وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والعمادات املساندة املرتبطة
الخطة التشغيلية & الهيكل التنظيمي

1

اهليكل التنظيمي لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

اللجان واملجالس

مكتب الوكيل

العمادات املساندة

املشرف على اإلدارات الفنية

مديراإلدارة

املراكز

القبول والتسجيل

إدارة التميزبالتعليم والتعلم

قسم الشؤون املالية

مركز الرخيجين

التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

القياس والتقويم

قسم املوارد البشرية

املرصد الفلكي

شؤون الطالب

الخطط والبرامج الدراسية

قسم الخدمات املساندة

الجودة وتطويراملهارات

التخطيط والتطوير

قسم التواصل واإلعالم

السنة الولى املشتركة
2

الخطة التشغيلية (إلدارة التخطيط والتطوير بوكالة الجامعة لشؤون التعليمية)
لهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي( :الثالث)

االلتزام بالحوكمة الشاملة
تطوير املنظمة القانونية واملحاسبية

املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة
(متابعة توصيات ديوان املحاسبة)
إعداد خطة التحسين وفق التوصيات
(متابعة تطبيق التصنيف على برامج الجامعة)
إعداد نموذج التصنيف السعودي املوحد
للتخصصات واملستويات التعليمية لبرامج
جامعة املجمعة

املستهدف

استحداث وحدة للتواصل مع الجهات الرقابية (رئيس الجامعة)
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية (بمتابعة إدارة التخطيط والتطوير)
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
إلى
من

%100

نسبة إنجاز خطة التحسين

2021-10-14

%100

عدد البرامج األكاديمية التي تم إدراج
املؤشر املرجعي للتصنيف السعودي
لها.

2021-10-14

52022-29

2022-5-29

مسؤول التنفيذ
الكليات
الجهات املعنية
الكليات
عمادة القبول والتسجيل
الجهات ذات الصلة

االرتقاء بمكانة الجامعة
الوفاء بمعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي
ضبط جودة البرامج املتناظرة
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية (متابعة إدارة التخطيط والتطوير)

هـدف االستراتيجـي الثاني:
الهـدف التفصيـلي( :الثاني)
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

إعداد جدول لتوحيد مقررات البرامج املتناظرة

%100

عدد البرامج األكاديمية التي تمت
توحيد جداول مقرراتها

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
2022-1-11

2022-5-29

مسؤول التنفيذ
الكليات
األقسام
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج األكاديمية
هيكلة البرامج وفقا لتوجهات املستقبل
التحول إلى نظام الثالث فصول الدراسية-من خارج الخطة االستراتيجية الثالثة

الهـدف االستراتيجـي الثالث:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

الكليات

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

اعداد ورشة عمل عن نظام التحول
مراجعة آليات التحول للفصول الثالثة

%100

عدد البرامج التي حولت خطتها الى
نظام الفصول الثالثة

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
2021/9

2021/9

الوكالة

2022-1-11

2022-5-29

الكليات

الهـدف االستراتيجـي الثالث:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج األكاديمية

الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

هيكلة البرامج وفقا لتوجهات املستقبل
التحول إلى نظام الثالث فصول الدراسية-من خارج الخطة االستراتيجية الثالثة
الكليات

الجــهة املســؤولة:
لنشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

إعداد نموذج موحد للخطة التشغيلية لإلدارات
اعداد نموذج ملتابعة الخطة التشغيلية
اعداد تقرير نصف سنوي عن متابعة الخطة
التشغيلية

%80

مسؤول التنفيذ

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
2021/9
2021/8
2021/9
2021/8

نسبة املتحقق من مؤشرات الخطة

مسؤول التنفيذ

إدارة التخطط والتطوير
األسبوع  15من الفصل الدراس ي األول والثاني
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االلتزام بالحوكمة الشاملة
هندسة نظم وإجراءات العمل

الهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة
إعداد تصور مقترح للهيكل التنظيمي للوكالة
باإلدارات الفنية والجهات التابعة لها
إعداد مهام اإلدارات الفنية للوكالة
مراجعة هياكل الجهات التابعة للوكالة

تطوير الهياكل التنظيمية للوكالةو للجهات التابعة للوكالة
إدارة التخطط والتطوير
املستهدف
%50
%100
%100

مؤشرات قياس الداء
عدد االجتماعات التي ُعقدت ملناقشة
التصور املقترح
نسبة املتحقق من مؤشرات الخطة
عدد الهياكل التي تم مراجعتها

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

مسؤول التنفيذ

2021-12-6

2022-1-16

إدارة التخطيط والتطوير

2021-12-6
2021-12-6

2022-1-16
2022-1-16

إدارة التخطيط والتطوير
إدارة التخطيط والتطوير

5

الخطة التشغيلية ( إلدارة التميزفي التعليم والتعلم بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية)
الهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي:

االلتزام بالحوكمة الشاملة
هندسة نظام وإجراءات العمل.
هندسة السياسات واإلجراءات األكاديمية التنظيمية .

املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

النشطة

املستهدف

إعداد دليل املمارسات لوكالة الجامعة للشؤون
التعليمية بجامعة املجمعة

%100

تحديث ومراجعة هياكل الكليات اإلنسانية
والكليات الصحية والعلمية

%100

هندسة املهام واملسؤوليات األكاديمية لعضو
هيئة التدريس

%100

تحديد اللوائح الخاصة بمتطلبات التطبيق
للفصول الثالثة
أتمته اعداد املبادرات النوعية لوكالة الجامعة
للشؤون التعليمية

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

مسؤول التنفيذ

1443/5/21هـ

1443/7/14هـ

إدارة التميز في التعليم والتعلم

1443/5/2هـ

1443/6/1هـ

إدارة التميز في التعليم والتعلم

1443/3/21هـ

1443/7/1هـ

إدارة التميز في التعليم والتعلم

%100

عدد اللوائح التي تم تعديلها

1443/3/28هـ

1443/7/1هـ

%100

عدد املبادرات النوعية لوكالة الجامعة
للشؤون التعليمية

1443/4/2هـ

1443/6/1هـ

معدل رضا أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة عن املناخ التنظيمي

إدارة التميز في التعليم والتعلم
إدارة التميز في التعليم والتعلم
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الهـدف االستراتيجـي الول :
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

تمكين الكفاءات اإلدارية واألكاديمية .
إنشاء مجلس استشاري ألعضاء هيئة التدريس

الجــهة املســؤولة:

إدارة التميز في التعليم والتعلم

االلتزام بالحوكمة الشاملة

النشطة

املستهدف

تفعيل املجالس االستشارية في الكليات

%100

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

مؤشرات قياس الداء
عدد املجالس االستشارية التي تم تفعيلها -.
نسبة تسرب أعضاء هيئة التدريس الذينيغادرون الجامعة من دون اسباب التقاعد

إدارة التميز في التعليم والتعلم
1443/3/28هـ

1443/7/1هـ

الهـدف االستراتيجـي الثالث:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
مبادرة اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني التفاعلي ومقياس امليول املنهي.
إدارة التميز في التعليم والتعلم

النشطة

املستهدف

نظام اإلرشاد األكاديمي التفاعلي

%100

مقياس امليول املهنية

%100

مسؤول التنفيذ

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

مسؤول التنفيذ

نسبة التقدم للطالبة قبل وبعد جلسة اإلرشادعدد جلسات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني-
-معدل رضاء الطلبة عن وحدة اإلرشاد األكاديمي

1443/2/21هـ

1443/12/17هـ

عمادة التعليم اإللكتروني
والتعلم عن بعد

نسبة الطلبة الذين يخضعون خالل العام للمقياس
املنهي بالجامعة

1443/3/27هـ

1443/11/14هـ

مركز الخريجين والتوظيف
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الهـدف االستراتيجـي الرابع:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهـدف التفصيـلي:

تطوير منظومة القياس والتقويم

املبــادرة أو املشــروع:

سياسة واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

الجــهة املســؤولة:

إدارة التميز في التعليم والتعلم

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

تحديد سياسة واضحة لتقييم أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم

%100

نسبة املتميزين من أعضاء هيئة
التدريس ومن في حكمهم في الجامعة .

الهـدف االستراتيجـي:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة

املستهدف

تفعيل ملتقى التميز في البرامج األكاديمية

%100

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
1443/5/21هـ

1443/9/14هـ

تعزيز انتاج املعرفة
تطوير قدرات انتاج ونشر املعرفة
ملتقى التميز في البرامج األكاديمية
إدارة التميز في التعليم والتعلم
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
إلى
من
عدد القيادات األكاديمية املشاركة في
1444/3/14هـ
1443/2/21هـ
امللتقى .

مسؤول التنفيذ

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

مسؤول التنفيذ
وكالة الجامعة للشؤون
التعليمية
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تعزيز انتاج املعرفة

الهـدف االستراتيجـي :
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

تطوير منظومة ريادة األعمال
مشروع انطالقة

الجــهة املســؤولة:

إدارة التميز في التعليم والتعلم

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

تفعيل انطالقة شل

%100

عدد املشاريع الريادية .

1444/9/14هـ

1443/10/21هـ

مسؤول التنفيذ
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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الخطـة التشغيليــة (ادارة القياس والتقويم )
تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تطوير منظومة القياس والتقويم
ذكاء االعمال ( قياس االداء للبرامج االكاديمية )

الهـدف االستراتيجـي:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

(ادارة القياس والتقويم )
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

اتمتة مؤشرات االداء لهيئة تقويم التعليم للبرامج بنظام
ذكاء االعمال

 17مؤشر

عدد مؤشرات االداء لهيئة تقويم التعلم
التي تم اتمتتها بنظام ذكاء االعمال

2021- 8 -1

اتمتة مؤشرات االداء لجميع االستبانات للبرامج بنظام
ذكاء االعمال

 7مؤشرات

صياغة مؤشرات االداء للتعلم الرقمي و قياسها

 6مؤشرات

2021-12-30

مسؤول التنفيذ

ادارة القياس والتقويم

عدد مؤشرات االداء من خالل
االستبانات التي تم اتمتتها بنظام ذكاء
االعمال

2021-11-1

2022-4-1

ادارة القياس والتقويم

عدد مؤشرات االداء للتعلم الرقمي والتي
تم تحديدها و صياغتها

2021-12-1

2022-5-1

ادارة القياس والتقويم
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اتمتة مؤشرات االداء التعلم الرقمي للبرامج بنظام
ذكاء االعمال

 6مؤشرات

اقامة لقاءات مع السادة عمداء الكليات – وكالء
الكليات – رؤساء االقسام – وبعض العمادات
املساندة  -وشرح النظام واخذ مرئياتهم في البيانات
املطلوبة

 3ورش عمل

عدد ورش العمل التي تم اقامتها

اعداد تقرير سنوي لنظام ذكاء االعمال على املستوى
املؤسس ي و الرفع بها للجان املختصة

تقرير سنوي

عدد التقارير املقدمة سنويا

اعداد تقرير سنوي ملؤشرات قياس االداء على
املستوى املؤسس ي و الرفع بها للجان املختصة

متابعة تنفيذ التوصيات التطويرية لنظام ذكاء
االعمال و جودة مؤشرات االداء علي مستوي البرامج
والكليات على املستوى املؤسس ي

تقرير سنوي

عدد مؤشرات االداء للتعلم الرقمي والتي
تم اتمتتها بنظام ذكاء االعمال

عدد التقارير املقدمة سنويا

عدد التوصيات التطويرية املنفذه

2021-12-1

2022 - 5-1
ادارة القياس والتقويم

ادارة القياس والتقويم
2021-11-1

2022-5-1

2022-5-1

2022- 6- 1

2022-5-1

2022-5-1

2022- 6- 1

2022- 6- 1

ادارة القياس والتقويم

ادارة القياس والتقويم

ادارة القياس والتقويم
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهـدف االستراتيجـي الثاني:
الهـدف التفصيـلي:

تطوير منظومة القياس والتقويم

املبــادرة أو املشــروع:

منصة االختبارات املعايرة ( عمل اختبارات معايرة للمقررات -مرحلة اولي بنسبة تصل الي  % 30من اجمالي عدد املقررات بالجامعة ).
(ادارة القياس والتقويم )

الجــهة املســؤولة:
النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

تحفيز أعضاء هيئة التدريس لعمل بنوك االسئلة  % 30من اجمالي -عدد املقررات التي تم عمل بنوك
عدد املقررات
من خالل ورش العمل
اسئلة لها
جميع املقررات التي  -عدد املقررات التي تم وراجعة
مراجعة مخرجات التعلم لللمقررات والبرامج
تم عمل بنوك
مخرجات التعلم بالنسبة لها.
ً
بالجامعة طبقا ملعايير واضحة
اسئلة لها.
 عدد املقرر التي بها اكثر من 100سؤال باملنصة
 20مقرر يتم
تشجيع املتميزين من اعضاء هيئة التدريس وزيادة
 جائز وكيل الجامعة للتعلم الرقمي .تشجيعها سنويا
مستوى رضاهم
عمل اختبار معاير للطالب الخريجين علي
مستوي البرنامج
Exit Exam.
اعداد تقرير سنوي ملنصة بنوك االسئلة على
املستوى املؤسس ي و الرفع بها للجان املختصة
متابعة تنفيذ التوصيات التطويرية ملنصة بنوك
االسئلة مستوي البرامج والكليات على املستوى
املؤسس ي

 10برامج

تقرير سنوي

عدد البرامج التي تم عمل اختبارات
معايرة للخريجين لها .
عدد التقارير املقدمة سنويا

عدد التوصيات التطويرية املنفذه

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
2021-8-1

2021-12-30

2021-11-1

2022-4-1

2021-12-1

2022-5-1

2022-5-1

2022-5-1

2022-5-1

مسؤول التنفيذ

2022- 6- 1

2022- 6- 1

2022- 6- 1
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الخطـة التشغيليــة لعمـادة ( تقنية املعلومات )
تفعيل منصة التدريب السريري
االستفادة من منصة التدريب السريري للكليات الصحية
منصة التدريب السريري

الهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

كلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية و كلية طب االسنان

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

منصة التدريب السريرية

كلية الطب وكلية
العلوم الطبية
التطبيقية و كلية
طب االسنان

تفعيل املنصة واالستفادة من
الخدمات املقدمة باملنصة

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
2022/1/1

2022/5/1

مسؤول التنفيذ

تقنية املعلومات
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الخطـة التشغيليــة (لعمـادة القبول والتسجيل)

اهليكل التنظيمي لعمادة القبول والتسجيل
العميد

مكتب العميد

اللجان الدائمة

وكيل العمادة

وكيل العمادة لشؤون التسجيل

قسم القبول

قسم التسجيل

قسم املكافآت الطالبية

قسم الوثائق والخريجين

قسم الشؤون الفنية

قسم خدمات الطالب

قسم املوارد البشرية

قسم املنح

قسم اإلرشاد الكاديمي

قسم الخدمات املساندة

قسم الجودة والتطوير

مديراإلدارة
قسم الشؤون املالية

قسم التواصل واإلعالم
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الهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

االرتقاء بمكانة الجامعة
االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا
اتاحة فرص قبول للطلبة الدوليين
عمادة القبول والتسجيل

الجــهة املســؤولة:
النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

تحديد معدالت القبول بشكل عام في مختلف
التخصصات كمتطلب للقبول في البرامج مع
تحديد عدد املقاعد املتاحة للقبول
تحديد معدالت القبول لطالب املنح الداخلية
والخارجية في مختلف التخصصات كمتطلب
للقبول في البرامج
تحديد عدد املقاعد املتاحة للقبول لطالب املنح
الداخلية واملنح الخارجية

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من
الفصل الدراس ي الثاني

مستمر

معدل النمو الكمي لطالب الجامعة
(معدل القيد – املقيدين –
املستجدين – الخريجين)

مسؤول التنفيذ
عمادة القبول والتسجيل

الفصل الدراس ي الثاني

عمادة القبول والتسجيل

الفصل الدراس ي الثاني

عمادة القبول والتسجيل
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهـدف االستراتيجـي:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

هيكلة البرامج االكاديمية وفقا لتوجهات املستقبل
اتاحة التدريب الصيفي للطالب
عمادة القبول والتسجيل

الجــهة املســؤولة:
النشطة

املستهدف

التوسع في برامج الدراسات العليا في الجامعة

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
إلى
من

مسؤول التنفيذ

عدد الكليات  /برامج الدراسات العليا
بالجامعة

مستمر

عمادة القبول والتسجيل

مستمر
تحديد نسبة الطالب الذين انسحبوا من الدراسة

معدل تسرب الطالب

نهاية الفصل الدراس ي األول والثاني

عمادة القبول والتسجيل
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اهليكل التنظيمي لعمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم عن بُعد

العميد

اللجان الدائمة

وكيل الشؤون التعليمية والتطوير

وكيل الشؤون الفنية والبرامج

مكتب العميد

مديراإلدارة

قسم االختبارات اإللكترونية

قسم تطويراملقررات

قسم املوارد البشرية

قسم التعلم عن ٌبعد

قسم املحتوى اإللكتروني

قسم الشؤون املالية

قسم الجودة والتطوير

قسم أنظمة التعليم اإللكتروني

قسم شطرالطالبات

قسم البرامج والتراخيص

قسم املعامل والتجهيزات
قسم الخدمات املساندة
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الخطة التشغيلية لعمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد
الهــدف االستراتيجــي االول:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:

االلتزام بالحوكمة الشاملة
هندسة نظام وإجراءات العمل.

املب ــادرة أو املش ــروع:

تحديث األدلة التنظيمية لجميع الوحدات

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة

املستهدف

 إعداد دليل تنظيمي شامل لجميع وحداتعمادة التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد

100%

 بناء دليل القواعد املنظمة للتعليم اإللكتروني .بجامعة املجمعة

100%

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من

مسئول التنفيذ

 معدل التحديث السنوي في أدلة العمادة 1443/4/3هـ

1444/4/3هـ

وحدات عمادة التعلم
اإللكتروني والتعلم عن
بعد .

1443/1/3هـ

1444/4/3هـ

وكاالت عمادة التعليم
االلكتروني والتعلم عن
بعد

 معدل االنجاز
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الهــدف االستراتيجــي االول:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
قياس معدل رضا املستفيدين

املستهدف

االلتزام بالحوكمة الشاملة
.تعزيز املشاركة في صنع القرار
 .أتمتة نتائج قياس مؤشرات األداء بالعمادة
عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من

مسئول التنفيذ

معدل رضا املستفيدين

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

قسم الجودة

قياس متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة
التعليمية
معدل رضا الطلبة عن جودة االختبارات
الكترونية
احصائيات االختبارات االلكترونية

قياس متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة
التعليمية
معدل رضا الطلبة عن جودة االختبارات الكترونية

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

%100

احصائيات االختبارات االلكترونية

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

عدد القاعات التدريبية املضافة

%100

عدد القاعات التدريبية املضافة

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

عدد املقررات االلكترونية لإلعداد العام املطورة

%100

عدد املقررات االلكترونية املطورة

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

معدل رضا الطالب واعضاء هيئة التدريس
عن املقررات االلكترونية
احصائية عدد البرامج التدريبية

%100

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم الجودة

1443/5/21هـ

1443/7/1هـ

قسم التدريب

%100
%100
%100

%100

معدل رضا الطالب واعضاء هيئة التدريس عن
املقررات االلكترونية
احصائية عدد البرامج التدريبية

19

الهــدف االستراتيجــي االول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

تطوير املنظومة القانونية و املحاسبية .

املب ــادرة أو املش ــروع:

تعزيز دور املراجعة الداخلية من عمادة الجودة وتطوير املهارات

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

النشطة
تجهيز الخطط واألدلة والشواهد ملراجعتها من
قبل عمادة الجودة وتطوير املهارات

املستهدف
%100

رفع مقارنة مرجعية ملهام العمادة ومهام بعض
عمادات التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد %30
املحلية

مؤشرات قياس الداء

من

الى

معدل جاهزية امللفات

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

نسبة التوافق بين مهام عمادة التعليم اإللكتروني
بالجامعة وما بين الجامعات السعودية املتميزة

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

مسئول التنفيذ
وحدة الجودة

وحدة الجودة
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الهــدف االستراتيجــي االول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

تمكين الكفاءات اإلدارية واألكاديمية .

املب ــادرة أو املش ــروع:

تعزيز الدور النسائي في الوحدات اإلدارية .

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
رفع نسبة العنصر النسائي في املناصب
القيادية.

املستهدف
%40

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من
نسبة القيادات النسائية في العمادة

1443/2/21هـ

الهــدف االستراتيجــي االول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

تطوير القدرات البشرية.

املب ــادرة أو املش ــروع:

انشاء منصة للتدريب

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
طرح حزمه من الدورات التدريبية

املستهدف
100%

1443/8/1هـ

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من
نسبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفين امللتحقين
بالدورات التدريبية بالجامعة .

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

مسئول التنفيذ
الشؤون اإلدارية

مسئول التنفيذ
وحدة التدريب
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الهــدف االستراتيجــي االول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:

تحقيق استمرارية األعمال والوقاية من املخاطر.
تطوير اليات التعامل مع املخاطر

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة

املستهدف

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من

مسئول التنفيذ

وضع خطة وآلية واضحة في التعامل مع
املخاطر .

100%

معدل النمو في مكافحة املخاطر املعلوماتية

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

عمادة التعليم
االلكتروني والتعلم عن
بعد

رسم خارطة واضحة في إدارة املشاريع في
العمادة

100%

النسبة املئوية لزيادة للدخل الذاتي

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

عمادة التعليم
االلكتروني والتعلم عن
بعد
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الهــدف االستراتيجــي الثاني:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:

االرتقاء بمكانة الجامعة
االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا.

املب ــادرة أو املش ــروع:

تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات املحلية

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
املشاركة في املؤتمرات واملسابقات
املحلية والعاملية

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من

املستهدف

%50

عدد جوائز التميز والشهادات الحاصلة عليها
العمادة

1443/5/21هـ

الهــدف االستراتيجــي الثاني:

االرتقاء بمكانة الجامعة

اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:

الوفاء بمعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي.
ضبط معايير املقررات االلكترونية .

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
وضع معايير واضحة ملتابعة املقررات
االلكترونية

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من

املستهدف
%100

1443/8/1هـ

معدل النمو في خطة التحسين للمقررات
االلكترونية

1443/5/21هـ

1443/8/1هـ

مسئول التنفيذ
عمادة التعلم
االلكتروني والتعلم عن
بعد

مسئول التنفيذ
وحدة الشؤون
التعليمية في العمادة
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الهــدف االستراتيجــي الثاني:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة .

املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:

نظام االرشاد االلكتروني التفاعلي
عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

النشطة

نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

املستهدف

%100

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مؤشرات قياس الداء

من

معدل النمو في اإلرشاد األكاديمي على مستوى
الجامعة

1443/5/21هـ

الى
1443/11/1هـ

مسئول التنفيذ

الشؤون التعليمية

معدل التغير في مؤشرات األداء للطلبة

الهــدف االستراتيجــي الثالث:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية .

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

التحسين املستمر لبيئة التعليم واالبتكار..

املب ــادرة أو املش ــروع:

استدامة التعليم اإللكتروني

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
التوسع في تطوير التعليم
االلكتروني

املستهدف
%30

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من
قياس متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة
التعليمية

1443/2/2هـ

1443/9/1هـ

مسئول التنفيذ
وكالة الشؤون الفنية
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الهــدف االستراتيجــي الثالث:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية .

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

التحسين املستمر لبيئة التعليم واالبتكار..

املب ــادرة أو املش ــروع:

استدامة التعليم اإللكتروني

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من
معدل رضا الطلبة عن جودة االختبارات
1443/10/1هـ
1443/3/21هـ
الكترونية

النشطة
التوسع في إجراءات متطلبات االختبارات
اإللكترونية

املستهدف
%30

مسئول التنفيذ
وكالة الشؤون التعليمة

25

الهــدف االستراتيجــي الثالث:

تحسين جودة الخدمات

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

تحقيق متطلبات الجامعة الذكية

املب ــادرة أو املش ــروع:

مشاريع التعليم اإللكترون والتعلم عن بعد

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
النشطة
زيادة عدد القاعات التدريبية

املستهدف
%100

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس الداء
الى
من
عدد القاعات التدريبية املضافة

1443/7/21هـ

1443/9/1هـ

تطوير املقررات االلكترونية

100%

عدد املقررات االلكترونية املطورة

1443/1/21هـ

1443/12/1هـ

تدريس املقررات االلكترونية عن بعد واملدمجة

%25

معدل رضا الطالب واعضاء هيئة التدريس عن
املقررات االلكترونية

1443/2/2هـ

1443/9/1هـ

الحصول على ترخيص جهة لتقديم برامج
التعلم عن بعد

%100

ترخيص الجهه الذي تم الحصول عليه

1443/3/21هـ

1443/10/1هـ

مسئول التنفيذ
وكالة التطوير والجودة

وكالة الشؤون
الفنية
وكالة الشؤون التعليمة

وكالة الشؤون التعليمة
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الخطـة التشغيليــة لعمـادة شؤون الطالب

اهليكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب

العميد
املجالس الدائمة

نادي أصدقاء نزاهة

اللجان الدائمة

مكتب العميد

وكيل الشؤون الطالبية

وكيل النشطة الطالبية

قسم الخدمات الطالبية

قسم النشاط الثقافي واإلجتماعي

قسم التوجيه واإلرشاد الطالبي

قسم النشاط الرياض ي والكشفي

قسم رعاية اإلحتياجات الخاصة
قسم الكتابة الكاديمية
قسم الجودة والتطوير

قسم الندية الطالبية

مديراإلدارة
قسم الشؤون املالية
قسم املوارد البشرية
قسم الخدمات املساندة
قسم التواصل واإلعالم
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:

هندسة نظم وإجراءات العمل

املبــادرة أو املشــروع:

تطوير نظم وإجراءات العمل

الجــهة املســؤولة:

وكالة الجودة والتطوير بالعمادة – إدارة العمادة

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسؤول التنفيذ

من

إلى

1442/12

1443/1

تطوير ومتابعة الخطة التنفيذية للعمادة للعام الجامعي 1443

%100

مستمر

مستمر

تحديث الهيكل التنظيمي للعمادة

%100

1443/3

1443/4

تحديث الدليل التنظيمي في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد

%80

نسبة تحقيق أهداف العمادة

1443/4

1443 /6

وكيل الجودة والتطوير

تحديث الدليل اإلجرائي للعمل بالعمادة

%80

نسبة االرتابط الوظيفي للعاملين

1443 /7

1443/8

مدير إدارة العمادة

بناء الوصف الوظيفي لألقسام

%80

1443/8

1443/9

تصميم بطاقات الوصف الوظيفي لألفراد

%50

1443/10

1443/10

قياس مؤشرات األداء بالعمادة وإعداد التقرير السنوي للعمادة عن عام
1442

%95

نسبة تقييم تقرير العمادة من
اللجنة الدائمة للتقارير السنوية

وكيل الجودة والتطوير
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:

تمكين الكفاءات األكاديمية واالدارية

املبــادرة أو املشــروع:

تشكيل فرق العمل

الجــهة املســؤولة:

العميد – إدارة العمادة

النشطة
إستصدار قرارات تكليف منسوبي العمادة في املراكز اإلدارية بالعمادة وفق
الهيكل التنظيمي الجديد
تشكيل لجان العمل الدائمة واملؤقتة بالعمادة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

%100

نسبة الرضا عن العمل

%100

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

من
مستمر ( متغير )
1443/1

إلى
مستمر
(متغير)
1443/1

مسؤول التنفيذ

العميد
العميد
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحوكمة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:

تطوير القدرات البشرية

املبــادرة أو املشــروع:

تنمية مهارات وقدرات منسوبي العمادة

الجــهة املســؤولة:

وكالة الجودة والتطوير بالعمادة – إدارة العمادة
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة

النشطة

املستهدف

للتنفيذ

مؤشرات قياس الداء
من

مسؤول التنفيذ
إلى

تحديد االحتياجات التدريبية ملنسوبي العمادة

%100

1443/1

1443/2

اعداد خطة للتدريب

%100

1443/3

 1443/4وكيل الجودة والتطوير

تنفيذ الخطة التدريبية

%50

نسبة تقييم منسوبي العمادة للتدريب

مستمر

مستمر

تقويم البرامج التدريبية

%50

مستمر

مستمر

تطوير قاعدة بيانات التدريب ملنسوبي العمادة (تدريب داخلي وخارجي)

%100

1443 /9

1443/10

مدير إدارة العمادة

30

الهـدف االستراتيجـي الثاني:

االرتقاء بمكانة الجامعة

الهـدف التفصيـلي:

االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا

املبــادرة أو املشــروع:

تعزيز الظهور االعالمي

الجــهة املســؤولة:

إدارة العمادة

النشطة

املستهدف

التواصل مع القنوات اإلعالمية ومواقع األخبار لنشر أنشطة وأخبار العمادة

%100

انتاج أفالم تعريفية قصيرة عن العمادة وأنشطتها

4أفالم

زيادة املادة اإلعالمية املنشورة عن العمادة في مواقع الجامعة ومواقع التواصل
االجتماعي

%50

مؤشرات قياس الداء

معدل الزيادة في املادة اإلعالمية
املنشورة عن أنشطة العمادة

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

من

إلى

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مسؤول التنفيذ

قسم العالقات العامة
واإلعالم
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الهـدف االستراتيجـي الثاني:

االرتقاء بمكانة الجامعة

الهـدف التفصيـلي:

استدامة نمو االنجازات النوعية

املبــادرة أو املشــروع:

تعزيز املشاركات الخارجية

الجــهة املســؤولة:

وكالة األنشطة الطالبية
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة

النشطة

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

تشجيع الطلبة على الحصول على املشاركة في األنشطة الخارجية

%100

عدد املشاركات وجوائز التميز

وتعزيز حصولهم على مراكز متقدمة في املسابقات

 %30من

ً
وشهادات التقدير للجامعة سنويا في

امليابقات

األنشطة الخارجية

للتنفيذ

مسؤول التنفيذ

من

إلى

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

وكيل األنشطة
الطالبية
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الهـدف االستراتيجـي الثاني:

االرتقاء بمكانة الجامعة

الهـدف التفصيـلي:

االلتزام باملسئولية االجتماعية

املبــادرة أو املشــروع:

دعم األثر املجتمعى والتنموى للجامعة

الجــهة املســؤولة:

وكالة األنشطة الطالبية

النشطة

املستهدف

تنفيذ مجموعة من األنشطة الطالبية التطوعية لخدمة املجتمع

 15نشاط

تنفيذ مجموعة من األنشطة الطالبية في مجال الحفاظ على البيئة
(محاضرات – ندوات)

 5أنشطة

مؤشرات قياس الداء

نسبة املشاركة في األعمال التطوعية

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

من

إلى

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مسؤول التنفيذ

وكيل األنشطة
الطالبية
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الهـدف االستراتيجـي الثالث:

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية

الهـدف التفصيـلي:

تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة

املبــادرة أو املشــروع:

تطوير الخدمات األنشطة الطالبية

الجــهة املســؤولة:

وكالة العمادة لألنشطة الطالبية

النشطة
تقديم الخدمات الطالبية ومتابعتة جودتها ( التغذية –
القرطاسية )....

املستهدف

مؤشرات قياس الداء

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

من

إلى

1443 /1

1443 /9

نسبة املشاركة في االنشطة
الطالبيةنسبة رضا الطلبة عن

1443 /1

1443 /9

1443 /1

1443 /9

الخدمات واألنشطة الطالبية

1443 /1

1443 /9
1443 /9
1443 /9

%100

تنفيذ برامج مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي

 25نشاط

تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات املستقبل

 30دورة

تنفيذ مجموعة من الفعاليات لتنمية املواطنة

 20فعالية

تنفيذ مجموعة من األنشطة الطالبية الرياضية الكشفية

 20نشاط

1443 /1

تنفيذ مجموعة مسابقات طالبية للتنمية الهوايات

 20مسابقة

1443 /1

مسؤول التنفيذ

وكيل الشؤون الطالبية

وكالةاألنشطة الطالبية
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الهـدف االستراتيجـي الخامس:

تحسين جودة الخدمات

الهـدف التفصيـلي:

تحقيق متطلبات الجامعة الذكية

املبــادرة أو املشــروع:

أتمته الخدمات واألنشطة الطالبية

الجــهة املســؤولة:

وكاالت العمادة  -وإدارة العمادة بالتعاون مع مادة تقنية املعلومات
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة

النشطة

التحديث املستمر لصفحة العمادة على املوقع اإللكتروني للجامعة وصفحات
التواصل االجتماعي

املستهدف

%100

تدشين نظام أتمتة الخدمات واألنشطة الطالبية
%100

للتنفيذ

مؤشرات قياس الداء

نسبة رضا الطلبة عن الخدمات
واألنشطة الطالبية
معدل الزيادة في املستفيدين من املادة
اإلعالمية املنشورة عن أنشطة

مسؤول التنفيذ

من

إلى

مستمر

مستمر
وكالء العمادة

1443 /1

1443 /6

مدير إدارة العمادة

العمادة
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اهليكل التنظيمي لعمادة اجلودة وتطوير املهارات

العميد
اللجان الدائمة

وكيل القياس والتطوير

وكيل الجودة واإلعتماد الكاديمي

قسم القياس والتقويم

قسم ضمان الجودة

قسم تطوراملهارات

قسم اإلعتماد البرامجي

قسم التصنيف

قسم اإلعتماد املؤسس ي

قسم التخطيط والتطوير

مكتب العميد

مديراإلدارة
قسم الشؤون املالية
قسم املوارد البشرية
قسم الخدمات املساندة
قسم التواصل واإلعالم
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحكومة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:

العمل وإجراءات نظم هندسة

املبــادرة أو املشــروع:

تطوير نظم إجراءات العمل

الجــهة املســؤولة:

وكيل التطوير والتخطيط

النشطة

مؤشرات الداء

املستهدف

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسؤولية التنفيذ

تطوير الخطة التشغيلية للعمادة

من
2021/8

إلى
2021/9

وكالة االعتماد األكاديمي

متابعة الخطة التنفيذية للعمادة

مستمر

مستمر

وكالة التطوير

2021/9

2022/2

وكالة ضمان الجودة

2021/12

2022/2

مدير االدارة

تحديث رسالة العمادة

مستوى تحقق األهداف

تطوير دليل العمادة

االستراتيجية والتفصيلية للعمادة

تحديث املهام الوظيفية للوحدات والتوصيف
الوظيفي لألفراد

%90

2022/1

2022/1

مدير االدارة
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحكومة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:

البشرية القدرات تطوير
تطوير مهارات العاملين بالعمادة

الجــهة املســؤولة:
النشطة

مؤشرات الداء

وكالة التطوير والتدريب
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة
للتنفيذ
املستهدف

تنمية مهارات االداريين

تبادل الزيارات مع جهات نظيرة

نسبة رضا اإلداريين عن البرامج التدريبية املقدمة
لهم

مسؤولية التنفيذ

من

إلى

2021/8

2022/7

وكالة التطوير
والتدريب

2021/8

2022/7

وكالة التطوير
والتدريب

%80

تعزيز حضور منسوبي العمادة لورش العمل والندوات
واملؤتمرات

2021/8

2022/7

اعداد التقرير السنوي

2021/6

2021/8

وكالة التطوير
والتدريب
وكيل التطوير
والتدريب
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الهـدف االستراتيجـي الول:

االلتزام بالحكومة الشاملة

الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:

البشرية القدرات تطوير
تطوير مهارات األكاديميين ( أعضاء هيئة التدريس والقيادات)بالجامعة
وكالة التطوير والتدريب

النشطة (*)

مؤشرات الداء

املستهدف

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
من

إلى

تحديد االحتياجات التدريبية

2021/8

2021/9

اعداد خطة للتدريب (لفصلين دراسيين)

2021/9

2022/10

نسبة رضا األكاديميين عن البرامج التدريبية املقدمة لهم
تنفيذ الخطة التدريبية

%80

21/10
2022/2

( 2021/12الفصل
األول)
 (2022/5الفصل
الثاني)

مسؤولية التنفيذ

وكيل التطوير والتدريب
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الهـدف االستراتيجـي الول:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
مؤشرات الداء

النشطة

تطوير قائمة باألعمال املتميزة املستمرة عدد األعمال املتميزة املستمرة بالعمادة

االلتزام بالحكومة الشاملة
املخاطر من والوقاية األعمال استمرارية تحقيق
تعزيز استمرارية األعمال املتميزة
مدير االدارة
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
املستهدف
إلى
من
2022/7
2021/8
متزايد

مؤشرات الداء

املستهدف

متابعة التصنيف الوطني للجامعات
متابعة التصنيف العاملي للجامعات
ترتيب الجامعة في
نشر ثقافة التصنيفات بين جهات الجامعة (ورش عمل – ندوات  -مؤتمرات) التصنيفات املحلية
والدولية
بناء مبادرات لرفع مرتبة الجامعة في التصنيفات الوطنية والعاملية للجامعة
).)Webometrics،QS
إعداد تقرير دوري عن مؤشرات األداء املرتبطة بالتصنيف
اعداد تقرير دوري عن حالة الجامعة في التصنيفات العاملية

مدير االدارة

االرتقاء بمكانة الجامعة محليا وعامليا
الوفاء بمعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي
تأهيل الجامعة والبرامج لالعتماد املؤسس ي
قسم االعتماد األكاديمي

الهـدف االستراتيجـي الثاني:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة

مسؤولية التنفيذ

متزايد سنويا
بنسبة %10

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

من
مستمر

إلى
مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

2022/9-3-3

2022/10-7-4

2022/6

2022/7

مسؤولية التنفيذ

وكيلة أقسام الطالبات
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الهـدف االستراتيجـي الثاني:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة
متابعة خطط  /مبادرات البرامج الحاصلة على االعتماد الوطني
الستيفاء شروط االعتماد
إعداد تقرير دوري عن حالة البرامج التي حصلت على اعتماد وطني
مشروط

مؤشرات الداء

االرتقاء بمكانة الجامعة محليا وعامليا
الوفاء بمعايير االعتماد املؤسس ي والبرامجي
تأهيل الجامعة والبرامج لالعتماد املؤسس ي
قسم االعتماد األكاديمي
الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة
للتنفيذ
املستهدف
إلى
من
مستمر

مستمر

2022/6

2022/7

مستمر

مستمر

2022/3

2022/5

متابعة البرامج املعتمدة دوليا

2022/3

2022/7

متابعة وإعداد تقرير عن توصيات االعتماد املؤسس ي

2022/6

2022/7

2021/12

2022/1

تهيئة البرامج املتقدمة على االعتمادي البرامجي الوطني
املراجعة الداخلية للبرامج املتقدمة /الحاصلة على االعتماد الوطني

أتمته نماذج تقويم البرامج والعمادات املساندة واالدارات

نسبة البرامج املعتمدة
سنويا إلى إجمالي عدد
برامج الجامعة

عدد األدوات التي تم أتمتتها

%10

2

مسؤولية التنفيذ

وكيل االعتماد األكاديمي
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
والتقويم القياس منظومة تطوير
تعزيز قياس مخرجات البرامج التعليمية
قسم القياس والتقويم

الهـدف االستراتيجـي الثالث:
الهـدف التفصيـلي:
املبــادرة أو املشــروع:
الجــهة املســؤولة:
النشطة

مؤشرات الداء

املستهدف

تفعيل استطالعات الرأي عن رضا املستفيدين (الكترونيا)

نسبة تحقق مؤشرات األداء
الرئيسية للجامعة سنويا
نسبة تحقق مؤشرات األداء
البرامجية سنويا

%80

الوقت  /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

2022/5

إلى
2022/6

2021/9

2022/7

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

متابعة قياس نواتج التعلم سنويا برامجيا ومؤسسيا

2022/1

2022/7

اعداد تقرير عن قياس نواتج التعلم

2022/6

2022/7

جائزة رئيس الجامعة للجودة والتميز

2022/3

2022/7

2022/5

2022/6

اعداد تقرير سنوي عن مؤشرات األداء البرامجية
تعزيز متابعة خطة تحسين الجودة بالبرامج
متابعة تفعيل برنامج بنوك األسئلة بالبرامج

قياس رضا املستفيدين عن أداء عمادة الجودة وتطوير املهارات

نسبة املقررات التي بها بنوك
أسئلة الى العدد الكلى للمقررات

نسبة رضا املستفيدين عن
أداء عمادة الجودة وتطوير
املهارات

%50

%80

من

مسؤولية التنفيذ

وكيل ضمان الجودة
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اهليكل التنظيمي لعمادة السنة األوىل املشرتكة

العميد
مكتب العميد

اللجان الدائمة

وكيل الشؤون التعليمية

وكيل العمادة للتطويروالجودة

قسم الخطط والجداول الدراسية

قسم ضمان الجودة

قسم اإلختبارات

قسم التخطيط والتطوير

قسم املعامل والجهزة
قسم دعم وتطويرمهارات الطالب
شؤون الطالب

قسم التدريب
قسم القياس والتقويم

مديراإلدارة
قسم الشؤون املالية
قسم املوارد البشرية
قسم الخدمات املساندة
قسم التواصل واإلعالم
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
املستهدف

األنشطة
انتخاب مجلس طلبة استشاري يضم أعضاء من أقسام
الطالبات يمثل جميع تخصصات فروع العمادة

75%

عقد اجتماع دوري مع وكيلة العمادة لشؤون الطالبات
الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املشـ ـروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة
ً
مشروع ( معا لنسعدهم )
برنامج ألنى حضارى
برنامج انا مواطن انا مشارك
برامج تواكب األيام العاملية للمناسبات

املستهدف

4

اإللتزام بالحوكمة الشاملة
تعزيز املشاركة في صنع القرار
تفعيل مشاركة املجالس االستشارية للطالبات
وكالة العمادة لشؤون الطلبة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ
معدل رضا منسوبي العمادة
عن املناخ التنظيمي

مسئول التنفيذ

األسبوع السادس من العام الدراس ي
من األسبوع السادس الى الرابع عشر
من كل فصل دراس ي

اإلرتقاء بمكانة الجامعة
اإللتزام باملسؤولية اإلجتماعية
تعزيز العمل التطوعي
جميع وكاالت العمادة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ
األسبوع الثامن من الفصل األول
عدد جوائز التميز
األسبوع الثالث من الفصل الثاني
وشهادات التقدير سنويا
االسبوع السادس من الفصل الثاني
األسبوع التاسع من الفصل الثاني

وحدة دعم الطلبة

مسئول التنفيذ

لجنة خدمة املجتمع
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الهــدف االستراتيجــي:

حتقيق التنافسية يف خمرجات الربامج التعليمية

اله ــدف التفصي ـ ــلي:

التحسني املستمر لبيئة التعليم و اإلبتكار

املب ــادرة أو املش ــروع:

تعزيز رعاية الطلبة املبدعني و املتميزين

الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:

وكالة العمادة لشؤون الطلبة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ

األنشطة

املستهدف

تقديم محاضرات عن االلهام والنجاح من
اشخاص مميزين يعتبرون قدوة في املجتمع
املحلي
إقامة حفل تكريم للطلبة املتفوقين و
توزيع جوائز و شهادات تقدير

75%

متوسط تقدير الطلبة عن
البيئة التعليمية

من األسبوع األول وحتى الرابع عشر
من كل فصل دراس ي
من األسبوع األول وحتى الرابع عشر
من كل فصل دراس ي

مسئول التنفيذ
وحدة األنشطة
وحدة األنشطة
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
التحسين املستمر لبيئة التعليم و اإلبتكار
تنمية قدرات و مهارات الطلبة
جميع وكاالت العمادة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس األداء

2021/10/4
2021/10/24
2021/10/31
2021/11/14
2021/10/25
2021/11/01
2021/11/08

دورة تطوير املهارات االجتماعية للطلبة
دورة مهارة القراءة الخاصة باختبار األيلتس

دورة مهارة الكتابة الخاصة باختبار األيلتس

دورة مهارة اإلستماع الخاصة باختبار األيلتس

دورة مهارة احملادثة اخلاصة باختبار
األيلتس

انشاء نوادي طلبة متخصصة

75%

متوسط تقدير الطلبة عن البيئة
التعليمية

2021/10/26
2021/11/02
2021/11/09
2021/10/27
2021/11/03

مسئول التنفيذ
وحدة التدريب
وحدة التدريب

وحدة التدريب

وحدة التدريب

وحدة التدريب

2021/11/10
األسبوع السادس من الفصل
الدراسي

وحدة األنشطة الطالبية
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
هيكلة البرامج االكاديمية وفقا لتوجهات املستقبل
تحسين جودة برامج السنة األولى املشتركة
وكالة العمادة للتطوير و الجودة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ
مؤشرات قياس األداء

مراجعة واعتماد توصيف املقررات الدراسية
وكذلك مصفوفات أساليب التعليم والتعلم و
التقييم ومصفوفة املهارات الخاصة باملقررات

األسبوع األول من كل فصل دراس ي

مراجعة تقارير املقررات وتوجيهها الى الكليات
ذات العالقة ومتابعة اعتمادها

األسبوع األول من كل فصل دراس ي
75%

وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة

معدل رضا الطلبة عن البرامج

متابعة تنفيذ الخطة التحسينية للمقررات

خالل الفصل الدراس ي

متابعة اعداد و تقييم ملفات املقررات

األسبوع الثامن عشر من كل فصل
من األسبوع الثالث وحتى العاشر من
كل فصل دراس ي

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بعقد 20
ورشة عمل طوال العام الدراس ي

مسئول التنفيذ

وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودة
وحدة التدريب
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تطوير منظومة القياس و التقويم
تطوير بنوك األسئلة
وكالة العمادة للشؤون التعليمة و وكالة العمادة للتطوير و الجودة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ

عقد اجتماعات مع منسقي املقررات لوضع
آلية لربط مخرجات التعلم ببنوك األسئلة

األسبوع الثاني من كل فصل دراس ي

تصنيف األسئلة لكل مقرر في ملف وترتيبها
بحسب ترميز مخرجات التعلم واعتمادها
الستخدامها في اإلختبارت

من األسبوع السابع وحتى الرابع عشر

مراجعة استخدام بنوك األسئلة في
اإلختبارت بالشكل السليم واضافة رمز
مخرج التعلم عند كل سؤال

75%

مسئول التنفيذ
وحدة القياس و التقويم

وحدة القياس والتقويم

معدل رضا عن البرامج

من األسبوع الرابع وحتى الرابع عشر
من كل فصل دراس ي

وحدة اإلختبارات
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تطوير منظومة القياس و التقويم
توحيد قياس مخرجات التعلم
و وكالة العمادة للتطوير و الجودة
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ

تحديد مخرجات التعلم املراد قياسها لكل
مقرر وضمان وجودها في توصيف املقرر

األسبوع األول من كل فصل دراس ي

انشاء نظام إلكتروني للتغذية الراجعة و
تحليل و تقييم مخرجات التعلم

األسبوع الثالث من العام الدراس ي

إنشاء تقارير املخرجات على مستوى
املقررات للمساهمة في التحسين املستمر

75%

معدل رضا عن البرامج

بعد كل اختبار

مسئول التنفيذ

وحدة القياس و التقويم

وحدة القياس والتقويم \ لجنة
قياس مخرجات التعلم

وحدة القياس والتعليم \ لجنة
قياس مخرجات التعلم
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الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
تعزيز تأهيل الطلبة الجدد
وكالة العمادة لشؤون الطلبة و وكالة العمادة للشؤون التعليمية
الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة
مؤشرات قياس األداء
للتنفيذ
قبل بداية العام الدراس ي باسبوع

إقامة محاضرات تعريفية عن بعد لجميع
الطلبة املستجدين في جميع التخصصات
10%
إقامة دورة تدريبية على نظام البالك بورد

مسئول التنفيذ

وحدة دعم الطلبة

معدل تسرب الطلبة
طوال األسبوع االول

وحدة التعلم اإللكتروني
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
دعم الطلبة املتأخرين دراسيا
وكالة العمادة لشؤون الطلبة

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسئول التنفيذ

برنامج رعاية الطلبة املتعثرين

10%

معدل تسرب الطلبة

من األسبوع الرابع و حتى الخامس
عشر

وحدة دعم الطلبة

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
تطوير األنشطة الالصفية
وكالة العمادة لشؤون الطلبة

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ـؤولة:
األنشطة

املستهدف

حصر املتميزين في املجال الرياض ي
واشراكهم في دوريات الجامعة املختلفة
تنظيم مسابقات رياضية و ثقافية خاصة
بالعمادة

10%

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسئول التنفيذ

من األسبوع الثاني و حتى الرابع عشر

وحدة األنشطة الطالبية

معدل تسرب الطلبة
األسبوع العاشر من كل فصل دراس ي

وحدة األنشطة الطالبية
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تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
تطوير نظم اإلرشاد االكاديمي والنفس ي
وكالة العمادة لشؤون الطلبة

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املبـ ـادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

تطوير أدلة العمادة التعريفية ودعمها
بانفوجراف
انشاء مجموعات عبر تطبيق الواتس أب
للتواصل املستمر بين املرشد األكاديمي و
الطلبة

10%

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسئول التنفيذ

بداية العام الدراس ي

وحدة دعم الطلبة

معدل تسرب الطلبة
بداية من األسبوع الثاني

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:

وحدة دعم الطلبة

تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية
تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة
الحد من ظاهرة التسرب الطالبي
وكالة العمادة لشؤون الطلبة

األنشطة

املستهدف

تعزيز تواصل املرشدين مع طلبتهم في
جميع األوقات من خالل نظام اإلرشاد
االلكتروني وتطبيقات التواصل
عقد زيارات شهرية من قبل املرشدين
للطلبة داخل القاعات

10%

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

طوال العام الدراس ي

مسئول التنفيذ
وحدة دعم الطلبة

معدل تسرب الطلبة
طوال العام الدراس ي

وحدة دعم الطلبة
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تحسين جودة الخدمات
استكمال البنية التحتية اإلستراتيجية
زيادة عدد القاعات التدريبية
وكالة العمادة للشؤون االتعليمية  /اإلدارة

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسئول التنفيذ

اإلستعاضة عن القاعات التدريبية
بمنصات التعليم عن بعد

75%

متوسط رضا املستفيدين عن
جودة الخدمات و املرافق

طوال العام الدراس ي

وحدة املعامل و التجهيزات

تحسين جودة الخدمات
استكمال البنية التحتية اإلستراتيجية
زيادة املعامل و املختبرات في أقسام النساء
وكالة العمادة للشؤون االتعليمية  /اإلدارة

الهــدف االستراتيجــي:
اله ــدف التفصي ـ ــلي:
املب ــادرة أو املش ــروع:
الجـ ــهة املس ـ ـ ــؤولة:
األنشطة

املستهدف

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

مسئول التنفيذ

تفعيل معملين جديدين

75%

متوسط رضا املستفيدين عن
جودة الخدمات و املرافق

األسبوع الثالث من العام الدراس ي

وحدة املعامل و التجهيزات
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