يف تقويم أداء الكليات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 4-2-1إدارة عالقات أولياء األمور

الهدف العام
مراجعـة األسـاليب واإلجـراءات املتبعـة يف الجامعـة مـع أوليـاء أمور الطلبـة ,ووضع آليـة متكاملة تضمـن إدارة فعالة للعالقـة مع أولياء األمـور؛ بما يدعـم تلك العالقة على نحو ينعكس
إيجابـا ً على األداء األكاديمـي ألبنائهـم يف الجامعـة ,مع تفعيل تقنيـة املعلومات وإجـراء مقارنة مرجعيـة لإلفادة من التجـارب املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1مراجعة دقيقه لألساليب واإلجراءات الحالية التي تتخذها كليات الجامعة مع أولياء
األمور.
 -2وضع سياسة عامة لتنظيم العالقة مع أولياء األمور وتفعيل العالقة معهم*.
 -3وضع آلية لتشجيع الكليات والعمادات املساندة ذات الصلة عىل فعالية إدارة العالقة مع
أولياء األمور*.
 -4تطوير وتفعيل األنظمة املعلوماتية يف الجامعة لتيسري عملية االتصال والتعاون فيما

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

أربع أشهر

بني الجامعة و أولياء األمور.
* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

عمادة شؤون الطالب عمادة الدراسات العليا
كليات الجامعة

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهة المرجعية

للتنفيذ

عمادة شئون القبول
والتسجيل

---

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة التوجية واالرشاد إدارة الشؤون اإلدارية إدارة األنشطة الطالبية

إدارة العالقات العامة
واإلعالم

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة مراجعــة األســاليب
واإلجــراءات الحاليــة يف العالقــة مــع
أوليــاء األمــور.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة لتشخيص األساليب واإلجراءات الحالية يف العالقة مع أولياء األمور.
 -3عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -5دراسة تشخيصية دقيقة لألساليب واإلجراءات الحالية يف العالقة مع أوليا األمور.
 -6أساليب متنوعة لتطوير العالقة مع أولياء األمور.
 -7إجراءات عملية واضحة ودقيقة لتطوير العالقة مع أوليا األمور.

٢

جـودة السياسـة العامـة املنظمـة
للعالقـة مـع أوليـا األمـور.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص التعامل مع أولياء األمور يف املجال التعليمي (املسار األكاديمي).
 -2ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص التعامل مع أولياء األمور يف املجال النفيس.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص التعامل مع أولياء األمور يف املجال االجتماعي.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص التعامل مع الصعوبات واملشكالت املحتملة يف العالقة مع أولياء األمور.
 -5ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص توثيق العالقة مع أولياء األمور.
 -6صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.

٣

جــودة آليــة تشــجيع الكليــات
والعمــادات املســاندة ذات الصلــة
عــى فعاليــة إدارة العالقــة مــع
أوليــاء األمــور.

٤

جــودة تطويــر وتفعيــل األنظمــة
املعلوماتيــة لتيســر عمليــة االتصــال
والتعــاون مــع أوليــاء األمــور.

المؤشرات التفصيلية

 -1وحدة تنظيمية مختصة بإدارة العالقة مع أولياء األمور باختصاصات ومهام تنظيمية واضحة ومحددة وفق االعتبارات العلمية.

 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة للكليات والعمادات املساندة ذات الصلة مع أولياء األمور.
 -3مقرتحات متنوعة لتفعيل الكليات والعمادات املساندة ذات الصلة مع أولياء األمور.

 -4أفكار متنوعة ومالئمة لتضمني الفعالية يف العالقة مع أولياء األمور يف تقويم أداء الكليات والعمادات املساندة ذات الصلة.

 -5مقرتحات متنوعة لتكريم الكليات والعمادات املساندة ذات الصلة املميزة.

 -1مقرتحات متنوعة لتفعيل تقنية املعلومات إليصال معلومات مستهدفة ألولياء األمور.
 -2أدوات تقنية فعالة لقياس رضاء أولياء األمور فيما يخص العالقة معهم.
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 5-2-1اتفاقيات مع دور نشر لتوفير المراجع الجامعية للطالب

الهدف العام
تنفيـذ اتفاقيـات مـع دور نشر لتوفير املراجـع الجامعيـة لطلبة الجامعـة وفق اآلليـة املعتمـدة ,بما يضمـن إتاحة تلـك املراجع بشـكل مسـتمر والحصول عىل أفضـل أسـعار ممكنة ,وفق
منظـور استراتيجي يعـزز التعـاون والرشاكـة مع تلـك الدور يف مجـال صناعـة الكتاب الجامعـي ,مع اإلفـادة من التجـارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع معايري وآلية متكاملة لتوفري املراجع الجامعية لطلبة الجامعة بالتنسيق مع
كافة الوحدات ذات الصلة داخل الجامعة وخارجها ,بما يضمن تأمينها يف الوقت املناسب
بأفضل األسعار املمكنة*.
 -2تنفيذ اتفاقيات مع دور نرش سعودية ودولية لتوفري املراجع الجامعية لطلبة الجامعة
يف ضوء اآللية املقرة.
 -3تقديم مقرتحات لتعزيز التعاون والرشاكة مع دور النرش املختصة يف مجال صناعة
الكتاب الجامعي.
* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٨ ١٤٣٣

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

عمادة شؤون الطالب

الجهة المشاركة

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهة المرجعية

عمادة الدراسات العليا

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة صندوق الطالب

إدارة الشؤون املالية

إدارة الشؤون اإلدارية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

عمادة الخدمات
التعليمية
كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة معايــر آليــة توفــر املراجــع
الجامعيــة للطلبــة بالتنســيق مــع
كافــة الوحــدات ذات الصلــة داخــل
الجامعــة وخارجهــا ,بمــا يضمــن
تأمينهــا يف الوقــت املناســب بأفضــل
األســعار املمكنــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العليمة.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية بخصوص تحديد املراجع الجامعية.
 -5ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية بخصوص فرتات طلب املراجع الجامعية وتأمينها.
 -6ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية بخصوص أسعار املراجع الجامعية.
 -7ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية بخصوص توزيعها عىل الطلبة.
 -8خطوات عملية واضحة ودقيقة لعملية توفري املراجع الجامعية.
 -9صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -10قنوات اتصال وتنسيق واضحة ومحددة بدقة مع األطراف ذات الصلة داخل الجامعة وخارجها.

٢

جــودة تنفيــذ اتفاقيــات مــع دور
نــر ســعودية ودوليــة لتوفــر
املراجــع الجامعيــة للطلبــة.

-1تنفيــذ دقيــق ومتكامــل التفاقيــات مــع دور النــر الســعودية والدوليــة يف ضــوء الضوابــط واملعايــر والخطــوات والصالحيات
املحددة.
-2توفر املراجع الجامعية املطلوبة قبل بداية الفصل الدرايس بأسبوع عىل األقل بالكمية املحددة.

٣

جــودة مقرتحــات تعزيــز التعــاون
والرشاكــة مــع دور النــر املختصــة
يف مجــال صناعــة الكتــاب الجامعــي.

 -1مقرتحــات متنوعــة ودقيقــة بخصــوص تأليــف ونــر مراجــع جامعيــة مــن خــال التعــاون والرشاكــة مــع دور نــر
مســتهدفة.
 -2مقرتحــات متنوعــة ودقيقــة بخصــوص ترجمــة ونــر مراجــع جامعيــة مــن خــال التعــاون والرشاكــة مــع دور نــر
مســتهدفة.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 6-2-1تجسير العالقة بين الجامعة والتعليم العام

الهدف العام
استكشـاف فـرص التنسـيق والتعـاون والرشاكـة مـع التعليم العـام بما يعني عىل تحسين املدخلات للجامعة باسـتقطاب الطلاب املميزين ,ولتلبيـة امليول العلميـة واملهنيـة ,وتطوير بعض
األبعـاد التعليميـة يف التعليم العام.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1استكشاف فرص التنسيق والتعاون والرشاكة مع التعليم العام ( بنني وبنات ).
 -2تعريف طلبة التعليم العام (ابتدائي  -متوسط – ثانوي) بالتخصصات العلمية املختلفة
يف الجامعة.
 -3وضع آليات متكاملة للتنسيق والتعاون والرشاكة مع التعليم العام*.
 -4تقديم خدمات استشارية وتدريبية للتعليم العام ترفع من جودة التعليم وتسهم يف
تحسني املدخالت للجامعة.

* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٤

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

عمادة شؤون الطالب

عمادة خدمة املجتمع

كليات الجامعة

الجهة المرجعية

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية
للتنفيذ

دعم اإلدارة العليا
للتعاون والرشاكة
مع التعليم العام يف
املجاالت املستهدفة
دعم اإلدارة العليا
للحصول عىل
املعلومات املطلوبة
اإلفادة من خرباء
وممارسني تربويني
بحسب الحاجة

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة األنشطة الطالبية إدارة الشؤون اإلدارية إدارة التوجية واإلرشاد

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

المؤشرات التفصيلية

١

جــودة استكشــاف فــرص التنســيق
والتعــاون والرشاكــة مــع التعليــم
العــام ( بنــن وبنــات).

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة الستكشاف فرص التنسيق والتعاون والرشاكة .
 -2دراســة مســحية دقيقــة مــن مــدارس التعليــم العــام يف القصيــم (ابتدائــي – متوســط – ثانــوي) لتحديــد احتياجاتهــم
وتطلعاتهــم مــن الجامعــة.
 -3دراســة مســحية دقيقــة مــن الطاقــم التدريــي والطلبــة يف الجامعــة لتحديــد املتطلبــات مــن التعليــم العــام (ابتدائــي –
متوســط – ثانــوي).
 -4احتياجات متنوعة ومصنفه بشكل دقيق ومالئم للتعليم العام.
 -5بلورة دقيقة لفرص التنسيق والتعاون والرشاكة يف ضوء االحتياجات والتطلعات واملتطلبات السابقة.

٢

جـودة تعريـف طلبـة التعليـم العـام
( ابتدائـي – متوسـط – ثانـوي)
بتخصصـات الجامعـة.

 -1قاعات نموذجية مصممة وفق املعايري القياسية داخل الجامعة لتعريف الطلبة بالتخصصات املستهدفة.
 -2عروض تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية قي التخصصات املستهدفة لطلبة املرحلة االبتدائية.
 -3عروض تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية قي التخصصات املستهدفة لطلبة املرحلة املتوسطة.
 -4عروض تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية قي التخصصات املستهدفة لطلبة املرحلة الثانوية.
 -5كتيبات تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية لطلبة املرحلة االبتدائية.
 -6كتيبات تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية لطلبة املرحلة املتوسط.
 -7كتيبات تعريفية مصممة وفق املعايري الرتبوية القياسية لطلبة املرحلة الثانوية.

٣

جــودة آليــات التنســيق والتعــاون
والرشاكــة مــع التعليــم العــام.

-1
-2
-3

٤

جــودة الخدمــات االستشــارية
والتدريبيــة املقدمــة للتعليــم العــام.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية للتعليم العام.
 -2إطار عميل دقيق ومتكامل لتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية للتعليم العام.
 -3رضا مؤسسات التعليم العام عن الخدمات االستشارية والتدريبية املقدمة بما ال يقل عن .%80
 -4رضا الطاقم االستشاري والتدريبي بما ال يقل عن .%80

آلية دقيقة ومتكاملة للزيادة امليدانية املتبادلة.
آلية دقيقة ومتكاملة لعقد اتفاقيات التعاون والرشاكة مع التعليم العام.
إطار عميل دقيق متكامل إلجراءات التعاون والرشاكة مع التعليم العام.
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 1-2-7إنشاء إدارة للجودة في العمادة وأقسام الطالبات

الهدف العام
إنشـاء إدارة مختصـة بأعمـال الجـودة باأنشـطة العمـادة وأقسـام الطالبـات ووضـع رؤيـة ورسـالة وقيـم وأهـداف للإدارة ,بمـا يضمن تحقيـق أعىل معايير الجـودة يف مجال األنشـطة
والخدمـات الطالبيـة ،ويرسـخ مفهـوم التطويـر والجـودة يف العمادة .

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1تحديد الرؤية والرسالة والقيم لإلدارة املختصة باعمال الجودة والتطوير.
 -2إعداد إجراءات العمل ووصف الوظائف لإلدارة املختصة باعمال الجودة والتطوير.
 -3إعداد آلية للتنسيق والتعاون والرشاكة مع الوحدات املختصة داخل االعمادة وخارجها
بما يضمن التكامل يف األنشطة واإلنجاز.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

وحدة التطوير والجودة

وحدة الشؤون أإلدارية

عمادة ضمان الجودة واالعنماد

متطلبات أساسية للتنفيذ

توفري طاقم ٍ
كاف ومؤهل
االستعانة بكفاءات مؤهلة وخربات من داخل
الجامعة من أعضاء هيئة التدريس
توفري طاقم استشاري يف مجال التطوير
والجودة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة الرؤيــة والرســالة والقيــم
لــإدارة املختصــة بأعمــال التطويــر
والجــودة.

٢

جــودة إجــراءات العمــل ووصــف
الوظائــف لــإدارة املختصــة باعمــال
الجــودة والتطويــر.

٣

جــودة آليــة للتنســيق والتعــاون
والرشاكــة مــع الوحــدات املختصــة
داخــل االعمــادة وخارجهــا بمــا
يضمــن التكامــل يف األنشــطة
واإلنجــاز.

المؤشرات التفصيلية

 -1رؤية مصممة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية االعمادة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
 -2رسالة مصممة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية العمادة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
 -3قيم أساسية مصممة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية االعمادة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
تصور واضح ودقيق يعني عىل بلورة أهداف اسرتاتيجية لإلدارة.
-4

 -1مجاالت عمل اإلدارة محددة بدقة يف ضوء رؤيته ورسالته وقيمها االساسية.
 -2اختصاصات تنظيمية لإلدارة واضحة ودقيقة وفق املحددات العلمية.
 -3صالحيات ومهام واضحة ودقيقة ملدير اإلدارة.
 -4خطوات عملية واضحة ودقيقة لضمان تفعيل اإلدارة.
 -5وصف تفصييل ودقيق للوظائف املدرجة يف الهيكل التنظيمي لإلدارة وفق املحددات العلمية.
 -6معايري ومؤرشات تقييم األداء وقياس اإلنجاز لإلدارة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتعاون والرشاكة مع الجهات املختصة.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة للتنسيق والتعاون والرشاكة مع الجهات ذات العالقة داخل العمادة وخارجها.
 -3قنوات اتصال وتنسيق محددة بدقة مع األطراف ذات الصلة.
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هدف  1استكمال البنية التحتية والمؤسسية للخدمات الطالبية
استراتيجية  2-1تطوير واستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية
 1-2-8دراسة متطلبات الحصول على شهادة ضمان الجودة األيزو 9000

الهدف العام
دراسـة متطلبـات الحصـول عىل شـهادة ضمـان الجودة األيـزو  ،9000لرفع جـودة ونوعيـة العمـل يف االدارات والوحدات التابعـة لعمادة شـؤون الطالب ،للوصـول للتميز يف تقديم األنشـطة
والخدمـات الطالبيـة ،مع اإلفـادة من تجـارب العمادات املناظـرة يف الجامعـات الوطنية واالقليميـة والعاملية.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 .1تحديد الوضع الراهن لإلجراءات االدارية بالعمادة وإداراتها ووحداتها.
 .2دراسة معايري الحصول عىل شهادة ضمان الجودة األيزو . 9000
 .3وضع معايري إجراء املقارنات املرجعية.
 .4تطويــر االجــراءات اإلداريــة بمــا يتوافــق ومتطلبــات الحصــول عــى شــهادة ضمــان
الجــودة األيــزو .9000
 .5رصد ومتابعة العمليات اإلدارية للتأكد من تحقيق معايري ومتطلبات األيزو.
 .6تنفيذ عملية تطوير االجراءات اإلدارية وفق نتائج الدراسة.
 .7تسهيل التحسني املستمر.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

وحدة التطوير والجودة

إدارة الشؤون اإلدارية

عمادة ضمان الجودة واالعتماد

متطلبات أساسية للتنفيذ

توفري طاقم ٍ
كاف ومؤهل
االستعانة باستشاريني مؤهلني وذي خربة
جيدة يف مجال الجودة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة دراســة معايــر الحصــول
عــى شــهادة ضمــان الجــودة األيــزو
9000

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة إلجراء الدراسة.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة للتخطيط للدراسة.
 -3استبيانات علمية واضحة ودقيقة إلجراء الدراسة.
 -4مقابالت شبه مهيكلة إلجراء الدراسة.
 -5خطوات واضحة ودقيقة لتحليل البيانات وتطوير اإلجراءات اإلدارية يف ضوء النتائج.

٢

جــودة جمــع البيانــات واملعلومــات
ونتائجهــا.

 -1إال تقل نسبة االستبيانات املسرتجعة عن  %20من مجتمع الدراسة.
 -2ثراء البيانات النوعية التي يتم استخالصها من املقابالت عىل إال تقل عن  5مقابالت.
 -3دقة النتائج وكفايتها كميا ً ونوعياً.

٣

جــودة تطويــر االجــراءات اإلداريــة
بمــا يتوافــق ومتطلبــات الحصــول
عــى شــهادة ضمــان الجــودة األيــزو
9000

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لنتائج الدراسة التي يتم استخدامها يف تطوير اإلجراءات اإلدارية.
 -2ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتوثيق نتائج الدراسة وكيفية االستفادة منها.
 -3خطوات عملية واضحة ودقيقة لعملية تطوير االجراءات اإلدارية يف ضوء نتائج الدراساة.
 -4صالحيات واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.

٤

جــودة رصــد ومتابعــة العمليــات
اإلداريــة للتأكــد مــن تحقيــق معايري
ومتطلبــات األيــزو 9000

 -1تنفيذ دقيق ومتكامل لعملية رصد ومتابعة العمليات االدارية يف ضوء الضوابط واملعايري والخطوات املحددة.
 -2توثيق دقيق ومتكامل لعملية رصد ومتابعة العمليات االدارية يف ضوء الضوابط واملعايري والخطوات املحددة.

المؤشرات التفصيلية

50

هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  1-2التميز في الخدمات الطالبية
 1-1-2تطوير خدمات شؤون الطالب

الهدف العام
تطويـر كافـة الخدمـات املقدمـة لطلبـة الجامعـة فيما يتعلـق بعمليـة قبولهم يف الجامعة ,وتسـجيل املقـررات؛ وفق أعلى املعايري على نحو ييرس تلـك العمليات ,السـيما للطالبـات ويضمن
دقتهـا وتحقيـق العدالـة اإلجرائيـة مع كافـة الطلبة ,مـع تفعيل تقنيـة املعلومـات ,واإلفادة من تجـارب الجامعـات املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1مراجعة وتطوير مجاالت وأساليب وإجراءات تطوير الخدمات األكاديمية للطلبة يف
مجال القبول والتسجيل.
 -2وضع آلية متكاملة لضمان تحقيق فعالية أكرب من قبل مختلف الكليات فيما يخص
عمليات القبول والتسجيل*.
 -3وضع آلية متكاملة لضمان تحقيق الدقة والعدالة يف عمليات القبول والتسجيل*.

* .يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٨ ١٤٣٣

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

الجهات الداخلية
الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شؤون الطالب

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

إدارة الخدمات

عمادة الدراسات العليا

إدارة املشاريع
والصيانة

للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة
الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة األندية الطالبية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .

52

م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة مراجعــة وتطويــر مجــاالت
وأســاليب وإجــراءات تطويــر
الخدمــات األكاديميــة يف مجــال
القبــول والتســجيل.

 -1دراسة تشخيصية دقيقة للوضع الراهن للقبول والتسجيل.
 -2مجاالت وأساليب متنوعة لتطوير الخدمات الخاصة يف القبول والتسجيل.
 -3معايري قياسية بخصوص وضوح إجراءات القبول ودقتها.
 -4معايري قياسية بخصوص وضوح إجراءات التسجيل ودقتها.
 -5معايري قياسية بخصوص وضوح إجراءات العمليات األكاديمية للطلبة.
 -6ضوابط ومعايري وإجراءات دقيقة لعملية اإلرشاد األكاديمي للطلبة املستجدين.
 -7برامج تدريبية متكاملة للطاقم النسائي املختص بعملية القبول والتسجيل.

٢

جــودة آليــة تحقيــق فعاليــة أكــر
مــن قبــل الكليــات بخصــوص
القبــول والتســجيل.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات القبول والتسجيل.
 -2صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.
 -3ضوابط ومعايري وإجراءات واضحة ودقيقة وعملية إلعداد الجدول الدرايس يف الوقت املحدد.
 -4حلول دقيقة وعملية للمشاكل املتكررة يف مجال القبول والتسجيل.
 -5أدوات قياس دقيقة لرضا األطراف ذات الصلة بالقبول والتسجيل.

٣

جــودة آليــة تحقيــق الدقــة والعدالــة
يف عمليــة القبــول والتســجيل.

 -1معايري قياسية بخصوص الدقة يف نظام القبول والتسجيل.
 -2معايري قياسية بخصوص العدالة يف نظام القبول والتسجيل.
 -3ضوابط ومعايري وإجراءات إصدار ومتابعة تقارير تتبع كافة عمليات القبول والتسجيل.
 -4برامج تدريبية متكاملة لزيادة مستويات الدقة يف عمليات القبول والتسجيل.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  1-2التميز في الخدمات الطالبية
 2-1-2العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة

الهدف العام
مراجعـة وتطويـر الخدمـات التـي تقدمهـا الجامعـة للطلبـة ذوي االحتياجـات الخاصة يف املجـاالت األكاديميـة والرتفيهيـة واالجتماعية ,مـع تفعيـل التقنية الحديثـة ,واإلفادة مـن تجارب
الجامعـات املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1مراجعـة الخدمـات الحاليـة التي تقدمهـا الجامعة للطلبـة ذوي االحتياجـات الخاصة
واقرتاح مجـاالت وأسـاليب تطويرها.
 -2وضع سياسة عامة لتنظيم الخدمات الخاصة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة*.
 -3وضـع آليـة متكاملـة لتشـجيع الطلبـة ذوي االحتياجـات الخاصـة على الفعاليـة
األكاديميـة واملشـاركة يف الربامـج واألنشـطة الالمنهجيـة*.

* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة وحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٤

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شئون الطالب

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

إدارة الخدمات

إدارة العالقات العامة
عمادة الدراسات العليا
واإلعالم
كليات الجامعة

الجهات الداخلية

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

وجود بنية تحتية
تخدم ذوي االحتياجات إدارة التوجية واإلرشاد
الخاصة

الجهة المشاركة

إدارة صندوق الطالب

الجهة المرجعية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة الشؤون املالية

االســتعانة بطاقــم مؤهــل
يف مجــال التعامــل مــع
ذوي االحتياجــات الخاصة
بحســب االحتيــاج يف
املــروع

إدارة املشاريع
والصيانة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .

55

م
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١

جــودة مراجعــة الخدمــات الحاليــة
املقدمــة للطلبــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة واقــراح مجاالت وأســاليب
تطويرهــا.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4دراسة تشخيصية دقيقة للخدمات الحالية املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
 -5مجاالت وأساليب متنوعة لتطوير الخدمات املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

٢

جــودة السياســة العامــة لتنظيــم
الخدمــات املقدمــة للطلبــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتنظيم الخدمات املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
 -2صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص املرافق املخصصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

٣

جــودة آليــة تشــجيع الطلبــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة عــى الفعاليــة
األكاديميــة واملشــاركة يف األنشــطة.

 -1صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.
 -2خطوات عملية وواضحة ودقيقة لزيادة الفعالية األكاديمية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.
 -3خطوات عملية وواضحة ودقيقة لتحسني مشاركة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف األنشطة الالمنهجية.
 -4أفكار متنوعة ومالئمة لتضمني جودة الخدمات املقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يف تقويم أداء الكليات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  1-2التميز في الخدمات الطالبية
 3-1-2تطوير األنشطة الالمنهجية

الهدف العام
مراجعـة وتطويـر األنشـطة الالمنهجيـة بمختلف أشـكالها ,بما يضمن تدعيـم مقدمات بناء شـخصية متكاملة ,وتدريـب الطلبة عىل القيـادة والعمل الجماعـي والفعالية وتحمل املسـئولية,
مـع ربط تلك األنشـطة بمسـار العمـل التطوعي للطلبة ,واإلفـادة من تجـارب الجامعات املميـزة يف مجال األنشـطة الالمنهجية.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1مراجعة األنشطة الالمنهجية الحالية واقرتاح مجاالت وأساليب تطويرها.
 -2وضع الئحة عامة لتنظيم األنشطة الالمنهجية يف ضوء األنظمة واللوائح املعتمدة*.
 -3اقرتاح مجاالت وأساليب وإجراءات لتكامل األنشطة الالمنهجية مع العمل التطوعي
للطلبة.
 -4وضع آلية متكاملة ملشاركة كافة الكليات يف األنشطة الالمنهجية وتكريم الكليات
املميزة ,إدارة وطلبة*.

* .يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٩ ١٤٣٣

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة العالقات العامة
عمادة شؤون الطالب عمادة الدراسات العليا
واإلعالم
كليات الجامعة

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية
للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة األندية الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .

58

م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة مراجعــة األنشــطة الحاليــة
واقــراح مجــاالت وأســاليب
تطويرهــا .

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  15جامعة مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -5دراسة تشخيصية دقيقة لألنشطة الالمنهجية الحالية.
 -6مجاالت وأساليب متنوعة لتطوير األنشطة الالمنهجية.

٢

جــودة الالئحــة العامــة املنظمــة
لألنشــطة الالمنهجيــة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحديد مجاالت األنشطة الالمنهجية يف ضوء اللوائح املعتمدة.
 -2ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتنظيم مشاركة الطلبة يف األنشطة الالمنهجية يف ضوء اللوائح املعتمدة.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتقويم مشاركة الطلبة يف األنشطة الالمنهجية يف ضوء اللوائح املعتمدة.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتحفيز عىل مشاركة الطلبة يف األنشطة الالمنهجية يف ضوء اللوائح املعتمدة.
 -5صالحيات ومهام واضحة محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٣

جــودة اقــراح مجــاالت وأســاليب
وإجــراءات لتكامــل األنشــطة
الالمنهجيــة مــع العمــل التطوعــي.

 -1مجاالت وأساليب متنوعة لتكامل األنشطة الالمنهجية مع العمل التطوعي للطلبة.
 -2إجراءات واضحة ودقيقة لتكامل األنشطة الالمنهجية مع العمل التطوعي للطلبة.

٤

جــودة آليــة مشــاركة الكليــات
يف األنشــطة الالمنهجيــة وتكريــم
الكليــات املميــزة.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة ملشاركة الكليات يف األنشطة الالمنهجية.
 -2مقرتحات متنوعة لتفعيل الوحدة املختصة باألنشطة الالمنهجية يف الكليات.
 -3أفكار متنوعة ومالئمة لتضمني فعالية الكليات يف األنشطة الالمنهجية يف تقويم أداء الكليات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  1-2التميز في الخدمات الطالبية
 4-1-2تعزيز الوالء والرضا الطالبي

الهدف العام
دراسـة تحليليـة ملسـتويات الرضـا والـوالء لـدى الطلبـة عـن مختلـف الجوانـب يف الجامعـة ,واقتراح آليـات وإجراءات مـن شـأنها تعزيز الـوالء والرضـا ,بمـا ينعكـس إيجابا ً على أدائهم
األكاديمـي ويسـهم يف اسـتقطاب الطلبـة املتميزيـن ,مـع اإلفـادة مـن تجـارب الجامعات املميـزة يف ذلـك املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة تحليليـة ملسـتويات الرضـا والوالء لـدى الطلبة عـن مختلف الجوانـب وتحديد
األسـباب واملعوقـات التـي تخفض الرضـا والوالء.
 -2بنـاء آليـات عمليـة مربوطة بإجـراءات متكاملة لتعزيز مسـتويات الـوالء والرضا لدى
طلبـة الجامعة*.
 -3اقرتاح حزمة من األفكار من شأنها تعزيز الوالء والرضا لدى الطلبة.

* يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٩ ١٤٣٣

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

عمادة شؤون الطالب

إدارة العالقات العامة
واإلعالم

عمادة شئون املكتبات

كليات الجامعة

الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية

الجهة المرجعية

عمادة الدراسات العليا

الجهات الداخلية

عمادة ضمان الجودة

للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارات التوجية
واإلرشاد

وحدة التطوير
والجودة

إدارة األنشطة الطالبية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

واالعتماد
مركز الدراسات الجامعية
للطالبات
عمادة شئون القبول
والتسجيل
إدارة الخدمات
إدارة السالمة واألمن
إدارة املشاريع والصيانة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة مراجعــة الخدمــات الحاليــة
املقدمــة للطلبــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة واقــراح مجاالت وأســاليب
تطويرهــا.

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة للدراسة التحليلية للرضا والوالء لدى الطلبة.
 -2دراسة تحليلية شاملة للجوانب التعليمية والخدماتية والتنظيمية.
 -3دراسة تشخيصية دقيقة ملستويات الرضا لدى الطالب يف مختلف املراحل األكاديمية.
 -4دراسة تشخيصية دقيقة ملستويات الرضا لدى الطالبات يف مختلف املراحل األكاديمية.
 -5دراسة تشخيصية دقيقة ملستويات الوالء لدى الطالب يف مختلف املراحل األكاديمية.
 -6دراسة تشخيصية دقيقة ملستويات الوالء لدى الطالبات يف مختلف املراحل األكاديمية.

٢

جــودة السياســة العامــة لتنظيــم
الخدمــات املقدمــة للطلبــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4مهام وواجبات محددة بدقة لألقسام العلمية.
 -5مهام وواجبات محددة بدقة للكليات.
 -6مهام وواجبات محددة بدقة لعمادة القبول والتسجيل.
 -7مهام وواجبات محددة بدقة مستوى الطالب.
 -8مهام وواجبات محددة بدقة مستوى املكتبات.
 -9مهام وواجبات محددة بدقة تقنية املعلومات.
 -10أدوات قياس دقيقة ملستويات الرضا لدى الطلبة.
 -11أدوات قياس دقيقة ملستويات الوالء لدى الطلبة.

٣

جــودة األفــكار املقدمــة لتعزيــز
الــوالء والرضــا لــدى الطلبــة.

المؤشرات التفصيلية

-1
-2
-3

أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم األقسام العلمية.
أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم الكليات.
أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أداء العمادات املساندة ذات العالقة.
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  1-2التميز في الخدمات الطالبية
 5-1-2تحفيز الطالب المميزين والمبدعين

الهدف العام
تشـجيع الطلبـة يف مختلـف التخصصـات على التميـز األكاديمـي معرفيـا ً ومهاريـا ً وأخالقيـا ً وتقنيـاً ,وتحفيزهـم لتحقيق أعلى درجـات التحصيل العلمـي يف ضـوء متطلبات سـوق العمل
واحتياجـات املجتمـع؛ بمـا يرفـع من جدارتهـم العلمية واملهنيـة ,ويعزز من تنافسـيتهم للحصـول عىل وظائـف قيادية ومالئمـة ,وتحفيز الطلبـة املبدعني بالتنسـيق مع الجهـات املختصة,
مـع اإلفادة مـن تجـارب الجامعـات املميزة يف ذلـك املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1إعداد السياسة العامة لتشجيع الطلبة املميزين واملبدعني يف مختلف الكليات يف
الجامعة*.
 -2تشخيص املمارسات الفعلية يف الكليات بخصوص تشجيع الطلبة املميزين واملبدعني
واقرتاح آليات وأساليب للتطوير.
 -3إعداد إطار عام لدفع الكليات لرتشيح الطلبة املميزين واملبدعني لديهم للمسابقات
والجوائز املحلية والوطنية والدولية*.
 -4إعداد إطار للتنسيق والتعاون والرشاكة مع الجهات املعنية بالطلبة املتفوقني
واملبدعني*.
* .يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٨ ١٤٣٣

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

عمادة شؤون الطالب عمادة الدراسات العليا
كليات الجامعة

الجهة المرجعية

الجهات الداخلية
الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية
للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

مركز عقول

إدارة األندية الطالبية

إدارة الشؤون املالية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة صندوق الطالب

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

المؤشرات التفصيلية

١

جــودة السياســة العامــة لتشــجيع
الطلبــة املميزيــن واملبدعــن يف
الجامعــة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مقارنة مرجعية دقيقة بما ال تقل عن  10جامعات مميزة.
عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتعريف الطلبة املميزين.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتعريف الطلبة املبدعني.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحديد امتيازات الطلبة املميزين وتكريمهم.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحديد امتيازات الطلبة املدعني وتكريمهم.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتعاون والرشاكة مع الجهات املعنية باملبدعني واملوهوبني.
صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٢

تشــخيص املمارســات الفعليــة يف
الكليــات بخصــوص تشــجيع الطلبــة
املميزيــن واملبدعــن.

-1
-2
-3
-4

خطوات منهجية واضحة ودقيقة لتشخيص املمارسات الفعلية بخصوص تشجيع الطلبة املميزين واملبدعني.
نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات محددة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
قياس دقيق ملستوى الرضا لدى الطلبة املميزين واملبدعني.
مقرتحات عملية متنوعة ومالئمة لتشجيع الطلبة املميزين واملبدعني.

٣

جــودة اإلطــار العــام لدفــع الكليــات
لرتشــيح الطلبــة املميزيــن واملبدعــن
للمســابقات والجوائــز.

-1
-2
-3

ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لعملية ترشيح ملسابقات والجوائز.
خطوات واضحة ودقيقة ومتكاملة لعملية ترشيح الطلبة للمسابقات والجوائز.
صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٤

جــودة إطــار التنســيق والتعــاون
والرشاكــة مــع الجهــات ذات الصلــة
بالطلبــة املميزيــن واملبدعــن.

-1
-2
-3

صالحيات ومهام محدودة بدقة لألطراف ذات الصلة.
قنوات تنسيق واتصال واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
أدوات دقيقة لقياس الرضا لدى األطراف ذات الصلة.
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  2-2تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية
 1-2-2دراسة تأثير برامج التدريب وتنمية المهارات على مخرجات الجامعة

الهدف العام
دراسـة شـاملة لتأثير برامـج التدريب وتنميـة املهارات عىل مخرجـات طالب وطالبـات الجامعة إىل جانـب البعد األكاديمـي وفق املحـددات العلمية بما يعين الجامعة عىل تحسين جودة تلك
الربامـج مـن حيـث مدخالتها وعملياتهـا ومخرجاتها ,ومن ثم تحسين جـودة األثر التدريبي ملثـل تلك الربامج ,مـع اإلفادة مـن التجارب الوطنيـة واالقليمية والعامليـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسة تشخيصية للوضع الراهن لربامج التدريب وتنمية املهارات الطالبية يف العمادة.
 -2إعداد تصور متكامل لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية بما يحسن من
مدخالت تلك الربامج وعملياتها التشغيلية ومخرجاتها ومن ثم تحسني األثر التدريبي لتلك
الربامج.
 -3تضمني التصور ملقرتحات متابعة أعمال التدريب وتنمية املهارات الطالبية وتقييمها
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٩ ١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

مركز عقول

إدارة الشؤون اإلدارية

عمادة التطوير األكاديمي

متطلبات أساسية للتنفيذ

إدارة التوجية واإلرشاد
إدارة األنشطة الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة دراســة وتشــخيص الوضــع
الراهــن لربامــج التدريــب وتنميــة
املهــارات عــى مخرجــات الطــاب
وطالبــات الجامعــة.

 -1مقارنة مرجعية بما ال يقل عن  5عمادات مماثلة مميزة .
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية.
 -4دروس مستفادة واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص التطوير.
 -5دروس مستفادة واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص التدريب.
 -6خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن لربامج التدريب وتنمية املهارات الطالبية بالجامعة.
 -7نقاط قوة وضعف واضحة ودقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية.

٢

جــودة التصــور لتطويــر برامــج
التدريــب وتنميــة املهــارات عــى
مخرجــات الطــاب وطالبــات
الجامعــة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية يف ضوء األنظمة املعتمدة.
 -2أهداف واضحة ودقيقة لعملية تطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية.
 -3مجاالت متنوعة ومحددة بدقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية.
 -4أساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية من جهة مدخالتها.
 -5أساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية من جهة عمليات التشغيلية.
 -6أساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية من جهة مخرجاتها.
 -7أساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير برامج االتدريب وتنمية املهارات الطالبية من جهة أثرها التعليمي.

٣

جــودة تضمــن التصــور ملقرتحــات
متابعــة أعمــال التطويــر وتقييمهــا
واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.

 -1برنامج زمني تفصييل دقيق ومرحيل لتنفيذ أعمال التطوير.
 -2صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -3أدوات دقيقة ملتابعة أعمال التنفيذ.
 -4أدوات دقيقة لتقييم أعمال التنفيذ.
 -5ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  2-2تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية
 2-2-2تقويم مؤسسي شامل لخدمات العمادة

الهدف العام
تقويـم شـامل لألنشـطة والخدمـات الطالبيـة التـي تقدمها العمـادة وتقويم أداء منسـوبيها بمـا يعني عىل تحسين األداء واإلنتاجيـة ,مع وضع آليـة عملية لتفعيل اسـتخدام نتائـج التقويم
يف كافـة مجـاالت وأنشـطة العمـادة ,وربطـه ببعـض املحفـزات املاليـة واملعنويـة؛ بما يشـجع املوظفني عىل تحسين أدائهـم ومن ثم الحصـول عىل تقويـم مرتفع ,مـع اإلفادة مـن التجارب
الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسة وتحليل الوضع الراهن لتقويم أنشطة وخدمات العمادة وتحديد نقاط القوة
والضعف واقرتاح مجاالت وأساليب للتحسني والتطوير.
 -2إعداد نظام متكامل لتقويم األداء وفق أحدث أساليب تقويم األنشطة والخدمات
الطالبية مع مراعاة األنظمة املعمول بها.
 -3تضمني اآللية ملنهجية واضحة ملتابعة األنشطة الطالبية وتقييمها واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.
 -4تضمني اآللية ملنهجية واضحة ملتابعة الخدمات الطالبية وتقييمها واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٤

الفترة الزمنية للتنفيذ

عرشة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

وحدة التطوير والجودة

إدارة الشؤون اإلدارية

عمادة ضمان الجودة

إدارة األنشطة الطالبية

متطلبات أساسية للتنفيذ

اعتماد آلية تقييم األداء وفق املقرتح ودعم
تطبيقها
االستعانة بمستشارين يف مجال التقويم
املؤسيس بحسب الحاجة

إدارة التوجية واإلرشاد

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

المؤشرات التفصيلية

١

جــودة دراســة وتشــخيص الوضــع
الراهــن ألنشــطة وخدمــات العمــادة
يف ضــوء األنظمــة املعتمــدة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن ألنشطة وخدمات العمادة.
نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية بخصوص أنشطة العمادة.
نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية بخصوص خدمات العمادة.
نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية بخصوص االعمال اإلدارية بالعمادة.
نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية بخصوص جودة اأنشطة وخدمات العمادة.
مجاالت وأساليب متنوعة ومحددة بدقة للتطوير والتحسني.

٢

جــودة نظــام متكامــل لتقويــم
األداء وفــق أحــدث أســاليب تقويــم
األنشــطة والخدمــات الطالبيــة يف
ضــوء األنظمــة املعتمــدة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

معايري واضحة ودقيقة بخصوص الجودة املتعلقة باالنشطة الطالبية.
معايري واضحة ودقيقة بخصوص الجودة املتعلقة بالخدمات الطالبية.
معايري واضحة ودقيقة بخصوص الجودة املتعلقة باالعمال اإلدارية.
أهداف واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص تطوير األنشطة الطالبية.
خطوات عملية واضحة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية بخصوص تطوير الخدمات الطالبية.
تطوير دقيق ومتكامل ألنشطة وخدمات العمادة الطالبية يف ضوء املعايري واألهداف والخطوات املحددة.

٣

جــودة تضمــن اآلليــة ملنهجيــة
واضحــة ملتابعــة الخدمــات الطالبيــة
وتقييمهــا واتخــاذ اإلجــراءات
ا لتصحيحيــة .

-1
-2
-3
-4

ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة ملتابعة األنشطة الطالبية.
ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة لتقييم الخدمات الطالبية.
ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
تصور دقيق ومتكامل لحوسبة األنشطة والخدمات الطالبية يف ضوء بيئة تقنية املعلومات بالجامعة.
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  3-2تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجية الطالبي
 1-3-2دراسة متابعة الطالب المتعثرين

الهدف العام
تقويـم شـامل لألنشـطة والخدمـات الطالبيـة التـي تقدمها العمـادة وتقويم أداء منسـوبيها بمـا يعني عىل تحسين األداء واإلنتاجيـة ,مع وضع آليـة عملية لتفعيل اسـتخدام نتائـج التقويم
يف كافـة مجـاالت وأنشـطة العمـادة ,وربطـه ببعـض املحفـزات املاليـة واملعنويـة؛ بما يشـجع املوظفني عىل تحسين أدائهـم ومن ثم الحصـول عىل تقويـم مرتفع ,مـع اإلفادة مـن التجارب
الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1الدراسة التحليلية لألسباب املختلفة للتعثر الدرايس يف كليات الجامعة.
 -2بناء آلية متكاملة لتتبع مشكلة التعثر الدرايس يف كليات الجامعة ومعالجتها يف ضوء
اللوائح املنظمة لشئون الطالب.
 -3اقرتاح حزمة من األفكار يف عملية القبول والتوجيه للطلبة من شأنها التقليل من نسب
التعثر الدرايس.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٩ ١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة التطوير والجودة

مركز املعلومات ودعم القرار

مركز عقول

متطلبات أساسية للتنفيذ

وجود لجان يف الكليات معنية بموضوع التعثر
الدرايس
االستعانة بكوادر مؤهلة إلجراء الدراسة من
أعضاء هيئة التدريس يف مجال التخصص

إدارة صندوق الطالب
إدارة األندية الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة الدراســة التحليليــة لألســباب
املختلفــة التعثــر الــدرايس يف كليــات
الجامعــة.

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة للدراسة التحليلية لألسباب التعليمية والنفسية واالجتماعية التعثر الدرايس.
 -2استبانات علمية مصممة بشكل دقيق إلجراء الدراسة التحليلية.
 -3مقابالت شبة مهيكلة مصممة بشكل دقيق إلجراء الدراسة التحليلية.
 -4تشخيص علمي دقيق لتحديد أسباب الترسب ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
 -5مشاركة ال تقل عن  30طالبا ً وطالبة من املتعثرين دراسيا يف عملية تحديد أسباب التعثر الدرايس وآثاره.
 -6مشاركة ال تقل عن  30من أولياء أمور الطلبة املتعثرين يف عملية تحديد أسباب التعثر الدرايس وآثاره.

٢

جــودة اآلليــة لتتبــع مشــكلة التعثــر
الــدرايس ومعالجتهــا.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة ومتكاملة لتتبع مشكلة التعثر الدرايس يف الكليات.
 -2أتمتة عملية تتبع مشكلة التعثر الدرايس.
 -3معايري دقيقة القرتاح الحلول ملعالجة التعثر الدرايس.

٣

جــودة األفــكار يف عمليــة القبــول
والتوجيــه للطلبــة مــن شــأنها
التقليــل مــن التعثــر الــدرايس.

 -1أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بعملية تحديد امليول العلمية واملهنية للطلبة.
 -2أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بعملية اإلرشاد األكاديمي.
 -3أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أداء القسم.
 -4أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بتقويم أدءا الكلية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  3-2تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجية الطالبي
 2-3-2دراسة رعاية الطالب المتفوقين والموهوبين

الهدف العام
دراسـة جـدوى رعايـة الطلبـة املتفوقين واملوهوبين يف مختلف التخصصـات معرفيا ً ومهاريـا ً وأخالقيـا ً وتقنياً ,وتحفيزهـم لتحقيق أعلى درجات التحصيـل العلمي يف ضوء متطلبات سـوق
العمـل واحتياجـات املجتمـع؛ بمـا يرفـع من جدارتهـم العلميـة واملهنية ,ويعـزز من تنافسـيتهم للحصول على وظائـف قيادية ومالئمـة ,وتحفيزهم بالتنسـيق مـع الجهـات املختصة ,مع
اإلفـادة من تجـارب الجامعـات املميزة يف هـذا املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 .1إعـداد السياسـة العامـة لتشـجيع الطلبـة املتفوقني واملوهوبين يف مختلـف الكليات يف
الجامعة.
 .2تشـخيص املمارسـات الفعليـة يف الكليـات بخصـوص تشـجيع الطلبـة املتفوقين
واملوهوبين واقتراح آليـات وأسـاليب للتطويـر.
 .3إعـداد إطـار عام لدفع الكليات لرتشـيح الطلبة املتفوقني واملوهوبني لديهم للمسـابقات
والجوائز املحليـة والوطنية والدولية.
 .4إعـداد إطـار للتنسـيق والتعـاون والرشاكـة مـع الجهـات املعنيـة بالطلبـة املتفوقين
واملوهوبين.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٤٠ ١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ثالثة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

مركز عقول

إدارة األندية الطالبية

إدارة الشؤون املالية

متطلبات أساسية للتنفيذ

االستعانة بكفاءات وخربات من أعضاء هيئة
التدريس من داخل الجامعة.

إدارة صندوق الطالب

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة السياســة العامــة لتشــجيع
الطلبــة املتفوقــن واملوهوبــن يف
الجامعــة.

 -١مقارنة مرجعية دقيقة بما ال تقل عن  5عمادات مميزة.
 -٢عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -٣دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -٤ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتعريف الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 -٥ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتحديد امتيازات الطلبة املتفوقني واملوهوبني وتكريمهم.
 -٦ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتعاون والرشاكة مع الجهات املعنية باملتفوقني واملوهوبني.
 -٧صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٢

تشــخيص املمارســات الفعليــة يف
الكليــات بخصــوص تشــجيع الطلبــة
املتفوقــن واملوهوبــن.

 -١خطوات منهجية واضحة ودقيقة لتشخيص املمارسات الفعلية بخصوص تشجيع الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 -٢نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات محددة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -٣قياس دقيق ملستوى الرضا لدى الطلبة املتفوقني واملوهوبني.
 -٤مقرتحات عملية متنوعة ومالئمة لتشجيع الطلبة املتفوقني واملوهوبني.

٣

جــودة اإلطــار العــام لدفــع
الكليــات لرتشــيح الطلبــة املتفوقــن
واملوهوبــن للمســابقات والجوائــز.

 -١ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لعملية ترشيح ملسابقات والجوائز.
 -٢خطوات واضحة ودقيقة ومتكاملة لعملية ترشيح الطلبة للمسابقات والجوائز.
 -٣صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٤

جــودة إطــار التنســيق والتعــاون
والرشاكــة مــع الجهــات ذات الصلــة
بالطلبــة املتفوقــن واملوهوبــن.

المؤشرات التفصيلية

 -١صالحيات ومهام محدودة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -٢قنوات تنسيق واتصال واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -٣أدوات دقيقة لقياس الرضا لدى األطراف ذات الصلة.
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  3-2تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجية الطالبي
 3-3-2دراسة برنامج تعليم األقران

الهدف العام
دراسـة وضـع منهجيـة واضحـة ومحـددة لربنامـج تعليـم األقـران وهو أحد طـرق التدريـس التي يتـم بواسـطتها تدريس االطالـب بواسـطة زمالئه يف القسـم .وقد وجد أنه يسـهم بشـكل
فعـال يف تنميـة مهـارات الطالـب يف معظـم الجوانب األكاديميـة خاصة إذا تـم توجيه الطالـب الذى يقوم بعمليـة التدريـس إىل كيفيه التعامل مـع الطالب املتعلم .وكذلك يسـاعد بشـكل كبري
يف علاج مشـكلة التعثر الـدرايس مع اإلفـادة من تجـارب الجامعـات املميزة يف هـذا املجال .

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع منهجية واضحة ومحددة لربنامج تعليم األقران .
 -2بناء آلية متكاملة لتطبيق برنامج تعليم األقران يف كليات الجامعة يف ضوء اللوائح
املنظمة لشؤون الطلبة.
 -3وضع اآللية ملنهجية واضحة ملتابعة تطبيق الربنامج وتقييمها واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة التوجية واإلرشاد

مركز عقول

وحدة التطوير والجودة

إدارة صندوق الطالب

متطلبات أساسية للتنفيذ

وجود لجان فرعية يف الكليات معنية بموضوع
تعليم األقران.
االستعانة بكوادر مؤهلة إلجراء الدراسة من
أعضاء هيئة التدريس يف مجال التخصص

إدارة األندية الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة وضــع منهجيــة واضحــة
ومحــددة لربنامــج تعليــم األقــران .

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة لربنامج تعليم األقران .
 -2استبانات علمية مصممة بشكل دقيق إلجراء الدراسة التحليلية.
 -3مقابالت شبة مهيكلة مع الطلبة املستفيدين من برنامج تعليم األقران مصممة بشكل دقيق إلجراء الدراسة التحليلية.
 -4تشخيص علمي دقيق لتحديد كيفية تطبيق برنامج تعليم األقران ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

٢

جــودة بنــاء آليــة متكاملــة لتطبيــق
برنامــج تعليــم األقــران يف كليــات
الجامعــة يف ضــوء اللوائــح املنظمــة
لشــئون الطــاب..

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة ومتكاملة لتتطبيق برنامج تعليم األقران .
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة ومتكاملة لإلختيار الطالب املدرسني .
 -3خطوات عملية واضحة ودقيقة ومتكاملة إلختيار املرشفني من أعضاء هيئة التدريس .
 -4خطوات عملية واضحة ودقيقة ومتكاملة لتحفيز الطالب املدرسني واملستفيدين من برنامج تعليم األقران .

٣

جــودة وضــع اآلليــة ملنهجيــة
واضحــة ملتابعــة تطبيــق الربنامــج
وتقييمهــا واتخــاذ اإلجــراءات
ا لتصحيحيــة .

 -1ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة ملتابعة تطبيق برنامج تعليم األقران.
 -2ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة لتقييم برنامج تعليم األقران.
 -3ضوابط ومعايري وخطوات واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  4-2تحسين وتنويع برامج التدريب المقدمة للطالب
 1-4-2التعاون مع شركات ومكاتب متخصصة

الهدف العام
تحديـد املتطلبـات التفصيليـة لعمليـة التعـاون يف مجـال الربامـج التدريبيـة املقدمة لطلاب الجامعة ،بما يرفع مسـتوى الجـودة يف تقديم األنشـطة والخدمـات الطالبية والذي بدوره يسـاعد
على تحسين مخرجات التعلـم يف كليـات الجامعة ،مع اإلفـادة من التجـارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 .1تحديـد الضوابـط واملعايير اللازم توافرهـا يف برامـج التعـاون مـع رشكات ومكاتـب
متخصصة .
 .2وضع إطار إجرائي لربامج التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة.
 .3تحديـد آلية التنسـيق فيما بين العمـادة والرشكات واملكاتـب املتخصصة وفـق اللوائح
واألنظمـة املعتمدة.
 .4تحديد آلية املتابعة والتقييم لربامج التعاون مع الرشكات واملكاتب املتخصصة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرتان

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٩ ١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الثقافية

مركز عقول

إدارة التوجية وأإلرشاد

إدارة الشؤون اإلدارية

عمادة التطوير الجامعي

إدارة الشؤون املالية

اإلدارة القانونية

متطلبات أساسية للتنفيذ

االستعانة بكفاءات مؤهلة ذات خربة جيدة يف
هذا املجال من داخل أو خارج الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة ضوابـط ومعايير برامـج
التعـاون مـع رشكات ومكاتـب
متخصصـة .

٢

جـودة اإلطـار اإلجرائـي لربامـج
التعـاون مـع رشكات ومكاتـب
متخصصـة .

المؤشرات التفصيلية

-1
-2
-3
-4
-5

ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص الربامج التدريبية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص األنشطة والخدمات الطالبية املستهدفة بربامج التعاون.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص إجراءات التعاون.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص توثيق برامج التعاون .
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص الجوانب املالية املتعلقة بربامج التعاون .

-1
-2
-3

خطوات منهجية واضحة ودقيقة لربامج التعاون.
صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
نماذج دقيقة ومكتملة لربامج التعاون يف مجال الربامج التدريبية.

٣

جـودة تنظيـم آليـة التنسـيق فيمـا
بين العمـادة والشركات واملكاتـب
الجامعـة
داخـل
املتخصصـة
وخا رجهـا .

-1
-2
-3
-4

مقارنة مرجعية بما ال يقل عن  3جامعات سعودية مميزة.
قنوات اتصال وتنسيق واضحة ومحددة بدقة.
صالحيات دقيقة ومتكاملة بخصوص التنسيق للجهات ذات الصلة داخل الجامعة وخارجها.
توثيق دقيق ومتكامل لعمليات التنسيق.

٤

جـودة تنظيـم آليـة املتابعـة والتقييم
واملكاتـب
الشركات
لربامـج
املتخصصـة داخـل الجامعـة.

-1
-2
-3

مقارنة مرجعية بما ال يقل عمن  5جامعات سعودية ودولية مميزة.
صالحيات ومهام دقيقة ومتكاملة بخصوص عمليات املتابعة.
صالحيات ومهام دقيقة ومتكاملة بخصوص عمليات التقييم.

83

هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  4-2تحسين وتنويع برامج التدريب المقدمة للطالب
 2-4-2اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص للتدريب المنتهي بالتوظيف

الهدف العام
وضـع معايير وآليـة متكاملـة لتنفيـذ اتفاقيـات تدريـب الطلبة بني العمـادة ومؤسسـات متميزة مـن القطـاع الخاص يف ضـوء رؤية العمـادة ورسـالتها وأهدافهـا اإلستراتيجية وأولويات
وبرامجهـا التدريبيـة لتلبيـة متطلبـات سـوق العمل لتفعيـل التدريب املنتهـي بالتوظيف ،عىل نحـو يرفع كفاءة الطلبـة وقدراتهم التنافسـية ويزيد من فـرص حصولهم على وظائف مالئمة,
مع اإلفـادة من التجـارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع معايري وآلية متكاملة لضبط اتفاقيات تدريب الطلبة بما يرفع كفاءتهم
وقدراتهم التنافسية ويزيد من فرص حصولهم عىل وظائف مناسبة.
 -2تضمني اآللية ملقرتحات لتفعيل دور العمادة والوحدات املتخصصة لتحسني جودة براج
التدريب املنتهي بالتوظيف.
 -3تنفيذ االتفاقيات املحددة مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة يف ضوء
املعايري واآللية املعتمدة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة التوجية واإلرشاد

إدارة النشاط الثقايف

وحدة التطوير والجودة

إدارة الشؤون املالية

إإلدارة القانونية

متطلبات أساسية للتنفيذ

االستعانة بخرباء وكفاءات متخصصة من
داخل أو خارج الجامعة.

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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١

جــودة معايــر وآليــة ضبــط
اتفاقيــات تدريــب الطلبــة بمــا
يســهم يف رفــع كفــاءة الطلبــة
وزيــادة قدراتهــم التنافســية.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4معايري واضحة ودقيقة بخصوص أهداف االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة.
 -5معايري واضحة ودقيقة بخصوص مجاالت االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة.
 -6معايري واضحة ودقيقة بخصوص برامج االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة.
 -7معايري واضحة ودقيقة بخصوص الجوانب املالية يف االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة.
 -8معايري واضحة ودقيقة بخصوص زيادة جدارات الطلبة وقدراتهم التنافسية.
 -9خطوات عملية واضحة ودقيقة لتنفيذ االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص يف مجال تدريب الطلبة.
 -10صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -11قنوات اتصال وتنسيق واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة داخل الجامعة وخارجها.

٢

جــودة تضمــن اآلليــة ملقرتحــات
تفعيــل العمــادة والوحــدات
املتخصصــة التابعــة لهــا لتحســن
جــودة برامــج التدريــب املنتهــي
بالتوظيــف.

 -1مقرتحات متنوعة ومحددة بدقة لتفعيل دور الكليات واألقسام العلمية يف مجال تدريب الطلبة.
 -2مقرتحات متنوعة ومحددة بدقة لرفع كفاءة الطلبة يف مختلف املجاالت.
 -3مقرتحات متنوعة ومحددة بدقة لزيادة القدرات التنافسية للطلبة.

٣

جــودة تنفيــذ االتفاقيــات املحــددة
مــع مؤسســات القطــاع الخــاص
يف مجــال تدريــب الطلبــة يف ضــوء
املعايــر واآلليــة املعتمــدة.

 -1تنفيذ دقيق ومتكامل لالتفاقيات املحددة يف مجال تدريب الطلبة يف ضوء املعايري واآللية املعتمدة.
 -2انعكاس واضح وملموس يف كفاءة الطلبة عرب تلك االتفاقيات.
 -3زيادة نسبة من يحصل عىل وظائف من الطلبة بـ  %10سنوياً.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  5-2التميز في خدمات ما بعد التخرج
 1-5-2معرض الوظائف والمنتجات الطالبية «يوم المهنة»

الهدف العام
تحديـد املتطلبـات التفصيليـة لعمليـة التعـاون يف مجـال الربامـج التدريبيـة املقدمة لطلاب الجامعة ،بما يرفع مسـتوى الجـودة يف تقديم األنشـطة والخدمـات الطالبية والذي بدوره يسـاعد
على تحسين مخرجات التعلـم يف كليـات الجامعة ،مع اإلفـادة من التجـارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 .1تحديـد الضوابـط واملعايير اللازم توافرهـا يف برامـج التعـاون مـع رشكات ومكاتـب
متخصصة .
 .2وضع إطار إجرائي لربامج التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة.
 .3تحديـد آلية التنسـيق فيما بين العمـادة والرشكات واملكاتـب املتخصصة وفـق اللوائح
واألنظمـة املعتمدة.
 .4تحديد آلية املتابعة والتقييم لربامج التعاون مع الرشكات واملكاتب املتخصصة.

محددات أساسية للتنفيذ
ثمان مرات

مدى تكرار تنفيذ المشروع
الوقت الزمني للتنفيذ
الفترة الزمنية للتنفيذ
الميزانية

١٤٣٤ ١٤٣٣
١٤٣٨

١٤٣٥
١٤٣٩
شهر واحد

١٤٣٦
١٤٤٠

١٤٣٧
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شئون الطالب

إدارة العالقات العامة
واإلعالم

عمادة خدمة املجتمع

عمادة الدراسات العليا

إدارة الخدمات

كليات الجامعة

مركز التنمية
املستدامة

للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

دعم اإلدارة العليا
لتوقيع اتفاقيات
إدارة األنشطة الطالبية إدارة الشؤون اإلدارية
تعاون ورشاكة مع
الجهات املستهدفة
دعم اإلدارة العليا عىل
بيانات عن الرشكات
إدارة التوجية واإلرشاد
واملؤسسات ذات
العالقة

الجهة المرجعية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة األندية الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة اإلطــار االسرتشــادي العــام
لتنظيــم فعاليــات معــارض الوظائف
واملنتجــات الطالبيــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة التشخيصية للممارسات العملية حول معارض الوظائف واملنتجات الطالبية (يوم
املهنة).
 -3عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -5دراسة تشخيصية للممارسات العملية حول معارض الوظائف واملنتجات الطالبية.
 -6خطوات عملية واضحة ودقيقة لتنظيم معارض الوظائف واملنتجات الطالبية.
 -7صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.

٢

جــودة نظــام معلومــات مختــص
بالفــرص الوظيفيــة.

 -1قاعــدة بيانــات شــاملة للتخصصــات املتنوعــة الحاليــة واملرتقبــة يف الجامعــة وفــق التعــاون الجغــرايف املالئــم لتلــك
التخصصــات.
 -2قاعدة بيانات شاملة للكفايات والجدارات املطلوبة يف الخريجني من قبل جهات التوظيف.
 -3قاعدة بيانات شاملة للفرص الوظيفية يف التخصصات املتنوعة الحالية واملرتقبة يف الجامعة.
 -4قاعدة بيانات شاملة للمساعدة يف اتخاذ القرارات ذات الصلة بتوظيف الخريجني.

٣

جــودة تنظيــم وإقامــة املعــرض
ســنويا ً عــى مســتوى الجامعــة.

المؤشرات التفصيلية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

برامج تأهيلية للطلبة تضمن إعداد سري ذاتية دقيقة.
برامج تأهيلية للطلبة تضمن التواصل الفعال من قبل خريجي الجامعة مع جهات التوظيف.
مشاركة كافة الكليات يف املعرض (خريجني  /منتجات طالبية).
مدة املعرض ال تقل عن ثالث أيام.
مشاركة ما ال يقل عن  50جهة توظيف.
مشاركة رعاة للمعرض بما يغطي عىل األقل تكاليف إقامة املعرض.
توقيع ما ال يقل عن خمس اتفاقيات مع جهات التوظيف املستهدفة.
رضا جهات التوظيف بما ال يقل عن .%90
رضا الطلبة بما ال يقل .%80
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  5-2التميز في خدمات ما بعد التخرج
 2-5-2نادي الخريجين

الهدف العام
تأسـيس نـادي لخريجـي الجامعـة من شـأنه توثيـق العالقات والروابـط معهم ,وتعظيـم االنتفاع املتبـادل واإلفادة مـن آراء وخبرات الخريجين يف تطوير ودعـم الربامج التعليميـة والبحثية
واالستشـارية ,وتعزيـز التعـاون والرشاكـة مع الجهـات التي يعملـون بها ,مـع اإلفادة من التجـارب الجامعيـة املميزة يف ذلـك املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضع إطار عميل لتأسيس نادي خريجي الجامعة بما وفق األنظمة واللوائح املعتمدة*.
 -2وضع إطار تنظيمي متكامل لنادي خريجي الجامعة كوحدة تنظيمية ضمن الهيكل
التنظيمي لعمادة شئون الطالب*.
 -3وضع آلية تفصيلية لتنظيم إقامة الفعاليات الخاصة بنادي الخريجني*.

* .يتم تحقيقه ملرة واحدة يف فرتة التنفيذ األوىل للمرشوع.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شؤون الطالب

عمادة الخدمات
التعليمية

عمادة شئون القبول
والتسجيل

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية
للتنفيذ

الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

الجهة الداعمة

إدارة التطوير والجودة إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة األندية الطالبية

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة التوجية واإلرشاد

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة اإلطــار العمــي لتأســيس
نــادي خريجــي الجامعــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  10جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4رؤية مصاغة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
 -5رسالة مصاغة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
 -6أهداف مصاغة بدقة وفق االعتبارات العلمية ويف ضوء رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية.
 -7مجاالت أنشطة متنوعة ومحددة بشكل دقيق.

٢

جــودة اإلطــار التنظيمــي لنــادي
خريجــي الجامعــة.

 -1صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -2قنوات تنسيق واتصال محددة بشكل دقيق لألطراف ذات الصلة.
 -3معايري ومؤرشات دقيقة لتقييم األداء وقياس االنجاز.

٣

جــودة آليــة إقامــة الفعاليــات
الخاصــة بنــادي خريجــي الجامعــة.

 -1إجراءات واضحة ودقيقة إلقامة فعاليات نادي خريجي الجامعة.
 -2صالحيات ومهام محددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -3مقرتحات متنوعة لتمثيل الخريجني يف بعض املجالس واللجان داخل الجامعة.
 -4مقرتحات متنوعة لتفعيل دور الخريجني يف املجاالت املستهدفة.
 -5مقرتحات لعقد اتفاقيات تعاون ورشاكة مع جهات التوظيف للخريجني.
 -6أدوات دقيقة لقياس رضا املشاركني يف فعاليات نادي خريجي الجامعة.
 -7موقع إنرتنت تفاعيل خاص بنادي خريجي الجامعة وفق املعايري القياسية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  2رفع جودة األنشطة والخدمات الطالبية
استراتيجية  5-2التميز في خدمات ما بعد التخرج
 3-5-2تطوير الخدمات والفعاليات الثقافية والمجتمعية

الهدف العام
تطويـر أداء الجامعـة بمختلـف وحداتهـا يف مجـال الخدمـات والفعاليـات الثقافيـة واملجتمعية ,بما يسـهم يف التطويـر والتنويـع لإلسـهامات املجتمعية للجامعـة ويعزز مكانـة الجامعة يف
املجتمع ودورهـا التنمـوي والتنويري.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة وتشـخيص الوضـع الراهـن للخدمـات والفعاليـات الثقافيـة واملجتمعية التي
تقدمهـا الجامعـة وتحديـد نقـاط القـوة والضعـف وتحديد مقرتحـات وأسـاليب للتطوير.
 -2وضـع آليـة متكاملـة من شـأنها تفعيـل الخدمـات والفعاليـات الثقافيـة واملجتمعية
وتحفيـز وحـدات الجامعـة ومنسـوبيها عىل املشـاركة.
 -3وضـع آليـة متكاملـة لتقييـم مشـاركة وحـدات الجامعـة ومنسـوبيها يف الخدمـات
والفعاليـات الثقافيـة واملجتمعيـة وتقديـم مقرتحـات لتطويرهـا.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات الخارجية
الجهات األساسية للتنفيذ

الجهات الداخلية
متطلبات أساسية

الجهات األساسية للتنفيذ*

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

عمادة شؤون الطالب

عمادة خدمة املجتمع

عمادة ضمان الجودة
واالعتماد

تفعيل قنوات االتصال
مع قطاعات املجتمع

إدارة النشاط الثقايف

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة األندية الطالبية

إدارة العالقات العامة
واإلعالم

كليات الجامعة

متطلبات أساسية
للتنفيذ

إدارة األنشطة الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جــودة دراســة وتشــخيص الوضــع
الراهــن للخدمــات والفعاليــات
الثقافيــة واملجتمعيــة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات سعودية مميزة.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.
 -3نقاط قوة وضعف محدودة بدقة بخصوص الخدمات والفعاليات الثقافية.
 -4نقاط قوة وضعف محدودة بدقة بخصوص الخدمات والفعاليات املجتمعية.
 -5عوامل نجاح حاكمة محددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -6مجاالت وأساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.

٢

جــودة آليــة تفعيــل الخدمــات
والفعاليــات الثقافيــة واملجتمعيــة.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة لتفعيل الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.
 -2صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة للتحفيز املايل واملعنوي للمشاركة يف الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.

٣

جــودة آليــة تقييــم مشــاركة وحدات
الجامعــة ومنســوبيها يف الخدمــات
والفعاليــات الثقافيــة واملجتمعيــة.

 -1معايري واضحة ودقيقة لجودة الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.
 -2اســتبانه علميــة دقيقــة إلكرتونيــة لقيــاس مســتوى الجــودة يف مشــاركة وحــدات الجامعــة ومنســوبيها يف الخدمــات
والفعاليــات الثقافيــة واملجتمعيــة.
 -3استبانه علمية دقيقة إلكرتونية لقياس مستوى رضا األطراف ذات الصلة.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  3رفع مستوى الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات
استراتيجية  1-3إنشاء وحدة حقوق طالبية ودعمها بالموارد الكافية
 1-1-3تعزيز الوحدة بالمستشارين القانونين المتخصصين

الهدف العام
وضـع آليـة متكاملـة لألبعـاد اإلجرائيـة والتنفيذيـة لنظـام تعزيـز واسـتقطاب مستشـاريني قانونني متخصصين يف مجال الحقـوق الطالبيـة ,بما يضمـن إرسـاء ثقافة العـدل و اإلنصاف
و ضمـان حصـول الطالـب على حقوقـه كاملـة وذلك عىل أسـس قانونيـة داخل الجامعـة لينعم بحيـاة جامعية مسـتقرة ,يف ضـوء األنظمـة والتعليمـات املعتمدة ,مـع اإلفادة مـن التجارب
الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة تشـخيصية للوضـع الراهـن لعمليـات التعزيـز واالسـتقطاب وتحديـد نقـاط
القـوة والضعف.
 -2تطويـر األبعـاد اإلجرائيـة التنفيذيـة لنظـام اختيـار وتعيين مستشـاريني قانونين
متخصصين ،لتدعيـم وتحقيـق العدالـة اإلجرائيـة وذلـك يف ضـوء األنظمـة املعتمـدة.
 -3تضمين النظـام آلليـة متكاملة ملتابعـة أعمـال التعزيز واالختيـار والتعيين وتقييمها
واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحية.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*
الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة الشؤون املالية

اإلدارة القانونية

وحدة التطويرر والجودة

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

متطلبات أساسية للتنفيذ

دعم اإلدارة العليا الستقطاب الكفاءات
املتخصصة من املستشاريني يف هذا املجال.

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة دراسـة وتشـخيص الوضـع
الراهن لعمليات التعزيز واالسـتقطاب
واالختيـار والتعيين للمستشـاريني
القانونين املتخصصين.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5عمادات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن لعمليات التعزيز واالستقطاب واالختيار والتعيني
للمستشاريني القانونني املتخصصني.
 -5نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.

٢

جـودة تطويـر األبعـاد اإلجرائيـة
التعزيـز
لنظـام
التنفيذيـة
واالسـتقطاب واالختيـار والتعيين
للمستشـاريني القانونني املتخصصني
وفـق األنظمـة املعتمـدة.

 -1أهــداف واضحــة ودقيقــة مصاغــة وفــق االعتبــارات العلميــة بخصــوص تطويــر نظــام التعزيــز واالســتقطاب واالختيــار
والتعيــن للمستشــاريني القانونــن املتخصصــن.
 -2ضوابــط ومعايــر واضحــة ودقيقــة بخصــوص جــودة تطويــر نظــام التعزيــز واالســتقطاب واالختيــار والتعيــن
للمستشــاريني القانونــن املتخصصــن.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص تدعيم العدالة اإلجرائية.
 -4خطــوات عمليــة واضحــة ودقيقــة بخصــوص نظــام التعزيــز واالســتقطاب واالختيــار والتعيــن للمستشــاريني القانونــن
املتخصصــن.
 -5تطويــر دقيــق ومتكامــل لنظــام التعزيــز واالســتقطاب واالختيــار والتعيــن للمستشــاريني القانونــن املتخصصــن يف ضــوء
األهــداف والضوابــط واملعايــر والخطــوات املحــددة.

٣

جودة تضمين النظام آلليـة متكاملة
ملتابعـة أعمـال التعزيز واالسـتقطاب
واالختيـار والتعيين للمستشـاريني
القانونين املتخصصين وتقييمهـا
واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة.

 -1برنامج زمني تفصييل دقيق ومرحيل للتنفيذ.
 -2مهام ووجبات واضحة ودقيقة لألطراف املعنية بالتنفيذ.
 -3أدوات دقيقة ملتابعة تنفيذ نظام التعزيز واالستقطاب واالختيار والتعيني للمستشاريني القانونني املتخصصني.
 -4أدوات دقيقة لتقييم تنفيذ نظام التعزيز واالستقطاب واالختيار والتعيني للمستشاريني القانونني املتخصصني.
 -5ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  3رفع مستوى الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات
استراتيجية  1-3إنشاء وحدة حقوق طالبية ودعمها بالموارد الكافية
 2-1-3تأسيس وحدات فرعية في مقرات الجامعة بالمحافظات

الهدف العام
تأسـيس وحـدات حقـوق طالبيـة يف مختلـف مقـرات الجامعـة املنتشرة يف محافظات املنطقـة ،بهـدف إيجاد منـاخ داعم للحقـوق الطالبيـة املبنية عىل أسـس قانونيـة داخـل الجامعة ،بما
يسـاعد يف تكويـن بيئـة جامعية سـليمة تحفـظ فيها الحقـوق وتراعى فيها القيـم واألخالق ,وتعزز مسـتويات الرضـا واالنتماء والوالء املؤسسي وذلك يف ضـوء األنظمة والتعليمـات املعتمدة,
مع اإلفـادة من التجـارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1مقارنـة مرجعيـة يف مجال وحـدات الحقوق الطالبية يف عدد مسـتهدف مـن الجامعات
املميـزة يف ذلـك املجال وتدوين عوامـل النجاح الحاكمـة وأبرز الدروس املسـتفادة.
 -2إعـداد تصـور متكامـل لتأسـيس وحـدات الحقـوق الطالبيـة يف مقـرات الجامعـة
باملحافظـات.
 -3تضمين التصـور آلليـة متابعـة أعمـال وحـدات الحقـوق الطالبيـة وتقييمهـا واتخاذ
اإلجـراءات التصحيحيـة الالزمة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة الشؤون املالية

اإلدارة القانونية

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

وحدة التطويرر والجودة

عمادة ضمان الجودة

توفري خرباء عىل كفاءة عالية لالستعانة بهم
عند الحاجة
تكليف مستشارين عىل درجة عالية من التأهيل
من اإلدارة القانونية لإلرشاف واملتابعة عىل
تأسيس الوحدات الفرعية وفق التخصصات
املختلفة.
توفري الدعم املايل الالزم.

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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المؤشرات التفصيلية

١

جـودة املقارنـة املرجعيـة يف مجـال
وحـدات الحقـوق الطالبيـة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أال يقل عدد الجامعات املرجعية عن  5جامعات مميزة.
عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة بخصوص أهداف وحدات الحقوق الطالبية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة بخصوص مجاالت وحدات الحقوق الطالبية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة بخصوص أنشطة وحدات الحقوق الطالبية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة بخصوص إدارة وحدات الحقوق الطالبية.
دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة بخصوص فعالية وحدات الحقوق الطالبية.

٢

جـودة التصـور لتأسـيس وحـدات
الحقـوق الطالبيـة.

-1
-2
-3
-4
-5

ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص أهداف وحدات الحقوق الطالبية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص مجاالت وحدات الحقوق الطالبية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص أنشطة وحدات الحقوق الطالبية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص إدارة وحدات الحقوق الطالبية.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص الجوانب املالية وحدات الحقوق الطالبية.

٣

جـودة تضمين التصور آلليـة متابعة
أعمـال وحـدات الحقـوق الطالبيـة
وتقييمهـا واتخـاذ اإلجـراءات
ا لتصحيحيـة .

-1
-2
-3

أدوات دقيقة ملتابعة أعمال وحدات الحقوق الطالبية وانجازاتها.
أدوات دقيقة لتقييم أعمال وحدات الحقوق الطالبية وانجازاتها.
ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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هدف  3رفع مستوى الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات
استراتيجية  2-3دعم ونشر ثقافة الحقوق الطالبية
 1-2-3تطوير نظام للمشاركة بين الطالب ولجان الحقوق الطالبية

الهدف العام
تطويـر كافـة األدوات واألسـاليب التقنيـة املخصصـة للتواصل فيمـا بني طلبة الجامعـة ولجان الحقـوق الطالبية لزيادة مسـتويات الفعاليـة يف التواصل وتعزيـز ثقافة التفاعـل اإليجابي مع
اإلفادة مـن التجارب الجامعيـة املميزة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة وتشـخيص الوضـع الحـايل للأدوات واألسـاليب التقنيـة املتاحـة للتواصل بني
طلبـة الجامعـة ولجان الحقوق الطالبيـة واالسـتخدامات الحالية لتلك األدوات واألسـاليب
وتحديد نقـاط القـوة والضعف.
 -2وضـع آليـة متكاملة لتطويـر األدوات واألسـاليب التقنيـة املختصة للتواصـل فيما بني
طلبـة الجامعـة ولجان الحقـوق الطالبية.
 -3تنفيـذ عمليـات التطويـر للأدوات واألسـاليب التقنيـة املختصـة للتواصـل فيمـا بين
طلبـة الجامعـة ولجـان الحقـوق الطالبية.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة الشؤون اإلدارية

وحدة التطويرر والجودة

عمادة ضمان الجودة واالعتماد

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة التوجيه واإلرشاد

عمادة القبول والتسجيل

توفري خرباء عىل كفاءة عالية لالستعانة بهم
عند الحاجة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

المؤشرات التفصيلية

١

جـودة دراسـة وتشـخيص الوضـع
الحـايل للأدوات واألسـاليب التقنيـة
املتاحـة للتواصـل بين طلبـة
الجامعـة ولجـان الحقـوق الطالبيـة
واالسـتخدامات الحالية لتلـك األدوات
واألسـاليب وتحديـد نقـاط القـوة
والضعـف.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5عمادات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العليمة.
 -3دروس مستفادة حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن لألدوات واألساليب املعنية للتواصل بني طلبة الجامعة ولجان
الحقوق الطالبية.
 -5نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
مجاالت وأساليب متنوعة ومحددة بدقة لتطوير األدوات واألساليب املعنية للتواصل واستخداماتها من قبل طلبة الجامعة ولجان
الحقوق الطالبية

٢

جـودة وضـع آليـة متكاملـة لتطوير
األدوات واألسـاليب التقنيـة املختصـة
للتواصـل فيمـا بين طلبـة الجامعـة
ولجـان الحقـوق الطالبيـة.

 -1أهــداف واضحــة ودقيقــة وقابلــة للقيــاس بخصــوص تطويــر األدوات واألســاليب التقنيــة للتواصــل فيمــا بــن طلبــة

٣

جـودة تنفيـذ عمليـات التطويـر
لألدوات واألسـاليب التقنيـة املختصة
للتواصـل فيمـا بين طلبـة الجامعـة
ولجـان الحقـوق الطالبيـة.

الجامعــة ولجــان الحقــوق الطالبيــة
 -2خطــوات عمليــة واضحــة ودقيقــة بخصــوص تطويــر األدوات واألســاليب املعنيــة للتواصــل فيمــا بــن طلبــة الجامعــة
ولجــان الحقــوق الطالبيــة
 -3صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -4برامج توعوية متنوعة ومالئمة ومصممة بشكل دقيق.
 -5برنامج زمني تفصييل مرحيل ودقيق لتحقيق األهداف املحددة.

 -1تنفيــذ متكامــل ودقيــق لخطــوات تطويــر األدوات واألســاليب التقنيــة للتواصــل فيمــا بــن طلبــة الجامعــة ولجــان الحقــوق
ا لطالبية .
 -2زيادة نسبة استخدام األدوات واألساليب التقنية بنسبة  %20سنوياً.
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هدف  3رفع مستوى الوعي الطالبي بالحقوق والواجبات
استراتيجية  2-3دعم ونشر ثقافة الحقوق الطالبية
 2-2-3تطوير أنشطة النشر المعنية بحقوق الطالب وواجباتهم

الهدف العام
تطويـر األداء اإلداري والتنظيمـي واملعلوماتـي للوحـدة املعنيـة يف مجـال النشرات الطالبيـة ,بما يعني على معرفة الطلبـة بحقوقهم وواجباتهـم وفق أعىل املعايير وبما يرسـخ مكانة مميزة
للجامعـة ,ويعزز مفاهيم الشـفافية مـع املؤسسـات القانونية داخل وخـارج الجامعة .

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة وتشـخيص الوضع الراهن ألنشـطة النرش الخاصة بحقوق الطلاب وواجباتهم
وتحديـد نقـاط القـوة والضعـف والفـرص والتهديـدات ومجـاالت وأسـاليب التطويـر يف
املسـارات الطالبيـة واملعلوماتية.
 -2وضـع إطـار اسرتشـادي عـام ألنشـطة النشر الخـاص بحقـوق الطلاب وواجباتهم
يعين على تحسين جـودة أعمـال النرش.
 -3تصـور آلليـة متابعـة أعمـال الوحـدات املعنيـة بالنشر للحقـوق الطالبيـة وتقييمها
واتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

خمسة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة التوجيه واإلرشاد

إدارة النرش والرتجمة

توفري طاقم مساعد مؤهل يف مجاالت النرش
املعنية بحقوق الطالب.

إدارة الشؤون اإلدارية

اإلدارة القانونية

توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات نرش معنية
بحقوق الطالب

إدارة األندية الطالبية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة دراسـة وتشـخيص الوضـع
الراهـن ألنشـطة النشر الخاصـة
بحقـوق الطلاب وواجباتهـم وتحديد
نقـاط القـوة والضعـف والفـرص
والتهديـدات ومجـاالت وأسـاليب
التطويـر يف املسـارات الطالبيـة
واملعلوما تيـة.

 -1مقارنة مرجعية بما ال يقل عن  3مراكز نرشخاصة بالحقوق الطالبية.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن ألنشطة النرش الخاصة بحقوق الطالب.
 -3نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات محددة بدقة.
 -4عوامل نجاح حاكمة محددة بدقة.
 -5مجاالت وأساليب متنوعة لتطوير أنشطة النرش يف املجاالت الطالبية واملعلوماتية.

٢

جـودة وضـع إطـار اسرتشـادي عام
ألنشـطة النشر الخاصـة بالحقـوق
الطالبيـة وواجباتهـم يعين على
تحسين جـودة أعمـال النشر.

 -1صالحيات ومهام واضحة ودقيقة بخصوص أنشطة النرش الخاصة بالحقوق الطالبية.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة ألنشطة النرش الخاص بالحقوق الطالبية.
 -3قنوات اتصال وتنسيق محددة بدقة من األطراف ذات الصلة.

٣

جـودة تصـور آلليـة متابعـة أعمـال
الوحـدات املعنيـة بالنشر للحقـوق
الطالبيـة وتقييمها واتخـاذ اإلجراءات
التصحيحيـة.

 -4أدوات دقيقة ملتابعة أعمال وحدات النرش للحقوق الطالبية وانجازاتها.
 -5أدوات دقيقة لتقييم أعمال وحدات النرش للحقوق الطالبية وانجازاتها.
 -6ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  4تطوير برامج رعاية المنح
استراتيجية  1-4التميز في رعاية الطالب الوافدين
 1-1-4قواعد بيانات لطالب المنح

الهدف العام
تأسـيس قاعـدة بيانـات متكاملـة لخدمـة أغـراض طلاب املنـح باسـتخدام أفضـل أنـواع تقنية املعلومـات ,ووضـع آليـة متكاملة لضمـان إدخـال البيانـات وتحديثها بشـكل مسـتمر ,مع
التنسـيق مـع كافـة الجهـات ذات الصلـة داخـل الجامعـة وخارجهـا ,مع اإلفـادة من التجـارب املميـزة يف هـذا املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1تأسـيس قاعـدة بيانات بحثيـة متكاملة لخدمة أغـراض طالب املنح باسـتخدام أفضل
أنواع تقنيـة املعلومات.
 -2وضـع آليـة متكاملـة من شـأنها ضمـان إدخـال البيانـات وتكاملها وتحديثها بشـكل
مسـتمر وإتاحتهـا لألطـراف املسـتفيدة وفق صالحيـات محددة.
 -3تقديـم مقرتحـات لتعظيـم االنتفـاع مـن قاعـدة البيانـات على مسـتوى العمـادة
والجامعـة والجهـات األخـرى ذات العالقـة.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ثمانية أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة املنح ورعاية الوافدين

إدارة األندية الطالبية

عمادة تقنية املعلومات

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة التوجيه واإلرشاد

عمادة الدراسات العليا

توفري خرباء عىل كفاءة عالية لالستعانة بهم
عند الحاجة

إدارة األنشطة الطالبية

كليات الجامعة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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١

جـودة تأسـيس قاعـدة بيانـات
متكاملـة لخدمة أغراض طلاب املنح
ورعايـة الوافديـن.

 -1قاعدة بيانات قياسية من حيث هيكلة القاعدة وبياناتها.
 -2قاعدة بيانات تستجيب الحتياجات املستجدين.
 -3قاعدة بيانات متكاملة مع أنظمة املعلومات يف الجامعة.
 -4قاعدة بيانات مرنة وقابلة للتعديل بحسب االحتياجات للتطوير.

٢

جـودة آلية إدخـال البيانـات وتكاملها
وتحديثهـا بشـكل مسـتمر وإتاحتها
لألطـراف املسـتفيدة وفـق صالحيات
محددة.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة إلدخال البيانات وتحديثها بشكل مستمر.
 -2صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -3معايري واضحة ودقيقة للتأكد من دقة البيانات وتوثيقها.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة إلتاحة البيانات لألطراف ذات الصلة وفق صالحيات محددة.

٣

جـودة مقرتحـات تنظيـم االنتفاع من
قاعـدة البيانـات لطالب املنـح ورعاية
الوافدين.

 -1مقرتحات متنوعة ودقيقة بخصوص الجهات املستهدفة بقاعدة البيانات.
 -2مقرتحات متنوعة ودقيقة بخصوص إصدار تقارير بناء عىل البيانات املدرجة يف قاعدة البيانات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  4تطوير برامج رعاية المنح
استراتيجية  1-4التميز في رعاية الطالب الوافدين
 2-1-4تطوير ودعم إدارة المنح بالموارد الكافية

الهدف العام
توصيـف وتحديـد املتطلبـات واالشتراطات الالزمة لعمليـة تطوير برنامج املنـح الطالبية؛ باعتبـاره ركيزة للتواصـل الفعال ,ورضورة توفير الدعم الـكايف إلدارة املنح الطالبيـة للقيام بدورها
يف تفعيـل عمليـة الربـط بين الجامعـات والثقافات والخطـط والتبادل الطالبي ,بما يرسـخ األبعـاد املعرفية والفكريـة لدى الطالب؛ يف ضـوء معايري االعتمـاد األكاديمي ,واإلفـادة من التجارب
املميزة .

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1توصيف وتحديد املتطلبات واالشرتاطات التعليمية الالزمة لتطوير إدارة املنح.
 -2وضع إطار اسرتشادي لتطوير إدارة املنح.
 -3اقرتاح حزمة من األفكار لدعم إدارة املنح باملوارد الكافية.
 -4تحديد املشاكل اإلدارية والتقنية التي يتكرر حدوثها ووضع الحلول املناسبة لها.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٥

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة املنح ورعاية الوافدين

إدارة التوجيه واإلرشاد

عمادة الدراسات العليا

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة األندية الطالبية

كليات الجامعة

توفري خرباء عىل كفاءة عالية لالستعانة بهم
عند الحاجة

عمادة ضمان الجودة واالعتماد

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة توصيـف وتحديـد املتطلبـات
واالشتراطات التعليميـة الالزمـة
لتطويـر إدارة املنـح.

المؤشرات التفصيلية
-1
-2

مواصفات تعليمية قياسية.
اشرتاطات تعليمية دقيقة ومتكاملة لتطوير ودعم إدارة املنح.

٢

جـودة اإلطـار اسرتشـادي لتطويـر
إدارة املنـح.

-1
-2
-3
-4

ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لتطوير إدارة املنح.
خطوات عملية واضحة ودقيقة لتطوير إدارة املنح.
صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.
قنوات اتصال وتنسيق واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.

٣

جـودة اقتراح حزمـة مـن األفـكار
لدعـم إدارة املنـح باملـوارد الكافيـة.

-1
-2
-3

أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بدعم إدارة املنح باملوارد الكافية.
أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بعملية الدعم.
أفكار متنوعة ومالئمة مربوطة بعملية الدعم.

٤

جـودة تحديـد املشـاكل اإلداريـة
والتقنيـة التي يتكـرر حدوثها ووضع
الحلـول املناسـبة لهـا.

-1
-2

إرشادات دقيقة حول أبرز املشاكل اإلدارية والتقنية والفنية.
مقرتحات متنوعة ودقيقة حول ايجاد حلول للمشاكل االدارية والتقنية.
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هدف  4تطوير برامج رعاية المنح
استراتيجية  2-4التميز في خدمات طالب المنح ما بعد التخرج
 1-2-4تأسيس وحدة عالقات طالب المنح األجانب

الهدف العام
إنشـاء وحـدة تنظيميـة مختصـة يف عمادة شـئون الطالب تعنى بـإدارة عالقات طلاب املنح األجانـب يف الجامعة؛ وتعمل على تنظيم أمور طلاب املنح ورعايتهـم تعليميا ً وإداريـا ً واجتماعيا ً
وثقافيـا ً وصحيـاً ،وتسـهيل عملية التواصـل معهم ومتابعهتم مـا بعد التحرج  ,مـع اإلفادة من تجـارب الجامعات املميـزة يف ذلك.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1إنشاء وحدة مختصة بعالقات طالب املنح األجانب وفق املحددات العلمية.
 -2وضع الئحة عامة لتنظيم آلية العمل يف الوحدة وفق األنظمة والتعليمات املعتمدة.
 -3اقتراح حزمـة من األفـكار لتطويـر ومتابعة عمل الوحـدة يف مجال رعايـة طالب املنح
األجانب.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة املنح ورعاية الوافدين

إدارة األنشطة الطالبية

عمادة الدراسات العليا

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة األندية الطالبية

كليات الجامعة

توفري خرباء عىل كفاءة عالية لالستعانة بهم
عند الحاجة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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١

جودة إنشـاء وحـدة مختصة بعالقات
طلاب املنـح األجانـب وفـق املحددات
ا لعلمية

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4رؤية مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -5رسالة مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -6قيم أساسية مصاغة بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -7هيكل تنظيمي مصمم بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.
 -8اختصاصات تنظيمية مصممة وفق االعتبارات العلمية.

٢

جـودة الئحـة عامـة لتنظيـم آليـة
العمـل يف الوحـدة وفـق األنظمـة
والتعليمـات املعتمـدة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  3جامعات مميزة.
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة لعملية رعاية طالب املنح األجانب.
 -5صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.
 -6نظام تحفيزي مصمم بشكل دقيق وفق االعتبارات العلمية.

٣

جودة األفـكار لتطويـر ومتابعة عمل
الوحـدة يف مجـال رعايـة طلاب املنح
األجانب.

 -1أفكار متنوعة ومالئمة ملتابعة أداء الوحدة.
 -2أفكار متنوعة ومالئمة لتطوير خدمات الوحدة.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  4تطوير برامج رعاية المنح
استراتيجية  2-4التميز في خدمات طالب المنح ما بعد التخرج
 2-2-4تقويم مؤسسي شامل لخدمات وبرامج المنح

الهدف العام
تقويـم مؤسسي شـامل لخدمـات وبرامج املنـح يف الجامعة يف ضـوء املحـددات العلمية التي تشـمل برامـج املنح والخدمـات اإلداريـة والتعليميـة والثقافيـة واالجتماعية والصحيـة ،وتحديد
أهـم متطلبـات تطويـر هـذه الربامـج على نحو يعزز سـمعة ومكانـة الجامعة على املسـتوى الوطنـي والعاملي؛ مـع مراعـاة معايري ضمـان الجـودة واالعتمـاد األكاديمي ،واالسـتفادة من
تجـارب الجامعـات املميزة يف هـذا املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1تشخيص الوضع الراهن لخدمات وبرامج املنح بالجامعة.
 -2وضـع آليـة متكاملـة لقيـاس مسـتويات التطـور يف خدمـات وبرامـج املنـح واتخـاذ
اإلجـراءات التطويريـة الصحيحـة الالزمـة.
 -3اقرتاح حزمة من األفكار املشجعة للعمادة لتطوير خدمات وبرامج املنح.
 -4تحديد إجراءات التوثيق لعملية تقويم خدمات وبرامج املنح وتطويرها.

محددات أساسية للتنفيذ
ثالث مرات

مدى تكرار تنفيذ المشروع
الوقت الزمني للتنفيذ
الفترة الزمنية للتنفيذ
الميزانية

١٤٣٥

١٤٣٨
ثالث أشهر

١٤٤٠
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة املنح ورعاية الوافدين

وحدة التطوير والجودة

كليات الجامعة

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة األندية الطالبية

عمادة ضمان الجودة واالعتماد

توفري خرباء ومستشارين عىل كفاءة عالية
لالستعانة بهم عند الحاجة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة تشـخيص الوضـع الراهـن
لخدمـات وبرامـج املنـح.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة ملا ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة لتشخيص الوضع الراهن لخدمات وبرامج املنح.
 -3نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات دقيقة ومحددة وفق االعتبارات العلمية.
 -4عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -5دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -6متطلبات تعليمية وفنية دقيقة لتطوير خدمات وبرامج املنح.

٢

جـودة آلية قيـاس التطـور يف خدمات
وبرامـج املنح.

 -1استبانات دقيقة لقياس مستويات التطور يف خدمات وبرامج املنح.
 -2إدخال آيل دقيق للبيانات (باستخدام أحدث أجهزة اإلدخال).
 -3تحليالت إحصائية دقيقة ومقننة (باستخدام أحدث برامج التحليل).
 -4تقارير مقننة بملخص النتائج والتوصيات.

٣

جـودة األفـكار املقرتحـة لتشـجيع
العمـادة على تحسين خدمـات
وبرامـج املنـح

 -1ربط األفكار بتقويم فعالية الخدمات وبرامج املنح.
 -2ربط األفكار بتقويم أداء طالب املنح.

٤

جـودة توثيق عمليـة تقويـم خدمات
وبرامـج املنح.

 -1تقارير توثيقيه تفصيلية لعملية التقويم يف ضوء الضوابط واملعايري املحددة.
 -2تقارير توثيقيه تفصيلية لعملية التطوير يف ضوء الضوابط واملعايري املحددة.

المؤشرات التفصيلية

119

هدف  5تنمية وتنويع اإليرادات الذاتية للعمادة
استراتيجية  1-5توسيع وتنويع الموارد الذاتية من البرامج واألنشطة والمهرجانات
 1-1-5خطة تمويل ذاتي من البرامج واألنشطة والمهرجانات

الهدف العام
وضـع خطـة طويلـة األجـل للحصـول على تمويل ذاتـي ناتج مـن تقديـم العمـادة لخدماتهـا وأنشـطتها وبرامجهـا ,وفق منظـور استراتيجي يدعم عالقـة العمـادة بمؤسسـات املجتمع
املختلفـة وينـوع مـن مصادر املـوارد الذاتيـة ,مع اإلفـادة مـن التجـارب الجامعية املميـزة يف ذلـك املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1إعـداد خطـة طويلة األجل لحصـول العمادة عىل تمويـل ذاتي ناتج مـن تقديم خدمات
وأنشـطة وبرامج ملختلف مؤسسات املجتمع.
 -2تضمني الخطة آلليات تساعد العمادة عىل تنويع مصادر التمويل الذاتي.
 -3تضمين الخطـة آلليـات تشـجع العمـادة ووحداتها على اإلسـهام الفعـال يف الربامج
والخدمـات واألنشـطة واملهرجانـات املقدمـة ملؤسسـات املجتمع.
 -4تضمين الخطـة آلليـات تعزز قنـوات التعـاون والرشاكة مـع مؤسسـات املجتمع عرب
تقديم العمـادة لخدماتها.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٢٩

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون املالية

إدارة التخطيط اإلسرتاتيجي

تفعيل قنوات اتصال مع قطاعات األعمال
املختلفة

اإلدارة القانونية

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة
توفري خرباء ومستشارين عىل كفاءة عالية
لالستعانة بهم عند الحاجة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة الخطـة طويلة األجـل لحصول
العمـادة على تمويـل ذاتـي ناتج من
تقديـم خدمـات وأنشـطة وبرامـج
ملختلـف مؤسسـات املجتمـع.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة
 -2عوامل نجاح حاكمة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3دروس مستفادة واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -4أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس التمويل الذاتي املتنوعة وفق املنظور الطويل األجل.
 -5أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس التمويل الذاتي املتنوعة وفق املنظور املتوسط األجل.
 -6أهداف واضحة ودقيقة وقابلة للقياس التمويل الذاتي املتنوعة وفق املنظور القصري األجل.
 -7اسرتاتيجيات متنوعة ودقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية لتحقيق األهداف املحددة.
 -8مشاريع  /مبادرات متنوعة وحقيقة ومصاغة وفق االعتبارات العلمية لتحقيق االسرتاتيجيات املحددة.
 -9صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف املعنية بالتنفيذ.
 -10برنامج زمني تفصييل دقيق ومرحيل للتنفيذ.

٢

جودة تضمين الخطة آلليات تسـاعد
العمـادة على تنويع مصـادر التمويل
الذاتي.

 -1آلية واضحة ودقيقة لجذب واستقطاب فرص التمويل الذاتي من مؤسسات املجتمع.
 -2آلية واضحة ودقيقة لجذب واستقطاب فرص التمويل الذاتي من رجال األعمال.
 -3آلية واضحة ودقيقة لجذب واستقطاب فرص التمويل الذاتي من مؤسسات غري هادفة للربح.

٣

جودة تضمين الخطة آلليات تشـجع
العمـادة ووحداتهـا على اإلسـهام
الفعـال يف الربامـج والخدمـات
واألنشـطة واملهرجانـات املقدمـة
ملؤسسـات املجتمـع.

 -1آلية واضحة ودقيقة ملكافأة اإلدارات والوحدات التي تسهم يف جذب فرص التمويل الذاتي.
 -2آلية واضحة ودقيقة ملكافأة منسوبي العمادة الذين يسهمون يف جذب فرص التمويل الذاتي.

٤

جـودة تضمين الخطـة آلليـات
تعـزز قنـوات التعـاون والرشاكـة
مـع مؤسسـات املجتمـع عبر تقديم
العمـادة لخدماتهـا.

 -1آليات واضحة ودقيقة لتعزيز التعاون والرشاكة مع مؤسسات املجتمع لزيادة فرص التمويل الذاتي.
 -2آليات واضحة ودقيقة لتعزيز التعاون والرشاكة مع رجال األعمال لزيادة فرص التمويل الذاتي.

المؤشرات التفصيلية

122

هدف  5تنمية وتنويع اإليرادات الذاتية للعمادة
استراتيجية  1-5توسيع وتنويع الموارد الذاتية من البرامج واألنشطة والمهرجانات
 2-1-5خطة تسويق البرامج واألنشطة والمهرجانات

الهدف العام
وضـع خطـة طويلـة األجل لتسـويق الربامـج واألنشـطة واملهرجانات التـي تقدمها العمـادة ضمن املنظـور االستراتيجي للجامعة ,بمـا يحقق أعىل درجـات تنويـع التمويل الذاتـي للعمادة,
بمـا يعـزز قنـوات التعـاون والرشاكـة مع مؤسسـات املجتمع ومنظمـات األعمال ,مـع رضورة اإلفادة مـن التجـارب املميزة الوطنيـة والدولية يف هـذا املجال.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضـع إطـار عام اسرتشـادي لخطـة تسـويق الربامـج واألنشـطة واملهرجانـات التي
تقدمهـا العمادة.
 -2وضـع آليـة تطوير الربامـج واألنشـطة واملهرجانات التـي تقدمها العمـادة مما يمكن
من تسـويقها
 -3تقديم مقرتحات لتشـجيع وتحفيزالعمادة ووحداتها عىل تسـويق برامجها وأنشـطتها
ومهرجاناتها.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع
الوقت الزمني للتنفيذ
الفترة الزمنية للتنفيذ
الميزانية

مرتان
١٤٣٦

١٤٤٠

خمسة أشهر

123

الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون املالية

إدارة التخطيط اإلسرتاتيجي

وجود وحدة معنية بتسويق برامج وأنشطة
ومهرجانات العمادة

اإلدارة القانونية

تفعيل قنوات اتصال مع قطاعات األعمال
املختلفة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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١

جـودة اإلطـار االسرتشـادي لخطـة
واألنشـطة
الربامـج
تسـويق
واملهرجانـات التـي تقدمهـا العمادة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5جامعات مميزة.
 -2ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها العمادة.
 -3خطوات عملية واضحة ودقيقة لتسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها العمادة.
 -4هيكلة واختصاصات تنظيمية دقيقة ومتكاملة لوحدة مختصة يف مجال تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها
العمادة.
 -5صالحيات ومهام واضحة ودقيقة لألطراف ذات الصلة.
 -6خطوات عملية واضحة ودقيقة للمشاركة يف املعارض واملسابقات واملهرجانات الوطنية والدولية ذات االختصاص.
 -7خطوات عملية واضحة ودقيقة للتعاون والرشاكة مع مؤسسات املجتمع ومنظمات األعمال .

٢

جودة آليـة تطوير الربامج واألنشـطة
واملهرجانـات التـي تقدمهـا العمـادة
مما يمكـن من تسـويقها.

 -1خطوات عملية واضحة ودقيقة لفرز الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها العمادة وتقييمها.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة لتطوير الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها العمادة وتقييمها.
 -3خطوات عملية واضحة ودقيقة لتمويل تطوير الربامج واألنشطة واملهرجانات التي تقدمها العمادة.
 -4صالحيات ومهام واضحة ومحددة بدقة لألطراف ذات الصلة.

٣

جــــودة مقرتحـــات لتشجـــيع
وتحفيزالعمـــادة ووحداتهـــا على
تسـويق برامجـــها وأنشــــطتها
ومهرجاناتهـا.

 -1مقرتحات متنوعة ودقيقة لربط تقديم أداء الوحدات وفعالية تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات.
 -2مقرتحات متنوعة ودقيقة لتقديم دعم مايل ٍ
كاف ألنشطة العمادة يف مجال الربامج واألنشطة واملهرجانات.

المؤشرات التفصيلية
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هدف  5تنمية وتنويع اإليرادات الذاتية للعمادة
استراتيجية  2-5تطوير نظام إستغالل المنشآت الرياضية
 1-2-5تأجير المنشآت الرياضية لجهات خارجية

الهدف العام
وضـع آليـات محـددة وواضحـة لتأجري املنشـآت الرياضية الخاصـة بالجامعة بما اليتعارض مـع اللوائح واألنظمـة املوضوعة بالجامعـة وتطوير األبعـاد اإلجرائية التنفيذيـة يف ضوء األنظمة
املعتمـدة ,بمـا يف ذلـك إجـراءات املراجعـة الداخلية ,بمـا يدعم التمويـل الذاتي ألنشـطة وخدمات العمـادة املقدمة لطالب الجامعة وتحسين عمليـات بناء البنيـة التحتية للعمادة ومشـاريعها
املختلفة.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1دراسـة تشـخيصية للوضـع الحـايل بخصـوص اآلليـات املتبعـة يف الجامعـة لتأجير
املنشـآت الخدميـة وتحديـد نقـاط القـوة والضعـف ومجـاالت .
 -2دراسـة األبعـاد اإلجرائيـة التنفيذيـة آلليـات التأجير ملؤسسـات املجتمـع والهيئـات
الخارجيـة يف ضـوء األنظمـة املعتمـدة بمـا يعين العمـادة على تنفيـذ عمليـة التأجير.
 -3تضمني اآلليات لكيفية تنفيذ ومتابعة ومراجعة عملية تأجري املنشآت الرياضية.

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٧

الفترة الزمنية للتنفيذ

ستة أشهر

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون املالية

اإلدارة املالية

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

وحدة املراجعة الداخلية

توفري خرباء ومستشارين عىل كفاءة عالية
لالستعانة بهم عند الحاجة

إدارة املشاريع والصيانة
اإلدارة القانونية

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة دراسـة تشـخيصية للوضـع
الحـايل بخصـوص اآلليـات املتبعـة يف
الجامعـة لتأجير املنشـآت الخدميـة
وتحديـد نقـاط القـوة والضعـف
ومجـاالت .

 -1خطوات منهجية واضحة ودقيقة لدراسة وتشخيص الوضع الراهن لآلليات املتبعة لتأجري املنشأت الخدمية بالجامعة.
 -2نقاط قوة وضعف واضحة ومحددة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -3مجاالت وأساليب متنوعة ومحددة بدقة للتطوير.

٢

جـودة دراسـة األبعـاد اإلجرائيـة
التنفيذيـة آلليـات التأجري ملؤسسـات
املجتمـع والهيئـات الخارجية يف ضوء
األنظمـة املعتمـدة بمـا يعين العمادة
على تنفيـذ عمليـة التأجير.

 -1معايري واضحة ودقيقة بخصوص جودة عملية تأجرياملنشآت الرياضية يف جميع جوانبها.
 -2أهــداف واضحــة ودقيقــة ومصاغــة وفــق االعتبــارات العلميــة بخصــوص تطويــر األبعــاد اإلجرائيــة التنفيذيــة آلليــات
تأجرياملنشــآت الرياضيــة .
 -3خطــوات واضحــة ودقيقــة ومصاغــة وفــق االعتبــارات العلميــة بخصــوص تطويــر األبعــاد اإلجرائيــة التنفيذيــة آلليــات
تأجرياملنشــآت الرياضيــة .
 -4متطلبات واضحة ودقيقة إلحداث التكامل بني عملية تأجرياملنشآت الرياضية وإجراءات وحدة املراجعة الداخلية.
 -5تطوير دقيق ومتكامل لألبعاد اإلجرائية التنفيذية يف ضوء املعايري واألهداف والخطوات واملتطلبات املحددة .

٣

جـودة تضمين اآلليات لكيفيـة تنفيذ
ومتابعـة ومراجعـة عمليـة تأجير
املنشـآت الرياضيـة.

 -1مقرتحات متنوعة ومالئمة ودقيقة لحوسبة اإلجراءات التنفيذية لعملية تأجرياملنشآت الرياضية.
 -2مقرتحات متنوعة ومالئمة ودقيقة لتنفيذ ومتابعة ومراجعة عملية تأجرياملنشآت الرياضية بالجامعة.

المؤشرات التفصيلية

128

هدف  5تنمية وتنويع اإليرادات الذاتية للعمادة
استراتيجية  2-5تطوير نظام إستغالل المنشآت الرياضية
 2-2-5تأسيس وقف لدعم األنشطة الطالبية

الهدف العام
وضـع خطـة طويلة األجل لتأسـيس أوقـاف متنوعة مخصصة لدعم األنشـطة الطالبيـة يف مختلف مجاالتها ,ووضع خطة تنفيذية تفصيلية ,يف سـياق مؤسسي يف ضوء الخطة اإلستراتيجية
للجامعـة بما يعـزز التعاون والرشاكة مـع منظمات األعمال ومؤسسـات املجتمع.

أهداف  /أنشطة تفصيلية
 -1وضـع الئحـة عامـة لتأسـيس األوقـاف لدعـم األنشـطة الطالبيـة يف ضـوء األنظمـة
والتعليمـات املعتمـدة.
 -2وضـع خطـة طويلة األجل للحصـول عىل أوقـاف متنوعة يف مجاالت األنشـطة الطالبية
مـع مراعاة األولويات اإلستراتيجية للجامعة.
 -3وضـع خطـة تنفيذية تفصيليـة لتنفيذ الخطة طويلـة األجل الخاصة بتأسـيس أوقاف
لدعم األنشـطة الطالبية.
 -4وضـع آليـة متكاملـة لتشـجيع وحدات العمـادة للمشـاركة الفعالة يف تأسـيس أوقاف
متنوعة .

محددات أساسية للتنفيذ
مدى تكرار تنفيذ المشروع

مرة واحدة

الوقت الزمني للتنفيذ

١٤٣٦

الفترة الزمنية للتنفيذ

 12شهرا

الميزانية
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الجهات األساسية للتنفيذ*

متطلبات أساسية للتنفيذ

الجهة الداعمة

الجهة المشاركة

الجهة المرجعية

إدارة الشؤون املالية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة األوقاف واالستثمار

توفري عدد كاف من الكفاءات املؤهلة

إدارة الشؤون اإلدارية

مركز التنمية املستدامة

توفري خرباء ومستشارين عىل كفاءة عالية
لالستعانة بهم عند الحاجة

إدارة التخطيط االسرتاتيجي

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .

130

م

مؤشرات األداء الرئيسة KPIs

١

جـودة الالئحـة العامـة لتأسـيس
األوقـاف لدعـم األنشـطة الطالبيـة يف
ضـوء األنظمـة والتعليمـات املعتمدة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص مجاالت تأسيس األوقاف لدعم األنشطة الطالبية.
 -2ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص إجراءات تأسيس األوقاف لدعم األنشطة الطالبية.
 -3ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص مصادر األموال واستخداماتها.
 -4ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص املكافآت للمشاركني يف تأسيس األوقاف لدعم األنشطة الطالبية.

٢

جـودة خطة طويلـة األجـل للحصول
على أوقـاف متنوعـة يف مجـاالت
األنشـطة الطالبيـة مـع مراعـاة
األولويـات اإلستراتيجية للجامعـة.

 -1مقارنة مرجعية دقيقة بما ال يقل عن  5عمادات مميزة.
 -2خطوات منهجية واضحة ودقيقة إلعداد خطة تأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية.
 -3منطلقات وتوجيهات اسرتاتيجية مصاغة وفق االعتبارات العلمية.
 -4أساليب تمويلية متنوعة محددة بدقة وفق النتائج املرجعية ومسح الفرص التمويلية.
 -5أهداف تمويلية طويلة األجل لتأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية معدة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -6أهداف تمويلية متوسطة األجل لتأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية معدة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -7أهداف تمويلية قصرية األجل لتأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية معدة بدقة وفق االعتبارات العلمية.
 -8اسرتاتيجيات متنوعة ومالئمة لتحقيق األهداف الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل مصاغة وفق االعتبارات العلمية.
 -9مشاريع  /مبادرات واضحة ودقيقة مصاغة وفق االعتبارات العلمية.

٣

جـودة خطـة تنفيذيـة تفصيليـة
لتنفيـذ الخطة طويلة األجـل الخاصة
بتأسـيس أوقـاف لدعـم األنشـطة
الطالبيـة.

 -1برنامج زمني دقيق وفق االعتبارات العلمية لتنفيذ خطة تأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية.
 -2مؤرشات تنفيذ األداء دقيقة ومعدة وفق االعتبارات العلمية.
 -3صالحيات ومهام واضحة ومحدد بدقة لألطراف ذات الصلة.

٤

جـودة آليـة متكاملـة لتشـجيع
وحـدات العمـادة للمشـاركة الفعالـة
يف تأسـيس أوقـاف متنوعـة.

 -1ضوابط ومعايري واضحة ودقيقة بخصوص املكافآت املالية مقابل املشاركة يف تأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية.
 -2خطوات عملية واضحة ودقيقة للمشاركة يف تأسيس أوقاف لدعم األنشطة الطالبية.

المؤشرات التفصيلية
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ربط مشاريع الخطة االستراتيجية للعمادة بوحداتها التنظيمية

132

إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة الجوالة

إدارة المنح ورعاية الوافدين

إدارة االسكان الطالبي

مركز عقول

إدارة النشاط الثقافي

إدارة األندية الطالبية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة صندوق الطالب

وحدة التطوير والجودة

إدارة الشؤون المالية

استراتيجية  1-1تطوير واستكمال البنية التحتية للشؤون الطالبية

1-1-1

استكمال إنشاء وتجهيز مدينة سكنية للطالب

1-1-2

تطوير املرافق الرياضية والثقافية للجامعة

2

1
2

1

3

استراتيجية  2-1تطوير اواستكمال البنية المؤسسية للشؤون الطالبية

1-2-1

صياغة املدونة األخالقية للطالب

1

2-2-1

تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب

1

1-2-3

تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالب

1-2-4

إدارة عالقات أولياء األمور

1-2-5

إتفاقيات مع دور نرش لتوفري املراجع الجامعية للطالب

1-2-6

تجسري العالقة بني الجامعة والتعليم العام

3

2

3

2
2

1

1

3
3

2
3

1

3

2

1

2

1-2-7

إنشاء إدارة للجودة يف العمادة وأقسام الطالبات

2

1

1-2-8

دراسة متطلبات الحصول عىل شهادة ضمان الجودة األيزو 9000

2

1

استراتيجية  2-1التميز في الخدمات الطالبية

1-1-2

تطوير خدمات شؤون الطالب

2-1-2

العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة

3
1

1

2
2

3
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إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة الجوالة

إدارة المنح ورعاية الوافدين

إدارة االسكان الطالبي

مركز عقول

إدارة النشاط الثقافي

إدارة األندية الطالبية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة صندوق الطالب

2-1-5

تحفيز الطالب املتميزين واملبدعني

1
1

وحدة التطوير والجودة

2-1-4

تعزيز الوالء والرضا الطالبي

3

إدارة الشؤون المالية

2-1-3

تطوير األنشطة الالمنهجية

2

1

3
2

2

3

2

استراتيجية  2-2تقويم مستمر لألنشطة والخدمات الطالبية

1-2-2

دراسة تأثري برامج التدريب وتنمية املهارات عىل مخرجات الجامعة

2

2-2-2

تقويم مؤسيس شامل لخدمات العمادة

2

1

2

2

2

2

1

استراتيجية  3-2تطوير مؤسسي لوحدة اإلرشاد والتوجية الطالبي

2-3-1

دراسة متابعة الطالب املتعثرين

1

2-3-2

دراسة رعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني

1

2-3-3

دراسة برنامج تعليم األقران

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3
3

استراتيجية  4-2تحسين وتنويع برامج التدريب المقدمة للطالب

2-4-1

التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة

3

2-4-2

اتفاقيات رشاكة مع القطاع الخاص للتدريب املنتهي بالتوظيف

1

2

1

2

2

3

استراتيجية  5-2التميز في خدمات ما بعد التخرج

2-5-1

معرض الوظائف واملنتجات الطالبية "يوم املهنة"

2

2

3

1

2

2
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إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة الجوالة

إدارة المنح ورعاية الوافدين

إدارة االسكان الطالبي

مركز عقول

إدارة النشاط الثقافي

إدارة األندية الطالبية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة صندوق الطالب

1

3

1

وحدة التطوير والجودة

2-5-3

تطوير الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية

3

إدارة الشؤون المالية

2-5-2

نادي الخريجني

2

2

1

2

استراتيجية  1-3إنشاء وحدة حقوق طالبية ودعمها بالموارد الكافية

3-1-1

تعزيز الوحدة باملستشارين القانونني املتخصصني

1

2

2

3-1-2

تأسيس وحدات فرعية يف مقرات الجامعة باملحافظات

1

2

2

استراتيجية  2-3دعم ونشر ثقافة الحقوق الطالبية

3-2-1

تطوير نظام للمشاركة بني الطالب ولجان الحقوق الطالبية

2

3-2-2

تطوير أنشطة النرش املعنية بحقوق الطالب وواجباتهم

2

1
2

1

2

2

استراتيجية  1-4التميز في رعاية الطالب الوافدين

4-1-1

قواعد بيانات لطالب املنح

2

1

2

4-1-2

تطوير ودعم إدارة املنح باملوارد الكافية

2

1

2

2

استراتيجية  2-4التميز في خدمات طالب المنح ما بعد التخرج

4-2-1

تأسيس وحدة عالقات طالب املنح األجانب

1

2

4-2-2

تقويم مؤسيس شامل لخدمات وبرامج املنح

1

2

2
2
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إدارة التوجية واإلرشاد

وحدة الجوالة

إدارة المنح ورعاية الوافدين

إدارة االسكان الطالبي

مركز عقول

إدارة النشاط الثقافي

إدارة األندية الطالبية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة صندوق الطالب

وحدة التطوير والجودة

إدارة الشؤون المالية

استراتيجية  1-5توسيع وتنويع الموارد الذاتية من البرامج واألنشطة والمهرجانات

5-1-1

خطة تمويل ذاتي من الربامج واألنشطة واملهرجانات

1

2

5-1-2

خطة تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات

1

2

استراتيجية  2-5تطوير نظام استغالل المنشآت الطالبية

5-2-1

تأجري املنشآت الرياضية لجهات خارجية

1

5-2-2

تأسيس وقف لدعم األنشطة الطالبية

2
مشاريع الجامعة

2
2

1

مشاريع العمادة

الجهـة املرجعيـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهـة املعنيـة يف التنفيذ داخـل الوحـدة  ،واإلرشاف على التنفيذ والتنسـيق مع الوحـدات املختصـة داخل الوحـدة وخارجهـا ،واملخوّلـة بإقراره
واعتمـاده داخـل الوحـدة .والجهـات املرجعيـة داخـل الكليات يمكـن أن تتضمن وال تقترص على االدارة والـوكاالت التنظيميـة أو لجنة مختصة تسـند لها صالحيـات العمل واالتصـال واتخاذ
القـرار وكذلـك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحـدات اإلدارية داخـل الجامعة .
الجهـة املشـاركة (على نطـاق الوحدة) هي الجهـة التي يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئييس؛ ممـا يجعلها تنفذ أجزا ًء رئيسـية يف املشروع .والجهات املشـاركة داخل الكليـات مثالً يمكن
أن تشـمل وال تقتصر على األقسـام العلميـة واإلدارات التنظيمية أو فرق عمل داخـل الكلية وكذلك الحال بالنسـبة للعمـادات والوحدات اإلدارية داخـل الجامعة .
جهـة الداعمـة (على نطـاق الوحـدة) هـي الجهة التـي ال يدخل املشروع يف نطاق عملهـا الرئيسي؛ إال أنها قادرة على تقديم إسـهامات فعالـة وخدمات لوجسـتية تعني عىل تحسين التنفيذ
وتيسيره .والجهـات الداعمـة داخـل الكليات مثال بإمكانها أن تشـمل على االدارة و/أو الـوكاالات و/أو الوحـدات التنظيمية داخل الكليـة وكذلك الحال بالنسـبة للعمادات والوحـدات اإلدارية
داخـل الجامعة .
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ربط مشاريع الخطة االستراتيجية للعمادة بوحداتها التنظيمية
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نموذج مقترح للبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية (بحسب المشاريع)
رقم املرشوع

مرات التنفيذ

اسم املرشوع

فرتة التنفيذ (بالشهر)
1433

1434

1-1-1

استكمال إنشاء وتجهيز مدينة سكنية للطالب

1

1-1-2

تطوير املرافق الرياضية والثقافية للجامعة

1

1-2-1

صياغة املدونة األخالقية للطالب.

1

5

1-2-2

تأسيس وحدة العمل التطوعي للطالب.

1

5

1-2-3

تأسيس وتطوير الجمعيات الطالبية وآليات تمثيل الطالب.

1

1-2-4

إدارة عالقات أولياء األمور.

1

1-2-5

اتفاقيات مع دور نرش لتوفري املراجع الجامعية للطالب.

2

1-2-6

تجسري العالقة بني الجامعة والتعليم العام.

1

1-2-7

إنشاء إدارة للجودة يف العمادة وأقسام الطالبات.

1

1-2-8

دراسة متطلبات الحصول عىل شهادة ضمان الجودة األيزو .9000

1

2-1-1

تطوير خدمات شؤون الطالب.

2

2-1-2

العناية بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

1

5

2-1-3

تطوير األنشطة الالمنهجية

2

5

2-1-4

تعزيز الوالء والرضا الطالبي

2

5

2-1-5

تحفيز الطالب املتميزين واملبدعني

2

5

2-2-1

دراسة تأثري برامج التدريب وتنمية املهارات عىل مخرجات الجامعة.

2

2-2-2

تقويم مؤسيس شامل لخدمات العمادة.

1

2-3-1

دراسة متابعة الطالب املتعثرين.

2

2-3-2

دراسة رعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني .

2

2-3-3

دراسة برنامج تعليم األقران.

1
مشاريع الجامعة

1435

1436

1437

1438

1439

41/1440

36
12

5
4
6

6
5
6
6

5

5

5
5
5
6

6
10
6
3

3
6

مشاريع العمادة

6
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نموذج مقترح للبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية (بحسب المشاريع)
رقم املرشوع

مرات التنفيذ

اسم املرشوع

فرتة التنفيذ (بالشهر)
1433

1434

1435

1436

1437

2-4-1

التعاون مع رشكات ومكاتب متخصصة .

2

2-4-2

إتفاقيات رشاكة مع القطاع الخاص للتدريب املنتهي بالتوظيف.

1

2-5-1

معرض الوظائف واملنتجات الطالبية " يوم املهنة".

8

2-5-2

نادي الخريجني.

1

2-5-3

تطوير الخدمات والفعاليات الثقافية واملجتمعية.

1

6

3-1-1

تعزيز الوحدة باملستشاريني القانونيني املتخصصني.

1

6

3-1-2

تأسيس وحدات فرعية يف مقرات الجامعة باملحافظات.

1

3-2-1

تطوير نظام للمشاركة بني الطالب ولجان الحقوق الطالبية.

1

6

3-2-2

تطوير أنشطة النرش املعنية بحقوق الطالب وواجباتهم.

1

5

4-1-1

قواعد بيانات لطالب املنح.

1

8

4-1-2

تطوير ودعم إدارة املنح باملوارد الكافية

1

6

4-2-1

تأسيس وحدة عالقات طالب املنح األجانب.

1

4-2-2

تقويم مؤسيس شامل لخدمات وبرامج املنح.

3

5-1-1

خطة تمويل ذاتي من الربامج واألنشطة واملهرجانات.

1

5-1-2

خطة تسويق الربامج واألنشطة واملهرجانات.

2

5-2-1

تأجري املنشآت الرياضية لجهات خارجية.

1

6

5-2-2

تأسيس وقف لدعم األنشطة الطالبية.

1

12

مشاريع الجامعة

1438

6

1439

41/1440

6
6

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

6
3

3

3
6
5

مشاريع العمادة

5
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البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية (بحسب الوحدات)
الوحدة التنظيمية

فرتة التنفيذ  /رقم املرشوع
1433

1434

1435

1436

1437

*2-1-4

*1-2-1

2-2-1

*1-2-4

*2-4-2

*2-1-4

*1-2-2

2-4-1

*2-3-1

3-2-1

2-2-1

*2-1-2

2-5-2

*2-3-3

3-2-2

*2-3-1

2-2-2

4-1-1

إدارة التوجية واإلرشاد

1438

1439

1440

2-4-1

4-1-2
مجموع املرشوعات

1

وحدة الجوالة
مجموع املرشوعات

4

5

3

3

0

4

0

2-2-1
0

1

0

0

*1-1-4
إدارة املنح ورعاية الوافدين

0

0

0

0

*4-2-1

*4-1-2
*4-2-2

مجموع املرشوعات

0

إدارة االسكان الطالبي

*1-1-1

مجموع املرشوعات

1

0
0

*5-1-2
مركز عقول

3

*4-2-2
0

0

0

3-2-1

2-3-1

*2-2-1

2-3-3

1
0

1

*4-2-2
0

1

0

0

0

*5-1-2

*2-2-1

*2-3-2

2-3-1
2-4-1

*2-3-2
2-4-1

مجموع املرشوعات

1

إدارة النشاط الثقايف
مجموع املرشوعات

0

4

1-2-1

1-1-2

2

0

*2-5-3

2-4-2

1

*2-4-1
0

1

2-1-5

إدارة األندية الطالبية

3

1

*2-4-1

2

1

1

0

1

0

*1-1-2

2-1-3

3-2-2

2-1-5

2-1-3

2-3-2

*1-2-3

2-3-1

4-2-1

4-2-2

2-3-1

4-2-2

2-3-2

2-3-3

4-1-1
4-1-2
4-2-2

مجموع املرشوعات

1

0

6

3

2

2

2

2
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البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية (بحسب الوحدات)
الوحدة التنظيمية

فرتة التنفيذ  /رقم املرشوع
1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

*2-1-1

*2-1-1

2-2-1

إدارة األنشطة الطالبية

مجموع املرشوعات

إدارة الشؤون اإلدارية

*1-2-6

2-2-1

*2-5-3

*3-2-2

*2-1-3

4-1-1

*5-1-2

4-2-1

*2-1-3

5-2-2

*5-2-1

*5-1-1

2-2-2

1440
*5-1-2

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

*2-5-1

2

4

3

4

4

2

4

2

1-1-1

1-2-6

1-2-7

1-2-4

1-2-8

2-1-1

2-2-1

2-5-1

2-5-1

2-4-1

2-1-1

2-2-2

2-2-1

2-5-1

2-5-1

2-5-1

2-5-1

2-4-1

2-5-3

*3-2-1

2-5-1

*3-1-1

3-2-2

2-5-2

2-5-1

5-2-2

*3-1-2
مجموع املرشوعات
إدارة صندوق الطالب
مجموع املرشوعات

3

3

6

4

*1-2-5

2-1-2

2-3-2

2-3-1

*1-2-5

2-3-3

2-1-5

2-1-5

4

2-3-1

2-3-2

2

1

1

2

0

2-1-4

*2-2-2

*1-2-7

2-3-1

*1-2-8

2-1-4

*2-5-2

3-1-1

3-2-1

2-3-1

وحدة التطوير والجودة

2

1

1

3-1-2
4-2-2

مجموع املرشوعات

2

3

1

1

1

1-2-5
إدارة الشؤون املالية

4-2-2

4-2-2

4

2

2

1

2

1

2-4-1

3-1-1

2-4-2

1-2-5

2-4-1

5-1-2

3-1-2

5-1-2

5-2-1

5-1-1

*5-2-2
مجموع املرشوعات

1

0

* املرشوع الذي بجواره نجمة يعني أن الوحدة التنظيمية هي الجهة املرجعية له

2

3

مرشوع ينفذ مرة واحدة

2

1

مرشوع ينفذ مرتني

2

1

مرشوع ينفذ ثالث مرات
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البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية (بحسب السنوات)
سنوات التنفيذ

مشاريع الخطة االسرتاتيجية (رقم املرشوع)

1434/1433

1-1-1

1-2-5

2-1-1

2-1-4

2-1-5

2-5-1

1434

1-2-1

1-2-2

1-2-6

2-1-2

2-1-3

2-2-2

2-5-1

1435

1-1-2

1-2-3

1-2-7

2-2-1

2-3-2

2-4-1

2-5-1

1436

1-2-4

2-3-1

2-3-3

2-5-1

2-5-3

3-1-1

5-1-2

1437

1-2-8

2-4-2

2-5-1

3-2-1

3-2-2

4-2-1

5-2-1

1438

1-2-5

2-1-1

2-1-5

2-5-1

4-2-2

1439

2-1-3

2-1-4

2-2-1

2-3-1

2-4-1

2-5-1

5-1-1

1441/1440

2-3-2

2-5-1

4-2-2

5-1-2

مشاريع الجامعة

املجموع
6
7

2-5-2

3-1-2

4-1-1

4-1-2

4-2-2

12
7

5-2-2

8
5
7
4

مشاريع العمادة

