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 مكدمة  .1

تعتربدل عُرباد٠ ايكبربٍٛ ٚايتطربربذٌٝ َربٔ أٖربِ ضربرببٌ ايتٛاؾربٌ بربل اؾاَعرب١ ٚايطربرب م ٚاالتُربع   إذ َربٔ خربرب ٍ           

َطؤٚي١ٝ ٚدٚز زا٥د َِٚٗ يف ع١ًُٝ  تتبٛأ فٗٞ بريو ايعُاد٠ تبدأ سٝا٠ ايطايب اؾاَع١ٝ ٚتطتُس َع٘ ست٢ ايتدسز 

 لَربا ٜتعًرب  ٚط ايكبربٍٛ ٚإطرب ا ايطايربب عًرب٢ نربٌ      ستٛفرل املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ اؾاَع١ ٚنًٝاتٗا ٚبسافٗربا ٚغرب  

 نٓعربرباّ ايدزاضربرب١ ٚاالختبربربازات ٚاملهافربرب ت ٚ رلٖربربا    مبػربربٛازٙ ايدزاضربربٞ َربربٔ  أْعُربرب١ ٚتعًُٝربربات ٚيربربٛا٥  ٚقربربٛاْل     

ٚ أٜكربربا اضربربتكباٍ ايطربرب م  م ايجاْٜٛربربات َربربٔ خربرب ٍ ايٓػربربسات ٚايهتٝبربربات    باإلقربرباف١ إد دٚزٖربربا اإلزغربربادٟ يطربرب  

ٚأٚيٝربربا٥ِٗ ٚايربربصٚاز ٚ اإلدابربرب١ عربربٔ اضتفطربربازاتِٗ   ٚيف ضربرببٌٝ نربربٌ ٖربربرا  فربربمٕ ايعُربرباد٠ تطربربع٢ يًُٛانبربرب١ املطربربتُس٠    

 ٛ ٜس يًتطٛزات ايتك١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ اييت تهفٌ ؼطل  أدا٥ٗا ٚ ايٛقٛف ع٢ً أٟ ػاٚشات   نُا تطع٢ ايعُاد٠ يتطرب

خربربدَاتٗا املطربرباْد٠ مبربربا ٜهفربربٌ اضربربتٝفا٤ املعربرباٜرل احملًٝربرب١ ٚايدٚيٝربرب١ ٚؼكٝربربل زؤٜربرب١ ٚزضربرباي١ اؾاَعربرب١ عربربدل اـطربرب           

 االضذلاتٝذ١ٝ ٚاملطا١ُٖ ايفعاي١ ب يٝات ع١ًُٝ قه١ُ  زادل َٔ اهلل ايتٛفٝل ٚايطداد.

  والتسجيلنشأة عنادة الكبول  

/أ املٛد٘ َٔ َعايٞ ٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ 675سطب اـطام مت إْػا٤ عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يف داَع١ اؾٛف 

ٌٍ بل االتُع األنادميٞ ٚايط م  ٖ  32/5/2538بتازٜذ  ٚنذ١ٗ َسنص١ٜ تع٢ٓ بػؤٕٚ   يتهٕٛ سًك١ ٚؾ

َٚا ٜتعًل بهٌ ذيو َٔ أْع١ُ ٚقٛاْل ٚتعًُٝات ٚاقذلاح  َٔ قبٍٛ ٚتطذٌٝ ٚ ؽسٜر  األنادمي١ٝايط م 

ضٝاضات خاؾ١ بايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ  ٚقد غٗدت ايعُاد٠ َٓر ْػأتٗا تطٛزات غا١ًَ يف ايٓٛاسٞ اإلداز١ٜ ٚايتك١ٝٓ 

١ اؿاضٛبٝايتك١ٝٓ  إد إٔ ٚؾًت ملا ٖٞ ع١ًٝ ايّٝٛ َٔ اضتبداٍ ايطسم ٚ األضايٝب ايتكًٝد١ٜ ايٛزق١ٝ بطسم تٛظف 

اؿٟٝٛ يف  ايعُاد٠  ٚإمياًْا بدٚز. ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ٚزضا٥ٌ اؾٛاٍ نايبٛاب١ اإليهذل١ْٝٚ ٚ اؿدٜج١ 

ؼطل اـدَات اييت تكدَٗا يًط م َصٜد َٔ تطع٢ بهٌ طاقتٗا إد فٗٞ َطرل٠ ايطايب اؾاَع١ٝ 

فس اؾٗد ٚايٛقت  ٚزفع نفا٠٤ ٚتطٜٛسٖا  َٔ خ ٍ ؼٌٜٛ ناف١ اـدَات إد خدَات ايهذل١ْٝٚ  نٞ تٛ

أدا٤ َٓطٛبٝٗا َٚطت٣ٛ ٚعِٝٗ غد١َ ايط م  نٞ ٜهْٛٛا َسدعًا يف ايػؤٕٚ األنادمي١ٝ  َٚؿدز َعًَٛات 

 َٛثٛم يًط م.
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 أعداد ٚبٝاْات إسؿا١ٝ٥:

 )َسفل قا١ُ٥ بأزلا٤ املٛظفل ٚبٝاْاتِٗ( عدد اإلدازٜل ٚايفٓٝل:-

 َ سعات ايػطسٜٔايعدد به   ايٛظٝف١

 ايطايبات ايط م

 19 19  

  19 19 االمجايٞ

 

 وسيمة االتصال المؤهل طبيعة العمل اإلدارة اسم الموظف م

 د. بندر بن مزعل الشمري 1
عمادة القبول 

 والتسجيل
  bmshammeri@ju.edu.sa دكتوراة العميد

 فالح العباسفهد بن  2
عمادة القبول 

 والتسجيل
 fahad@ju.edu.sa ثانوي مدير العمادة

 ريم بنت فالح النومان 3
عمادة القبول 

 والتسجيل
 reem@ju.edu.sa بكالوريوس مديرة اإلدارة

 د. نصر الدين همامي 4
عمادة القبول 

 والتسجيل
مستشار العمادة 
 لمجودة والتطوير

  n.hammami@ju.edu.sa دكتوراه

 aldbeed@ju.edu.sa بكالوريوس مدير اإلدارة القبول زيد بن سعيد الدبيس 5

 asallafi@ju.edu.sa بكالوريوس مدير اإلدارة التسجيل الالفيعبدالحميد بن عمي  6

 Sultan45@ju.edu.sa بكالوريوس مدير اإلدارة المكافآت سمطان بن عبداهلل المثري 7

 aljoufjob@gmail.com بكالوريوس مدير اإلدارة الطالبخدمات  عبالمجيد بن حمود العنزي 8

 سعود بن خمف الشمري 9
الشؤؤون 
 األكاديمية

رئيس قسم 
 الخريجين

 skshmry@ju.edu.sa ثانوي

  msalali@ju.edu.sa دبموم سكرتير العميد إدارة العمادة مشاري بن صالح العمي 10

 - بكالوريوس مسجل كمية التسجيل سمطان بن خمف الربيع 11

  - بكالوريوس مسجل كمية التسجيل خمف بن فريح المعيقل 12

 hlil@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل الرويمي عبد المجيد بن هميل 13
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 وسيمة االتصال المؤهل طبيعة العمل اإلدارة اسم الموظف م
 - ثانوي إداري الشؤون األكاديمية مرضي بن ختام الرويمي 14

 atawd@ju.edu.sa دبموم إداري المكافآت عايد الثرثار الحازمي 15

 saudanzi@ju.edu.sa بكالوريوس إداري المكافآت سعود بن سابل العنزي 16

 ksshammair@ju.edu.sa بكالوريوس إداري المكافآت خميف بن صالح الشمري 17

 - ثانوي إداري الشؤون األكاديمية حمدان بن حبيب الشمري 18

 - ثانوي إداري إدارة العمادة محمد بن ماضي الفهيقي 19

 دايس بن محمد الدندني 20
وحدة الجودة 

 والتطوير
 dayesm@ju.edu.sa ماجستير رئيس الوحدة

 aaalwaked@ju.edu.sa بكالوريوس سكرتير إدارة العمادة أحالم بنت عواد الواكد 21

 maalderzi@ju.edu.sa بكالوريوس سكرتير إدارة العمادة مها بنت عبدالكريم الدرزي 22

 mona@ju.edu.sa دبموم مسجل كمية التسجيل منى بنت رياض الجاراهلل 23

 deena@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل دينا بنت يوسف العنزي 24

 hsalaskar@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل هند بنت سعدون الشمري 25

 naalkhmsan@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل ندى بنت يحيى الخمسان 26

 wasmyah@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل وسمية بنت سالم الرويمي 27

 Mouna.alabas@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل منى بنت فهد العباس 28

 Nouf.alsammari@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل كمية التسجيل نوف بنت غازي الشمري 29

 التسجيل هناء بنت عبدالواحد الصالح 30
منسقة قبول 

 وتسجيل
 aaalnoawr@ju.edu.sa بكالوريوس

 Maryam.saud@ju.edu.sa بكالوريوس مديرة اإلدارة خدمات الطالب مريم بنت سعود السميمان 31

 اسمهان بنت يوسف الخميفة 32
وحدة الجودة 

 والتطوير
 Asmhan@ju.edu.sa دبموم مسؤولة الوحدة

 mgaldgmi@ju.edu.sa بكالوريوس مسؤولة الوحدة المكافآت مريم بنت جايز الدغمي 33

 bmalhazmi@ju.edu.sa بكالوريوس مديرة القسم الممفات بشرى بنت مالح الحازمي 34

 rfrowili@ju.edu.sa بكالوريوس مسجل طمبة الممفات راحة بنت فالح الرويمي  35

 hmrowili@ju.edu.sa ابتدائي كاتب الممفات حشمة بنت معاضب الرويمي 36

 aaalzaid@ju.edu.sa بكالوريوس كاتب الممفات عفاف بنت عبدالهادي الزيد 37

 wbalshammari@ju.edu.sa بكالوريوس إدارية الممفات وفاء بنت بشير الشمري 38
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 قا١ُ٥ بأزلا٤ األقطاّ ايعُاد٠: -

 إداز٠ ايعُاد٠  .1

 إداز٠ ايكبٍٛ  .2

 إداز٠ ايتطذٌٝ  .3

 إداز٠ املهاف ت .4

 إداز٠ خدَات ايط م .5

 ٚسد٠ اؾٛد٠ ٚايتطٜٛس .6

 ٚسد٠ املًفات  .7

 اـسجيلٚسد٠ ايٛثا٥ل ٚ .8
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 والكيه واالهداف السؤية والسسالة  .2

  السؤية 

ًذاَع١ يٚاضتكطام أفكٌ ايط م ٚايتطذٌٝ ٚايتُٝص يف اـدَات املكد١َ عًُٝات ايكبٍٛ يف ايسٜاد٠ 

  االتُع.مبا ٜطِٗ يف بٓا٤ 

 

  السسالة

ظٛد٠ ٚغفاف١ٝ ٚعدٍ بل ايطًب١  ٚاإلزغاد ايهفا٠٤ ٚ ايتُٝص يف أدا٤ مجٝع عًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ 

َع تٛظٝف ايتك١ٝٓ يف ناف١ ايعًُٝات ٚ املٗاّ اييت ؽـ ايطايب َٔ قبٛي٘ إد  ا١ٜ ؽسد٘  ٚاؿسف ع٢ً 

ٚايتعإٚ َع ايػسنا٤ داخٌ ٚخازز اؾاَع١ مبا ٜطاِٖ  عٓاؾس بػس١ٜ ٚأْع١ُ َتُٝص٠ ٚقفص٠ ٚذات دٛد٠ عاي١ٝ

 ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ . ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ ٚ يف

 

  االهداف

 تٗدف ايعُاد٠ إد:

ؾُٝربع  اـربدَات  ٚاألعُرباٍ ايربيت     ٚفل َعاٜرل اؾٛد٠ ايػربا١ًَ   االعتُاداملطا١ُٖ يف ٚؼكٝل اؾٛد٠  .2

 تكدَٗا ايعُاد٠.

يتٛانربب َطربتذدات ايعؿربس َٚتطًبربات املطربتكبٌ يتكربدّ       إدازٜربا ٚتكٓٝربا    ايعُرباد٠  خدَاتتطٜٛس مجٝع  .3

 .أفكٌ اـدَات يًط م ٚأعكا٤ اهل٦ٝات األنادمي١ٝ ٚايهًٝات ٚاملسانص ٚاالتُع

يًٛؾربٍٛ إد زؤٜرب١    ايطرببٌ  بهافرب١   تطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يًط م داخًٝربا ٚخازدٝربا    .4

 .اؿفاظ ع٢ً َٓذصاتٗا يسفع اضِ اؾاَع١ ٚايٛطٔايعُاد٠ املطتكب١ًٝ ٚؼكٝل زضايتٗا ٚ

َسدعربربا  يٝهْٛربربٛا االزتكربربا٤ مبٓطربربٛبٞ ايعُربرباد٠ َربربٔ خربرب ٍ تُٓٝربرب١ ايهفربربا٠٤ ٚ تػربربذٝع  ايتُٝربربص ٚاإلبربربداا     .5

 يًددل٠ ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚاألْع١ُ األنادمي١ٝ.

تُٓٝربربربربربربربرب١ ايػربربربربربربربربسان١ داخربربربربربربربربٌ ٚخربربربربربربربربازز اؾاَعربربربربربربربرب١ مبربربربربربربربربا  كربربربربربربربربل زؤٜربربربربربربربرب١ ٚزضربربربربربربربرباي١ اؾاَعربربربربربربربرب١.      .6
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 مؤشسات االداء املنبثكة من االهداف االسرتاتيجية واالهداف التنفيرية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - االضذلاتٝذ١ٝاألٖداف  -

االعتُاد املطا١ُٖ ؼكٝل اؾٛد٠ ٚ -1

ٚفل َعاٜرل اؾٛد٠ ايػا١ًَ ؾُٝع  

اـدَات  ٚاألعُاٍ اييت تكدَٗا 

 ايعُاد٠.

 ْػس ثكاف١ اؾٛد٠  2-2

 ايجكاف١ ٚدٚزات االعتُاد املؤضطٞ.َػازن١ املٓطٛبل يف دٚزات ْػس ْطب١              2-2-2

   إع ٕ ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ يف أَانٔ كتًف١ َٔ ايعُاد٠ ٚع٢ً  عدد َسات َعا١ٜٓ              2-2-3

 ايبٛابات                           

تطٜٛس األدا٤ ٚاملُازض١ يف أقطاّ ايعُاد٠   2-3

 يتتٓاضب َع املعاٜرل ٚاملؤغسات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ

 ٚثٝك١ تٛق  نٝف١ٝ تطبٝل املعاٜرل ٚاملؤغسات يف ناف١ ايعًُٝات ٚاـدَات   2-3-2

 اييت تكّٛ بٗا ايعُاد٠ .                    

 املعاٜرل ٚاملؤغسات يف ناف١ ايعًُٝات ٚاـدَات اييت تكّٛ بٗا  ْطب١ اضتٝفا٤  2-3-3

 ايعُاد٠ .                 

 ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚ إعداد خط١ ؼطل  2-4
 يًعُاد٠ َٔ إعداد ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ يًتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ  االْتٗا٤ 2-4-2

 ْطب١ َا مت تؿٜٛب٘ ٚتطٜٛسٙ بٓا٤ ع٢ً كسدات دزاض١ ايتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ 2-4-3

 املطا١ُٖ يف االعتُاد املؤضطٞ يًذاَع١  2-5
 اـاف بايعُاد٠ اضتٝفا٤ َتطًبات االعتُاد املؤضطْٞطب١              2-5-2
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 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

تطٜٛس مجٝع خدَات ايعُاد٠  -2

إدازٜا ٚتكٓٝا يتٛانب َطتذدات 

ايعؿس َٚتطًبات املطتكبٌ يتكدّ 

أفكٌ اـدَات يًط م ٚأعكا٤ 

اهل٦ٝات األنادمي١ٝ ٚايهًٝات 

 ٚاملسانص ٚاالتُع.

 ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ يًددَات  ٚادسا٤ات ايعٌُ 3-2
 ْطب١ ايعًُٝات اإلداز١ٜ اييت ٜتِ تٓفٝرٖا بػهٌ ايهذلْٚٞ             3-2-2

 عدل ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ. ْٔطب١ تغط١ٝ خد١َ ايتكِٜٛ يهاف١ املطتفٝدٜ              3-2-3

ؼًٌٝ ْتا٥ر ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ ٚخدَات  3-3

 ايعُاد٠
 ٚدٛد تكسٜس َفؿٌ ٜػٌُ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات 3-3-2

 إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات خاؾ١ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ 3-4
 ػا١ًَ.ايبٝاْات ايْطب١ َٓطٛبٞ  ايعُاد٠ بكاعد٠  3-4-2

 

 تطٜٛس ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ  يًعُاد٠  3-5
 ٚايػسنا٤ ع٢ً ايبٛابات إيهذل١ْٝٚ َٔ سٝح ايتطٛز  َٔد٣ زق٢ املطتفٝدٜ             3-5-2

 تطًعاتِٗ. استٝاداتِٗ ٚٚتٓاضبٗا َع                            

إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات  يط م ايجاْٜٛات ميهٔ   3-6

 ايدخٍٛ  إيٝٗا  آيٝا.

 ْطب١ عدد ايجاْٜٛات املدف١ بكاعد٠ ايبٝاْات يًطايب ايجاْٟٛ . 3-6-2

 

اعتُاد آيٝات ساضٛب١ٝ )بسفٝات ذن١ٝ( يف  3-7

 ٞاإلزغاد االنادمي

      َد٣ زق٢ ايط م ع٢ً  ايدلْاَر اؿاضٛبٞ ايتفاعًٞ يإلزغاد اآلنادميٞ             3-7-2

 متهٝٓ٘ ع٢ً  انتػاف قدزات٘ ٚاختٝاز ايدلْاَر املٓاضب ي٘ . َٔ سٝح                            

يف ايتٛد٘  ٔدٚزات ٚتٛع١ٝ َهجف١ يًُطتفٝدٜ  3-8

 يًدد١َ اإليهذل١ْٝٚ ٚنٝف١ٝ اضتدداَٗا

 ٚاملعاَ ت ايٛزق١ٝ اييت ٜٓذصٖا املطتفٝد.  املسادعات ايٝد١ٜٚ عدد 3-8-2

 عدد ايدٚزات املٓذص٠ يف  ايتٛع١ٝ باضتدداّ اـدَات اإليهذل١ْٝٚ 3-8-3

تٛفرل اـدَات املتُٝص٠  ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ   3-9

 ٚ يط م املٓ   .

 َد٣ زق٢ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عٔ اـدَات اييت تٛفسٖا ايعُاد٠. 3-9-2

  تٛفرل قت٣ٛ األدي١ اإلدسا١ٝ٥ ٚايتعسٜف١ٝ باـدَات املكد١َ يط م املٓ   3-9-3

 ايدزاض١ٝ.                

 َعدٍ زقا ط م املٓ  عٔ  اـدَات املٛفس٠ َٔ ايعُاد٠ 3-9-4
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 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

تطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ  -3

ٚايتطذٌٝ يًط م داخًٝا 

ٚخازدٝا  بهاف١ ايطبٌ  يًٛؾٍٛ 

إد زؤ١ٜ ايعُاد٠ املطتكب١ًٝ 

ٚؼكٝل زضايتٗا ٚاؿفاظ ع٢ً 

َٓذصاتٗا يسفع اضِ اؾاَع١ 

 ٚايٛطٔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ 4-2

    عدد ايدزاضات ايٛؾف١ٝ اييت أدستٗا ايعُاد٠ عٔ َعاٜرل ايكبٍٛ يف اؾاَعات              4-2-2

 ٚع قتٗا بتُٝص ٚتكدّ ايط م.  املسدع١ٝ                           

 ْطب١ تطابل  املعاٜرل اـاؾ١ بكبٍٛ ايط م  َع اؾاَعات املسدع١ٝ. 4-2-3

    ْطب١ تغط١ٝ ايدلاَر األنادمي١ٝ املستبط١ بايط١ٓ ايتشكرل١ٜ مبعاٜرل  4-2-4

 َٚؤغسات املستبط١ بتأٌٖٝ ايط م هلا.                

 زقا ايط م ع٢ً آيٝات  َٚعاٜرل ايكبٍٛ  ٚايتطذٌٝ باؾاَع١ ٚاتٞ تٛفسٖا ايعُاد٠            4-2-5

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 4-3

 َد٣ زق٢ ايط م   ع٢ً آيٝات ايكبٍٛ اإليهذلْٚٞ .            4-3-2

 املعدٍ اإلمجايٞ يًكٝد            4-3-3

 يًكٝداملعدٍ ايؿايف             4-3-4

 َعدٍ املطتذدٜٔ يف اؾاَع١            4-3-5

 يًددَات املكد١َ يًط م  ٚايتطذٌْٝطب١ تغط١ٝ ديٌٝ ايعُاد٠ يًكبٍٛ             4-3-6

ظُٝع أؾٓافِٗ اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

ايجا١ْٜٛ  طًب١ املسس١ً  َٔ داخٌ ٚخازز املٓطك١ )

 )املٓ (  ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

 عدد ايدزاضات اييت مت إمتاَٗا سٍٛ  دزاض١ االضتكطام يف اؾاَعات                4-4-2

 املسدع١ٝ.                 

 ٚدٛد ٚثٝك١ ؼدد بايتفؿٌٝ َاٖٞ اآليٝات ٚاحملفصات يف االضتكطام             4-4-3

 ايعامل اإلض َْٞطب١ قبٍٛ ايط م املتُٝصٜٔ قًٝا ٚع٢ً َطت٣ٛ              4-4-4

 ْطب١  تغط١ٝ قاعد٠ ايبٝاْات يًطًب١ املطتكطبل             4-4-5

 ٚدٛد َهتب بايعُاد٠ خاف بتطٗٝ ت االضتكطام             4-4-6
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 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

ٚتطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ -4

ٚايتطذٌٝ يًط م داخًٝا 

ٚخازدٝا  بهاف١ ايطبٌ  يًٛؾٍٛ 

إد زؤ١ٜ ايعُاد٠ املطتكب١ًٝ 

ٚؼكٝل زضايتٗا ٚاؿفاظ ع٢ً 

َٓذصاتٗا يسفع اضِ اؾاَع١ 

 ٚايٛطٔ.

 

 تطٜٛس آيٝات قبٍٛ يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١ 4-5

 ْطب١ ذٟٚ اؿادات اـاؾ١ خسجيٞ ايجاْٜٛات باملٓطك١ املطذًل ظاَع١              4-5-2

 اؾٛف.                           

   ب٘ َٔ ٖٛ  خاف برٟٚ اإلستٝادات اـاؾ١ ٚدٛد َهتب تابع يًكبٍٛ ٚايتطذٌٝ            4-5-3

 َؤٌٖ يًتعاٌَ َعِٗ.                           

تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ يًدلاَر ذات ايعا٥د املايٞ مبا  3-5

ٚاستٝادات ٜطاِٖ يف زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات املاي١ٝ 

 .َٚتطًبات ايعُاد٠

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر ايتعًِٝ  املٛاشٟ            4-6-2

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر املادطترل ايتٓفٝرٟ            4-6-3

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر تعًِٝ ايهباز            4-6-4

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر ايتعًِ عٔ بعد.            4-6-5

 يًدلاَر ذات ايعا٥د املايٞ زقا املطتفدٜٔ عٔ آيٝات ايكبٍٛ            4-6-6

 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

االزتكا٤ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ َٔ  -5

خ ٍ ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ ٚ تػذٝع  ايتُٝص 

ٚاإلبداا يٝهْٛٛا َسدعا يًددل٠ 

ٚايتطذٌٝ ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ 

 ٚاألْع١ُ األنادمي١ٝ.

اعداد ديٌٝ تٛؾٝف ادسا٤ات ايعًُٝات اييت تتِ   5-2

 داخٌ ايعُاد٠ ٚ تطٜٛس اهلٝهٌ اإلدازٟ.

       ْطب١ اإلدسا٤ات ٚايعًُٝات  املٛؾف١ يف ايديٌٝ إد امجايٞ ايعًُٝات  5-2-2

 ٚاإلدسا٤ات اييت تتِ يف عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ               

 نٌ قطِ َٔ  أقطاّ ايعُاد٠  ٜبل آيٝات  َّطتكٌ ملٗا َطتددّ  ٚدٛد ديٌٝ 5-2-3

 ايتشدٜجات ساي١ ايتغٝرلات ٚاؿسنات اإلداز١ٜ              

إعداد ديٌٝ ٚؾف األدٚاز ٚاملٗاّ اإلداز١ٜ   5-3

 ٚايٛظٝف١ٝ ملٓطٛبٞ ايعُاد٠
 ْطب١ ايبطاقات ايٛظٝف١ٝ املعًك١ مبهتب نٌ َٛظف 5-3-2
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 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

االزتكا٤ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠  -5

َٔ خ ٍ ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ ٚ 

تػذٝع  ايتُٝص ٚاإلبداا 

يٝهْٛٛا َسدعا يًددل٠ 

ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ ٚاألْع١ُ 

 األنادمي١ٝ.

  ت١ُٝٓ َٗازات خط  تدزٜب ٚٚتٓطٝل  بسف١   5-4

 ملٓطٛبٞ ايعُاد٠

 اييت تًكاٖا َٓطٛبٞ ايعُاد٠ خ ٍ ايط١ٓعدد ايتدزٜبات  5-4-2

 

ٚاضتكطام  ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠  5-5

 ايهادز ايبػسٟ املُٝص

 عدد اؾٛا٥س اييت  ؿٌ عًٝٗا َٓطٛبٛ ايعُاد٠. 5-5-2

 ْطب١ تطابل  َعاٜرل ٚفاالت اإلبداا ٚايتُٝص َع اؾاَعات املسدع١ٝ. 5-5-3

 ايتٓع١ُٝٝ يًشٛافص يألدا٤ ايٛظٝفٞ. ١ْطب١ تغط١ٝ اي ٥ش 5-5-4

 عدد املتٓافطل املتكدَل يًعٌُ داخٌ ايعُاد٠ . 5-5-5

 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

ت١ُٝٓ ايػسان١ داخٌ ٚخازز  -6

اؾاَع١ مبا  كل زؤ١ٜ ٚزضاي١ 

 اؾاَع١.

َطتٛدا بٝاْات ٚ اسؿا٥ٝات  ٜغطٞ  خاضتشدا 6-2

سادات اؾٗات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ َٔ ايبٝاْات 

 ٚاإلسؿا٥ٝات اييت  تادْٛٗا.

 .عدد املُٝصات املطتشدث١ ع٢ً ايٓعاّ 6-2-2

 زقا املطتفٝدٜٔ ٚايػسنا٤ عٔ قٛاعد ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املكد١َ. 6-2-3

تؿُِٝ أْع١ُ  يًتٛاؾٌ ٚتدفل املعًَٛات بل   6-3

 ايعُاد٠  َٚؤضطات ايتٛظٝف  اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ

 ْطب١  اؾٗات املتٛاؾٌ َعٗا عٔ طسٜل قٓٛات ْعا١َٝ يف ايبٛاب١  َٔ             6-3-2

 إمجايٞ اؾٗات                          

 

ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ايعسٜك١    ايتعإٚ َع عُادات  6-4

 ْٚكٌ اـدلات
 عدد املعاَ ت اييت مت فٝٗا كاطب١ داَعات خازد١ٝ ٚاضتكا٤ اـدل٠ َٓٗا 6-4-2
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 04 -(

 

 

 

 : املشازيع األساسية لتنفير األهداف

 ٖٚٞ :اعتُدت ايعُاد٠ ضت١ َػازٜع أضاض١ٝ يتغط١ٝ ٖرٙ األٖداف ٚتٓفٝرٖا 

   َتطًبات االعتُاد املؤضطَٞٚطاُٖتٗا يف  ت١٦ٝٗ ايعُاد٠  : ( 1)ؽ  1املػسٚا. 
   تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ :   (2)ؽ  2املػسٚا. 
   ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:    (3)ؽ  3املػسٚا. 
 االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ :   (4)ؽ  4  املػسٚا. 
 ايتطٜٛس ايتكين  آليٝات ٚخدَات  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ : ( 5)ؽ  5  املػسٚا. 
 اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل:    (6)ؽ  6  املػسٚا. 

 

 َؤغسات األدا٤ - األٖداف ايتٓفٝر١ٜ - األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ -

ت١ُٝٓ ايػسان١ داخٌ  -6

ٚخازز اؾاَع١ مبا  كل زؤ١ٜ 

 ٚزضاي١ اؾاَع١.

غسانات اؾاَع١  تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف  6-5

االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات 

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 إعاد٠ تأٌٖٝ َعًُٞ املساسٌ ايتع١ًُٝٝ ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر             6-5-2

 دٜبًَٛات امل١ٝٓٗاي ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر             6-5-3

 ايدٚزات  ايتدؿؿ١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ  سْاَرايعا٥د املايٞ َٔ ب 6-5-4

 . ايتع١ًُٝٝ يط م املٓ  ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر 6-5-5

 مبدتًف ايدلاَر ذات ايطابع االتُعٞ عٔ آيٝات ايكبٍٛ ٔاملطتفٝدٜزقا  6-5-6
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  الكيه

 ايعداي١ يف عًُٝات قبٍٛ ٚتطذٌٝ ايط م. 

 املطاٚا٠ يف تطبٝل َعاٜرل ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ع٢ً اؾُٝع. 

  بح زٚح ايتعإٚ بل ايط م َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠. 

 عاي١ٝ إلاش املٗاّ املٓٛط١ بايعُاد٠ بدق١ ٚسسف١ٝ. 

 .املطا١ُٖ يف زفع نفا٠٤ اـدَات اييت تكدَٗا ايعُاد٠ 

 

 منوجية اعداد اخلطة .3

إد إٜكاح َٓٗذ١ٝ إعداد اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ  ٚذيو َٔ خ ٍ تبٝإ  فكس٠تٗدف ٖرٙ اي

َساسًٗا ٚخطٛاتٗا ٚإدسا٤اتٗا  نُا ٚتعّسف ايغا١ٜ َٔ نٌ َسس١ً ٚتٛشٜع املٗاّ ع٢ً فسٜل ايعٌُ نُا يف ايبٓربد  

 ايسابع يُٓٛذز اـط١.

:  ٖٞٚ 

   ٝاالضذلاتٝذٞ باؾاَع١ايتٓطٝل  ٚاملتابع١ َع  َهتب ايتدط 

  إعداد ايفسٜل 

 مجع ايبٝاْات ٚتٛؾٝف ٚاقع ايعُاد٠ 

 ؼدٜد األٖداف املطتكب١ًٝ يًعُاد٠ 

 ايبد٤ يف ؾٝا ١ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ يًعُاد٠ 

 االضتعا١ْ ٚإغساى دٗات خازد١ٝ يف إعداد اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ َٚسادعتٗا 

 

 ايتدطٝ  االضذلاتٝذٞ باؾاَع١ :  ايتٓطٝل  ٚاملتابع١ َع  َهتب املسس١ً األٚد

 اضتدداّ ديٌٝ إعداد اـط  املعد َٔ قبٌ َهتب ايتدطٝ  االضذلاتٝذٞ باؾاَع١-2

االيتصاّ بايدلْاَر ايصَين إلعداد اـط  يًهًٝات ٚايعُادات املعتُربد َربٔ َهتربب ايتدطربٝ  االضربذلاتٝذٞ       -3

 باؾاَع١
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 06 -(

بايتدزٜب ع٢ً اعدا اـط  االضذلاتٝذ١ٝ املكدّ َٔ َهتربب  املػازن١ يف سكٛز ايدلْاَر ايتدزٜيب اـاف -4

 ٚزؽ عٌُ أضبٛع١ٝ ٚبٝاْٗا: 9ايتدطٝ  االضذلاتٝذٞ باؾاَع١ ٚايرٟ اغتٌُ ع٢ً 

 254/ 2/ 23ايتدزٜب ع٢ً اضتدداّ منٛذز إعداد اـط  ٚناْت بتازٜذ . :       االٚد: 

 254/ 2/ :2ٚايكِٝ ٚاالٖداف بتازٜذ .  ٚناْت عٓد َٓٗذٝ٘ إعداد ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١:       ايجا١ْٝ: 

 ٚناْت عٔ ايتشًٌٝ ايسباعٞ :       ايجايج١SWOT  . 254/ 2/ 37بتازٜذ: 

 254/ 3/ 4ناْت عٔ ؼًٌٝ ايفذ٠ٛ بتازٜذ . :      ايسابع١: 

 254/ 3/ 23ناْت عٔ ؼدٜد االٚيٜٛات بتازٜذ . :   اـاَط١: 

 254/ 3/ 27اَع١ بتازٜذ .ناْت عٔ َٛا١ُ٥ اـط١ َع خط١ اؾ:   ايطادض١: 

  254/ 3/ 35ناْت عٔ اـط١ ايتٓفٝر١ٜ بتازٜذ .:     ايطابع١: 

 ّ 7/23/3128تطًِٝ اـط١ ملهتب ايتدطٝ  االضذلاتٝذٞ باؾاَع١ يًُسادع١ ٚايتكِٝٝ بتازٜذ  -5

 .د ايتعدٜ ت املطًٛب١ اضت ّ ايتكسٜس َٔ ملهتب ايتدطٝ  االضذلاتٝذٞ باؾاَع١ ٚايعٌُ ع٢ً إعدا -6

تطربربًِٝ ايٓطربربد١ ايٓٗا٥ٝربرب١ ملهتربربب ايتدطربربٝ  االضربربذلاتٝذٞ باؾاَعربرب١ العتُادٖربربا َربربٔ ايًذٓربرب١ ايعًٝربربا ايتدطربربٝ      -7

 ّ 22/14/3129 املٛافل  ٖ  :22/17/254 االضذلاتٝذٞ باؾاَع١ بتازٜذ

 : إعداد ايفسٜلجا١ْٝاملسس١ً اي

  ٚمت خ يربرب٘ َٓاقػربرب١  29/21/3128ٙ املٛافربربل :39/2/254بتربربازٜذ مت عكربربد ادتُربرباا يف عُربرباد٠ ايكبربربٍٛ ٚايتطربربذٌٝ     

ايٛثٝك١ املسض١ً َٔ قبٌ عُاد٠ اؾٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ سٍٛ إعداد اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ يًعُاد٠  مت يف ٖربرا  

 االدتُاا أٜكًا َٓاقػ١ فسٜربل ايعُربٌ ٚتٛشٜربع املٗرباّ عًرب٢ أعكربا٥٘  َربٔ سٝربح مجربع ايبٝاْربات ٚاإلعربداد الدتُاعربات            

ايًذ١ٓ  ٚنتاب١ ايٓؿٛف اـاؾ١ بايعُاد٠  ٚعٌُ االضتباْات ٚتٛشٜعٗا ٚؼًًٝٗا ٚنتاب١ ايتكربازٜس ايٓٗا٥ٝرب١ هلربا     

خسز االدتُاا بكساز إْػا٤ ؾ١ٓ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايكبربٍٛ ٚايتطربذٌٝ ٚعكرب١ٜٛ ايعُٝربد َٚربدزا٤ اإلدازات      

 ٖٛ َسفل َع ٖرٙ ايٛثٝك١.ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ ٚسد٠ اؾٛد٠ ٚايتطٜٛس ٚبعض املٛظفل نُا 

 

 ٚتٛؾٝف ٚاقع ايعُاد٠ : مجع ايبٝاْاتايجايج١  املسس١ً 

تٗدف ٖرٙ املسس١ً إد سؿربس نافرب١ األْػربط١ ٚاـربدَات ايربيت تكربّٛ بٗربا عُرباد٠ ايكبربٍٛ ٚايتطربذٌٝ  ٚاألغربداف            

ّٛيل بملاش ٖرٙ األْػط١  ٚايػس ١ املطتٗدف١ َٔ نٌ ْػاط ٚخد١َ.  املد
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 07 -(

 اـطٛات:

 ألعكا٤ ؾ١ٓ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ بعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ.ادتُاا  .2

سؿربس نافربرب١ املػربربازٜع املتعًكربرب١ بعُرباد٠ ايكبربربٍٛ ٚايتطربربذٌٝ ضربربٛا٤ط ايربٛازد٠ يف اـطربرب١ االضربربذلاتٝذ١ٝ ؾاَعربرب١     .3

اؾربربٛف  أّ َػربربازٜع ٚنايربرب١ ايػربربؤٕٚ ايتعًُٝٝربرب١  أٚ َربربا ٚزد يف بٓربربٛد اهل٦ٝربرب١ ايٛطٓٝربرب١ يًتكربربِٜٛ ٚاالعتُربرباد         

 املؤضطٞ. 

اـربربدَات ايربربيت ٜكربربّٛ بٗربربا نربربٌ َٛظربربف داخربربٌ ايعُربرباد٠  ضربربٛا٤ط سطربربب َربربا ٚزد يف بطاقربرب١ ايٛؾربربف       سؿربربس  .4

 ايٛظٝفٞ أّ َا مل ٜسد فٝٗا.

 اإلدسا٤ات:

 إعداد فسٜل عٌُ يتٓفٝر ٖرٙ املٗاّ. .2

 مت تٛشٜع املٗاّ ع٢ً أعكا٤ ايفسٜل ؿؿس املػازٜع ٚاألٖداف ٚاملؤغسات ٚاملٝصاْٝات. .3

 

 اف املطتكب١ًٝ يًعُاد٠: ؼدٜد األٖدسابع١١ اياملسسً

تٗدف ٖرٙ املسس١ً إد ؼدٜد األٖداف املطتكب١ًٝ سطب َا ٚزد يف اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ ؾاَع١ اؾٛف  ٚاـط١ 

ايتٓفٝر١ٜ يٛنايرب١ اؾاَعرب١ يًػربؤٕٚ ايتعًُٝٝرب١  ٚنربريو َػربسٚا تطربٜٛس آيٝربات ايكبربٍٛ ٚايتطربذٌٝ ايتربابع يٛنايرب١             

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ ٚاالعتُاد املؤضطربٞ َربع دزاضرب١ إَهاْٝرب١ ؼكٝربل      اؾاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ  ٚنريو بٓٛد 

 ٖرٙ األٖداف ملعسف١ املعٛقات اييت قد تتطبب يف تأخرل إلاشٖا.

 اـطٛات:

مجربع األٖربربداف ايربٛازد٠ يف اـطربرب١ ايتٓفٝرٜرب١ يٛنايربرب١ اؾاَعرب١ يًػربربؤٕٚ ايتعًُٝٝرب١  ٚاـطربرب١ االضربربذلاتٝذ١ٝ       .2

 ؾاَع١ اؾٛف.

 ٚناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ اـاؾ١ بعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ.ؼدٜد َػازٜع  .3

عسض األٖداف يًٓكاؽ داخٌ ايعُاد٠ َع استُاي١ٝ طسح اضتبٝإ عاّ تػربازى فٝرب٘ عربد٠ دٗربات َطربتٗدف١       .4

 َٔ اـدَات  نايط م ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  ٚأٚيٝا٤ األَٛز ٚضٛاِٖ.

 َٔ كسدات ايٓكاؽ ٚاالضتبٝإ إٕ ُطسح. إعاد٠ ؾٝا ١ األٖداف بػهٌ ْٗا٥ٞ َع َا ٜتٓاضب .5
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 08 -(

 اإلدسا٤ات:

بدأ فسٜل عٌُ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ بتشدٜد نٌ َا ٜتعًل بايعُاد٠ َٔ خرب ٍ املػربازٜع األزبعرب١ املربرنٛز٠      .2

 أع ٙ.

بربربدأ فسٜربربل ايعُربربٌ بهتابربرب١ َكدَربرب١ يعُربرباد٠ ايكبربربٍٛ ٚايتطربربذٌٝ ٚطسسٗربربا يف اضربربتبٝإ عربرباّ غربربازى فٝربرب٘ عربربد٠      .3

 ٚؼًًٝٗا.دٗات  مجع ايٓتا٥ر 

بٝإ عرباّ ٚمجربع ايبٝاْربات    بدأ فسٜل ايعٌُ بؿٝا ١ زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚقربِٝ ٚأٖربداف ايعُرباد٠  ٚطسسٗربا يف اضربت      .4

بايعُرباد٠ ثربِ مت ايتعربدٌٜ عًٝٗربا َربٔ خرب ٍ         ٔسٝح غازى يف ذيو ممجًل خازدٝل عٔ املطتفٝدٜ ٚؼًًٝٗا

 ٚزغ١ َٛضع١.

  يًعُاد٠: ايبد٤ يف ؾٝا ١ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ اَط١املسس١ً اـ

تعتُد ٖرٙ املسس١ً ع٢ً ايبٝاْات االُٛع١ ضٛا٤ط َٔ خط١ ٚنايرب١ اؾاَعرب١ يًػربؤٕٚ ايتعًُٝٝرب١ ايتٓفٝرٜرب١ أّ اـطرب١       

االضذلاتٝذ١ٝ ؾاَع١ اؾٛف ٚاستٝادات ايعُاد٠  ٚايغا١ٜ َٔ ٖربرٙ ايبٝاْربات ؼدٜربد املتطًبربات ايربيت تتعًربل بعُرباد٠        

ددٍٚ شَين َع ؼدٜربد االستٝادربات ٚاملعٛقربات ٚآيٝرب١ ػرباٚش ٖربرٙ        ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ  ٚإعاد٠ ؾٝا تٗا ٚٚقعٗا يف

 األخرل٠ بأقٌ ٚقت ٚدٗد.

 اـطٛات:

 اعتُاد آيٝات قاب١ً يًتطبٝل ألٖداف ايعُاد٠ االضذلاتٝذ١ٝ. .2

تٛشٜع املٗاّ ع٢ً اإلدازات ٚاملٓطٛبل مبا ٜتٓاضب َع َا دا٤ يف بطاقات ايٛؾف ايٛظٝفٞ املعتُربد٠ داخربٌ    .3

 ٜتٓاضب َع َا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ أعُاٍ فع١ًٝ.ايعُاد٠  َٚا 

 اعتُاد ددٍٚ شَين قدد يهٌ ٖدف َٔ األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ. .4

 اعتُاد خط  ايتطٜٛس يهٌ ٖدف َٔ األٖداف َع املٝصاْٝات. .5

 ؼدٜد املعٛقات املُه١ٓ يهٌ ٖدف َٔ األٖداف  ٚإَها١ْٝ ػاٚش ٖرٙ املعٛقات. .6

 دٗات خازد١ٝ يف إعداد اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ َٚسادعتٗااالضتعا١ْ ٚإغساى : املسس١ً ايطادض١

ٞ بعد َ سعات َهتربب ايتدطربٝ     ٚادتُاعاتٚذيو  بعكد ٚزؽ عٌُ  أٚ أٟ دٗرب١ أخربس٣    باؾاَعرب١   االضربذلاتٝذ

 ٚايتعدٌٜ ٚايتؿٜٛب. االضتدزاىَسادع١ ٜتِ َٔ خ هلا  

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 09 -(

 :  فسيل اعداد اخلطة .4

وامللخل   3/39/1228استنادا  لكساز تشكيل فسيل اخلطة االسرتاتيجية لعنادة الكبول والتسجيل زقه 

 فإن األعضاء هه التالية أمساؤهه:   3/39/51012بالكساز 

 

 َٔ داخٌ ايعُاد٠

 ز٥ٝطا   د. بٓدز بٔ َصعٌ ايػُسٟ

 َكسزًا داٜظ بٔ قُد ايدْدْٞ

 عكًٛا د.ْؿسايدٜٔ ُٖاَٞ

 عكًٛا ف ح ايعباعفٗد بٔ 

 عكًٛا ْد٣ اـُطإ

 عكًٛا شٜد بٔ ؾاحل ايدبٝظ

 عكًٛا عبد اؿُٝد بٔ عًٞ اي يف

 عكًٛا عبد ايسمحٔ بٔ خًف ايػُسٟ

 عكًٛا ضًطإ بٔ عبد اهلل املجسٟ

 عكًٛا ازلٗإ ايعًٞ

 عكًٛا خًف بٔ فسٜ  ايعًٞ

 عكًٛا َػازٟ ؾاحل ايعًٞ

 عكًٛا عبد االٝد محٛد ايعٓصٟ

 عكًٛا ضًطإ خًف ايسبٝع 

 ممجًل َٔ خازز ايعُاد٠

 ممج  عٔ أٚالٜا٤ األَٛز قُد بٔ داٜظ ايدْدْٞ 

 ممج  عٔ  أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚيٝد بٔ  اشٟ اؿُٛد

 ممج  عٔ ط م اؾاَع١ ْٛاف بٔ عبد ايسمحٔ ايػُسٟ
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 21 -(

 أدوات ومصادز مجع البيانات .5

يًُعًَٛات املٛدٛد٠ سٍٛ ايهادز ٚاملٓطٛبل  ٚسٍٛ نٌ َا خيـ ؽـ ٖرٙ املسس١ً سؿس 

 ٖٚرا ايٓٛا َٔ  املعًَٛات َتٛفس: إدسا٤اتٗاايعُاد٠ ٚخدَاتٗا ٚ

o ـط١ االضذلاتٝذ١ٝ ؾاَع١ اؾٛفبا 

o  مبب٢ٓ ايعُاد٠ بػهٌ ًَفات 

o )ع٢ً ايٓعاّ اآلنادميٞ )ٚميجٌ أعًب ايبٝاْات  

o  تٝطرل( ٚ رلٖا مما ٜتبع اؾاَع١َع ايهًٝات اـطابات اإليهذل١ْٝٚ( 

o   َٚساض ت َعًَٛات  ٚازد٠ َٔ خازز ايعُاد٠ ٚاييت قد تتدر ؾٛز غهاٟٚ أٚ اضتفطازات أ

خاؾ١ بمداز٠ اؾٛد٠ ٚاالعتُاد االنادميٞ َٔ قبٌ عُاد٠ اؾٛد٠ ٚايتطٜٛس باؾاَع ٚأٜكا َٔ 

 .باإلقاف١َكاب ت غدؿ١ٝ ز٥ٝط١ أٚ اضتبٝاْات 

o ٜعٗا ع٢ً ط م املسس١ً ايجا١ْٜٛ ٚط م اؾاَع١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اضتباْات مت تٛش

 َٚٛظفل إدازٜل..

o .َٛاقع ايهذل١ْٝٚ 
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 الجامعت مدير معالي مكتب
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 20 -(

 SWOTالتخليل السباعي  .6

ٙ املٛافل  :3/254/:2عكدت ؾ١ٓ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ بعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ادتُاعٗا يف تازٜذ 

ايٛثٝك١  ٚمت يف ٖرا االدتُاا ايٓكاؽ سٍٛ اـدَات اييت تكدَٗا ٚذيو يبشح َٛقٛا ٖرٙ  9/22/3128

ايعُاد٠  َٚا ٖٞ آيٝات ايتطٜٛس املطتٗدف١  نُا ٚمت ايٓكاؽ سٍٛ ايتٗدٜدات اييت َٔ املُهٔ إٔ تتعجس 

قُت فُٛعات َتٓٛع١ َٔ   إضتدزان١ٝكدَٗا ايعُاد٠  ثِ أقُٝت ٚزغ١ عٌُ بطببٗا اـدَات اييت ت

 ايتايٞ:َٓطٛبل َٚطتػازٜٔ ٚ ممجًل ع٢ً دٗات َطتفٝد٠ )َسفل( فتٛؾٌ ايٓكاؽ إد ايٓكاط يف اؾدٍٚ 

َٔ خ ٍ ٖرٙ ايٓكاط تٛؾًت ايًًذ١ٓ إد ؼدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايكعف ٚايفسف ٚايتٗدٜدات اييت تٛاد٘ 

 ايعُاد٠  ٖٚٞ نايتايٞ:
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 الجامعت مدير معالي مكتب
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 22 -(

 

 ايب١٦ٝ

 ايداخ١ًٝ

 ْكاط ايك٠ٛ:

ايدعِ املطتُس َٔ عُاد٠ اؾٛد٠ ٚايتطٜٛس  .2

 ٚايكٝادات اؾاَع١ٝ ٚاملٝصاْٝات.

ٚدٛد بٛاب١ ساضٛب١ٝ يًعُاد٠ تكدّ خدَات ايكبٍٛ  .3

 ٚايتطذٌٝ ايهذلْٚٝا

ايبٛاب١ َتٓاضب١ َع ايبٛبات اإليهذل١ْٝٚ اؾاَع١ٝ  .4

 املسدع١ٝ.

قبٍٛ ٚتطذٌٝ  االيهذل١ْٝٚ َٔاـدَات  أمتت٘ .5

 .ٚسرف ٚإقاف١ ٚ رلٖا

إقباٍ  َععِ خسجيٞ ثاْٜٛات املٓطك١  ع٢ً  .6

 باؾاَع١. االيتشام

ٚدٛد ديٌٝ تفؿًٝٞ يًطايب ٜٛق  َتطًبات  .7

ايكبٍٛ َٚتطًبات نٌ بسْاَر َٚطؤٚيٝات٘ 

 .ٚسكٛق٘ ٚدٛد َعاٜرل قبٍٛ ٚاقش١

 ٚدٛد ديٌٝ يإلزغاد اآلنادميٞ .8

 ٚدٛد َعاٜرل يًكبٍٛ  .9

 

 ايعُاد٠ يف ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ. ز ب١ َٓطٛبٞ .:

 

 ٚدٛد آيٝات يًتشفٝص ٚاملهافأ٠ .21

 خدل٠ َٓطٛبٞ ايعُاد٠. .22

 ايطٝاضات ٚاألْع١ُ املعٍُٛ بٗا داخٌ ايعُاد٠. .23

ايس ب١ يف ؼكٝل ايتهاٌَ ٚايتعإٚ بل مجٝع  .24

 أقطاّ ايعُاد٠.

ٚدٛد ع قات ٚتعاَ ت َع دٗات خازد١ٝ  .25

 ٚايهًٝات   املطاْد٠  نايعُادات

يًعُاد٠ باـط١  االضذلاتٝذ١ٝ زب  اـط١ .26

 يًذاَع١  االضذلاتٝذ١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 ْكاط ايؿعف:

 داخٌ ايعُاد٠  ٚاالعتُادافتكاز ثكاف١ اؾٛد٠  .2

عدّ تكٝد ايط م ظص٤ َٔ َتطًبات اـدَات   .3

 االيهذل١ْٝٚ.

 عدّ ٚدٛد خط١ تطٜٛس١ٜ يًددَات اإليهذل١ْٝٚ .4

عدّ َعسف١ ايعُاد٠ بهاف١ بٓٛد ايعكد بل اؾاَع١  .5

 ٚايػسن١ املصٚد٠ يًددَات االيهذل١ْٝٚ.

عدّ إغساف ايعُاد٠ ع٢ً ايػسن١ املطٛز٠ يًٓعاّ  .6

 اإليهذلْٚٞ.

يًشؿٍٛ ع٢ً  إيهذل١ْٝٚيٛضا٥ٌ َٚٓافر  االفتكاز .7

   تايجاْٜٛاآيٝا )َجٌ عدد ط م  اإلسؿا٥ٝات

 .ايتعداد ايطهاْٞ ...اخل(

قعف اإلزغادات ٚاملعًَٛات فُٝا خيـ قبٍٛ  .8

 األداْب ٚ بساَر ايتعًِٝ املٛاشٟ .ايط م 

افتكاز ايديٌٝ  يبٓٛد تٛق  ٚادبات ايطايب ٚآي١ٝ  .9

 ايػه٣ٛ ٚايطعٕٛ املتاس١ ي٘  .

 

عدّ تفؿٌٝ ٚتٛقٝ  ع١ًُٝ ايفسش َٚعاٜرل ايكبٍٛ  .:

 بايديٌٝ. 

قعف ايتغر١ٜ ايسادع١ َٔ َٓطٛبٞ ايعُاد٠  .21

تطاِٖ يف تطٜٛس تك١ٝٓ املعًَٛات  ٔٚاملطتفٝدٜ

 املطتدد١َ.

قعف اآليٝات ٚ احملفصات يًط م املتُٝصٜٔ املساد  .22

 اضتكداَِٗ َٔ ايجا١ْٜٛ.

ازتباط املهاف ت املاد١ٜ مبٝصاْٝات َٔ خازز  .23

 ايعُاد٠.

عدّ ٚدٛد خط١  تدزٜب١ٝ ْابع١ َٔ استٝادات  .24

 َٓطٛبٞ ايعُاد٠.

 

 َد٠ اؽاذ ايكسازات َٔ قبٌ فايظ ايه١ًٝ. .25

 

بأؾشام عدّ ٚدٛد آيٝات ٚقٓٛات يسب  اـسدل  .26

 ايعٌُ ٚاملؤضطات.
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 23 -(

ايب١٦ٝ 

 اـازد١ٝ

 :ايفسف

 دعِ ايكٝادات داخٌ اؾاَع١ يًعُاد٠  .2

 ايدعِ املايٞ َٔ اؾاَع١  .3

 تٛافس ايتك١ٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ  .4

تٛفس ايبدا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ ٚايتك١ٝٓ يًتٛاؾٌ  .5

 َع ايط م 

ْكٌ ؾ سٝات ايٓعاّ االيهذلْٚٞ َٔ   .6

املعًَٛات ايػسن١ إد اإلداز٠ ايعا١َ يتك١ٝٓ 

 ٚاملػازٜع ايتك١ٝٓ ظاَع١ اؾٛف.

اضتُساز اإلغساف املباغس ع٢ً ايٓعاّ َٔ  .7

 قبٌ ايعُاد٠.

تٛفرل َدلفل كتؿل بايٓعاّ  .8

 االيهذلْٚٞ داخٌ ايعُاد٠.

تطٜٛس خدَات ايهذل١ْٝٚ إقاف١ٝ سطب َا  .9

 ٜتطًب٘ ايعٌُ.

 ٚدٛد آيٝات ؼفٝص ملٓطٛبٞ ايعُاد٠. .:

 بايعُاد٠.شٜاد٠ ايهادز ايبػسٟ 

  

 :ايتٗدٜدات

 ايتٓطٝل َع ايهًٝات ٚايعُاد٠  .2

 تداخٌ ايؿ سٝات بل ايعُاد٠ ٚايهًٝات  .3

ق١ً ايٛعٞ ايجكايف يدربٞ ايطتفٝد باألْع١ُ  .4

 ٚايتك١ٝٓ 

 اهلذُات االيهذل١ْٝٚ ع٢ً ايٓعاّ. .5

بكا٤ ايتشهِ االيهذلْٚٞ باـدَات يد٣  .6

 غسن١ َٔ خازز اؾاَع١.

ؤ تهافدّ عياملٛظفل باإلسباط بعض غعٛز  .6

 ُاد٠.َٛظفٞ ايعص يعُّٛ فسف ايتشفٝاشٕ ٚتٛ

 

 

 حتليل الفجوة )بني الوضع احلالي واالهداف االسرتاتيجية يف ضوء معايري االعتناد( .7

تٗدف ايعُاد٠ إد إٔ تهٕٛ َسدعًا َعتُدًا يف غؤٕٚ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚخدَات ايط م سطب َا ٖٛ 

َٛقٌ  يف َكد١َ ايعُاد٠ ٚزؤٜتٗا ٚأٖدافٗا  ٚألدٌ ايٛؾٍٛ إد ٖرا اهلدف مت عكد ادتُاا ؾ١ٓ اـط١ 

َؿادز ايتٌُٜٛ ٚخط١ االضذلاتٝذ١ٝ بايعُاد٠ ملٓاقػ١ ايبٓٛد: ؼًٌٝ ايفذ٠ٛ ٚؼدٜد األٚيٜٛات ٚؼدٜد 

ٚبعد  37/22/3128املٛافل  :9/4/254املداطس احملت١ًُ َٔ بٓٛد اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ ٚذيو يف تازٜذ 

ٖرٙ املكازب١ بل ايٛقع اؿايٞ ٚاألٖداف  ٚخًـ االدتُاا إد  عؿف ذٖين ْٚكاؽ يف ٚزغ١ اضتدزان١ٝ

 :اعتُدٙ فسٜل أعداد اـط١  )َسفل( ٚأِٖ َا يف ايتشًٌٝ َاًٜٞ االضذلاتٝذ١ٝ يًعُاد٠

 ؼكٝل اؾٛد٠ ٚاالعتُاد ٚفل َعاٜرل اؾٛد٠ ايػا١ًَ ؾُٝع  اـدَات  ٚاألعُاٍ اييت تكدَٗا ايعُاد٠. .1

ميهٔ االضتفاد٠ َٔ ايدعِ ايرٟ تٛيٝ٘ اؾاَع١ ٚاملٝصاْٝات ٚعُاد٠ اؾٛد٠  ٚايتطٜٛس يف ْػس ثكاف١ 

 ١ُٝ االعتُاد ٚذيو يًدفع مجٝع املٓطٛبل يًػعٛز باملطؤٚي١ٝ ٚ ايتشًٞ بسٚسٗا مبا ٜهفٌ :اؾٛد٠ ٚأٖ

 تطبٝل َعاٜرل اؾٛد٠ اـاؾ١ باهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ ٚاالعتُاد 
  ايتكِٜٛ املطتُس يًعُاد٠ َٔ قبٌ املٓطٛبل 
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 24 -(

 ٚ ع٢ً اؿؿٍٛ املطا١ُٖ يف ايتكِٜٛ اـازدٞ يًعُاد٠  َٔ قبٌ اؾٗات املدتؿ١

 االعتُاد احملًٞ ٚايدٚيٞ.

ايعُاد٠ إدازٜا ٚتكٓٝا يتٛانب َطتذدات ايعؿس َٚتطًبات املطتكبٌ يتكدّ  خدَاتتطٜٛس مجٝع  .2

 أفكٌ اـدَات يًط م ٚأعكا٤ اهل٦ٝات األنادمي١ٝ ٚايهًٝات ٚاملسانص ٚاالتُع.

زانات ي ضتهُاي٘ ع٢ً يف ق٤ٛ ايتشًٌٝ ايسباعٞ ٜبدٚ دًٝا إٔ ٖرا اهلدف  تاز إد فٗٛدات ٚاضتد

ايٛد٘ املطًٛم فس ِ قطع غٛط نبرل ددا يف ع١ًُٝ دعٌ اـدَات  تكدّ آيٝا ساضٛبٝا  ٚز ِ إغساف 

ايعُاد٠ عًٝٗا فمٕ عا٥ل عدّ ٚعٞ ايطايب بٗرا  ٍٛ دٕٚ  االضتفاد٠ املج٢ً ٜٚتطبب يف إزباى بعض 

ٓعاّ د١ٗ خازد١ٝ تٓفٝر١ٜ ال تتبع عًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ْاٖٝو ع٢ً نٕٛ املػسف ايتكين ع٢ً اي

 ايعُاد٠ يريو فمٕ َٔ اـطٛات ايعاد١ً ؼكٝل ٖرا اهلدف االضذلاتٝذٞ ضتذلنص ع٢ً

 ٜٔتكِٜٛ خدَات   ٚعًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ َٔ قبٌ املطتفٝد  
  تطٜٛس تك١ٝٓ أْع١ُ املعًَٛات ٚفل خط  ٚاقش١ 
 ًسؿس ايتعاٌَ ايٛزقٞ االْتكاٍ ايهًٞ يًتعاٌَ اإليهذلْٚٞ اـازدٞ ٚايداخ ٚ  ٞ 
 تطٜٛس تك١ٝٓ أْع١ُ املعًَٛات فُٝا ٜتعًل بايط م 
 ٜط م ٚ رلِٖ  ٔشٜاد٠ ايتٛع١ٝ بايتك١ٝٓ ٚأُٖٝتٗا يد٣ املطتفٝد 

اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ إد اؾاَع١ َٔ خسجيٞ املسس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ داخٌ املٓطك١ ٚخازدٗا  .3

 ٚنريو ايطًب١  رل ايطعٛدٜل )املٓ (.

ز ِ إٔ أ ًب خسدٞ ثاْٜٛات املٓطك١ ًٜتشٕٛ باؾاَع١  إال أْ٘ ال تٛدد قفصات ٚآيٝات ٚاقش١ 

ي ضتكطام خاؾ١ َٔ خازز اؾاَع١ ٚأٜكا اضتكطام ط م املٓ  ٚايتعًِٝ املٛاشٟ  ٚميهٔ ؼكٝل 

 اضتكطام يًُتُٝصٜٔ َٔ املكبًٕٛ باعتُاد آيٝات   ٚقفصات بايتػاٚز َع  كتًف ايهًٝات.

دِٜ أفكٌ  اـدَات  ٚتطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يًط م داخًٝا ٚخازدٝا  بهاف١ تك .4

ايطبٌ  يًٛؾٍٛ إد زؤ١ٜ ايعُاد٠ املطتكب١ًٝ ٚؼكٝل زضايتٗا ٚاؿفاظ ع٢ً َٓذصاتٗا يسفع اضِ 

 اؾاَع١ ٚايٛطٔ.

فاٍ تطٜٛس آيٝات َٚعاٜرل ٜبدٚ دًٝا ممٔ ايتشًٌٝ ايسباعٞ األغٛاط ايعع١ُٝ اييت خطتٗا ايعُاد٠ يف 

ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ َٔ خ ٍ  ايديٌٝ ايتفؿًٝٞ املٛق   ٚغسح ايدلاَر املتاس١ ٚخططٗا  ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ 

االنادميٞ َع اضتعُاٍ غب٘ تاّ يًتك١ٝٓ اؿاضٛب١ٝ يهٔ ٖٓاى بعض  دايطايب ٚأٜكا اإلزغا

 ميهٔ ايٛؾٍٛ إيٝٗا َٔ خ ٍ  تاالضتدزانا

  ٌٝسٍٛ  ط م املٓ  ٚايبتعًِٝ املٛاشٟ.  سايكبٍٛ  مبعًَٛات أنجإثسا٤ دي 
  .ؼدٜد بدق١ ٚادبات ٚسكٛم ايطايب 
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  .ؼدٜد آي١ٝ ايػه٣ٛ ٚايطعٕٛ املتاس١ 
 .تفؿٌٝ دقٝل يهٝف١ٝ ايفسش  َٚعاٜرل ايكبٍٛ ٚاملفاق١ً 
  اؿسف ع٢ً اضتشداخ ضبٌ ٚقٓٛات يًشؿٍٛ ع٢ً تغر١ٜ زادع١  َٔ املٓطٛبل

 سٍٛ تطٜٛس تك١ٝٓ املعًَٛات املطتدد١َ. ٔٚاملطتفٝدٜ
  .االٖتُاّ ب يٝات قبٍٛ ط م اؿادات اـاؾ١ 

َسدعا يًددل٠  يٝهْٛٛااالزتكا٤ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ َٔ خ ٍ ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ ٚ تػذٝع  ايتُٝص ٚاإلبداا  .5

 ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚاألْع١ُ األنادمي١ٝ.

س١ٝ ايهادز ٚاملٓطٛبٕٛ َػذع  َٔ سٝح إزادتِٗ ٚز بتِٗ يف ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ايٛاقع اؿايٞ يًعُاد٠ َٔ ْا

ٚتٛفسِٖ عًٞ خدل٠ دٝد٠ بايعُّٛ َع ٚدٛد آيٝات يًتشفٝص ٚاملهافأ٠ ٚميهٔ تغط١ٝ ايٓكا٥ـ املػاز إيٝٗا 

 يف ايتشًٌٝ ايسباعٞ َٔ خ ٍ :

  قاٚي١ االضتك ٍ مبٝصا١ْٝ املهاف ت املاد١ٜ يتهٕٛ َٔ ايعُاد٠ 
 تُاد خط١ تدزٜب١ٝ ض١ٜٛٓ  أٚ فؿ١ًٝ عطب سادٝات املٓطٛبل ٚتطٛزات  َٚتطًبات اع

 األدا٤ املُتاش
   تٛؾٝف املٗاّ ٚاملطؤٚيٝات داخٌ ايعُاد٠ 
  تٛؾٝف املٗازات ٚاملعازف املتطًب١ يًكٝاّ باملٗاّ ٚاملطؤٚيٝات 
 تٛؾٝف إدسا٤ات ايعًُٝات 
  تػذٝع املبدعل ٚاملتُٝصٜٔ  داخٌ ايعُاد٠ 

: ميهٔ اضتجُاز ايتعاَ ت  ت١ُٝٓ ايػسان١ داخٌ ٚخازز اؾاَع١ مبا  كل زؤ١ٜ ٚزضاي١ اؾاَع١ .6

اؿاي١ٝ َع اؾٗات ايتابع١ يًذاَع١ ٚخازدٗا يت١ُٝٓ ايػسانات مبا  كل أٖداف ايعُاد٠ االتُع١ٝ 

 ٚذيو َٔ خ ٍ:

 اَع١ تٛفرل ايبٝاْات اـاؾ١ باألدا٤ ايط بٞ ملتدرٟ ايكساز يف نًٝات اؾ 

  ايتعإٚ َع عُادات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ايعسٜك١   ْٚكٌ اـدلات 

  املطا١ُٖ يف ْػس ايتٛع١ٝ عاد١ ضٛم ايعٌُ يًدلاَر املتاس١ باؾاَع١ 
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 من العنادة ناملستفيديحتديد  .8
 َطتفٝد  أضاضٞ ٚ َباغس  -1

  )ط م اؾاَع١ بػت٢ ايدلاَر املٓتُل هلا )َٓعِ   َٛاشٟ  َٓ   ...اخل 

  ايهًٝات املدتًف١ 
 

 َطتفٝد  رل َباغس           -2 

 ازٜل ٚايفٓٝل  بايعُاد٠ االد   أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ ف٢ سهُِٗ :   املطتفٝدٕٚ داخًٝا

 االقطاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ ٚايٛسدات ٚايًذإ االداز١ٜ ٚاالنادمي١ٝ -

 

 (واإلمكانات املتاحةيف ضوء الوشن النسيب لعناصس املصفوفة حتديد األولويات ) .9

دزاض١ األٖداف مت  ٚزغ١ ايعٌُ االضتدزان١ٝ  ٚبعديف ذات االدتُاا املػاز إيٝ٘ يف ايفكس٠ ايطابك١ 

 تستٝب األٚيٜٛاتمت االتفام ع٢ً ٚاإلَهاْٝات املتاس١  االضذلاتٝذ١ٝايتٓفٝر١ٜ املٓبجك١ َٔ األٖداف 

 :  األضاض١ٝ نُا ًٜٞ

 ْػس ثكاف١ اؾٛد٠ .2

 .ايراتٞ ٚ إعداد خط١ ؼطلايتكِٜٛ  .3

يف ايتٛد٘ يًدد١َ اإليهذل١ْٝٚ ٚنٝف١ٝ  )ايط م خؿٛؾا(ٔيًُطتفٝدٜدٚزات ٚتٛع١ٝ َهجف١  .4

 اضتدداَٗا.

إد اؾاَع١ َٔ خسجيٞ املسس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ خؿٛؾا املتُٝصٜٔ عَُٛا  ٚ ضتكطام ايط م ا .5

 باإلقاف١ يًتعًِٝ املٛاشٟ . داخٌ املٓطك١ ٚخازدٗا ٚنريو ايطًب١  رل ايطعٛدٜل )املٓ (

 ايتعإٚ َع عُادات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ايعسٜك١   ْٚكٌ اـدلات .6

 ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ يًددَات  ٚادسا٤ات ايعٌُ .7

 ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ .8

 االنادميٞتؿُِٝ املسغد  .9

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ .:

 تتِ داخٌ ايعُاد٠ اعداد ديٌٝ تٛؾٝف ادسا٤ات ايعًُٝات اييت .21

 إعداد ديٌٝ ٚؾف األدٚاز ٚاملٗاّ اإلداز١ٜ ٚايٛظٝف١ٝ ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ .22

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ يف املادطترل ايتٓفٝرٟ. .23



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 27 -(

 تطٜٛس آيٝات قبٍٛ يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١  .24

 تسق١ٝ ايتعًِٝ املٛاشٟ ٚايتعًِٝ عٔ بعد ٚتعًِٝ ايهباز .25

 ٚإضتكطام ايهادز ايبػسٟ املُٝص .26

 –إعاد٠ تأٌٖٝ َعًُٞ َساسٌ ايتعًِٝ )تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  .16

 (ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ يط م املٓ -تعًِٝ ايهباز –ايدٜبًَٛات امل١ٝٓٗ 

 املوائنة مع خطة اجلامعة االسرتاتيجية  .10
 

 ايه١ًٝ اؾاَع١ ايعٓؿس

 ايسؤ١ٜ

 َسَٛقًا:إ تؿب  داَع١ اؾٛف ؾسسًا عًًُٝا 
 قفصًا يإلبداا يف ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ  -1

 تكِ نٛادز ٚنفا٤ات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ عامل١ٝ -2

 متتًو َسانص أعاخ عاي١ٝ اؾٛد٠ -3

تطِٗ يف زفع اإلْتاد١ٝ ايصزاع١ٝ يف َٓطك١  -4

 اؾٛف

 يًٛؾٍٛ اد َٓتذات ؾٓاع١ٝ ٚ را١ٝ٥ ٚطب١ٝ -5

 يدٜٗا بساَر ْٛع١ٝ -6

 فتُع١ٝ َؤ١ًٖؽسز قٝادات  -7

 َٛا١ُ٥ الستٝادات ضٛم ايعٌُ -8

ايسٜاد٠ يف عًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚايتُٝص يف اـدَات 

املكد١َ ٚاضتكطام أفكٌ ايط م يًذاَع١ مبا ٜطِٗ يف بٓا٤ 

 .االتُع

 

َٔ سٝح ايتشفٝص ع٢ً  اإلبداا يف ايتعًِٝ  تتٛافل َع ز١ٜٚ اؾاَع١" 

َٔ  ع١ًُٝ ٚعج١ٝ عامل١ٝ نٛادز ٚنفا٤اتٚايبشح ايعًُٞ ٚقِ 

خ ٍ تٛفرل ٚاضتٗداف ايعٓؿس األضاضٞ يًع١ًُٝ األنادمي١ٝ ٖٚٛ 

 ." ايطايب

 ايسضاي١

تكدِٜ كسدات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ َتُٝص٠ يت١ُٝٓ 

 االتُع

 

 

ايهفا٠٤ ٚ ايتُٝص يف أدا٤ مجٝع عًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ 

ايتك١ٝٓ ٚاإلزغاد ظٛد٠ ٚغفاف١ٝ ٚعدٍ بل ايطًب١  َع تٛظٝف 

يف ناف١ ايعًُٝات ٚ املٗاّ اييت ؽـ ايطايب َٔ قبٛي٘ إد 

 ا١ٜ ؽسد٘  ٚاؿسف ع٢ً عٓاؾس بػس١ٜ ٚأْع١ُ َتُٝص٠ 

ٚقفص٠ ٚذات دٛد٠ عاي١ٝ ٚايتعإٚ َع ايػسنا٤ داخٌ ٚخازز 

 .اؾاَع١ مبا ٜطاِٖ يف ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ ٚ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ

 

يف ع١ًُٝ قبٍٛ  سٝح ايتُٝصتتٛافل َع زضاي١ اؾاَع١ َٔ "  

ٚتطذٌٝ ايط م  ٚاضتكطابِٗ ٚإزغادِٖ  ٚايتعإٚ َع ايػسنا٤ 

تكدِٜ كسدات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ َتُٝص٠ مبا ٜهفٌ  االدتُاعٝل

 "يت١ُٝٓ االتُع
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 ايه١ًٝ اؾاَع١ ايعٓؿس

 األٖداف

 االضذلاتٝذ١ٝ

إٔ تؿب  داَع١ اؾٛف قُٔ أفكٌ َا٥يت  -1

 داَع١ عامل١ٝ
األٚا٥ٌ إٔ تهٕٛ قُٔ اؾاَعات اـُظ   -2

 عاملًٝا يف أعاخ ٚؾٓاع١ املٛاد ايغرا١ٝ٥

 إٔ تطاِٖ بفاع١ًٝ يف بٓا٤ االقتؿاد املعسيف  -3

ؼكٝل اؾٛد٠ ٚاالعتُاد ٚفل َعاٜرل اؾٛد٠  .1

ايػا١ًَ ؾُٝع  اـدَات  ٚاألعُاٍ اييت 

 تكدَٗا ايعُاد٠.
إدازٜا ٚتكٓٝا  خدَات ايعُاد٠تطٜٛس مجٝع  .2

َٚتطًبات املطتكبٌ يتٛانب َطتذدات ايعؿس 

يتكدّ أفكٌ اـدَات يًط م ٚأعكا٤ 

اهل٦ٝات األنادمي١ٝ ٚايهًٝات ٚاملسانص 

 .ٚاالتُع
تطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يًط م  .3

يًٛؾٍٛ إد  ايطبٌ بهاف١  داخًٝا ٚخازدٝا 

زؤ١ٜ ايعُاد٠ املطتكب١ًٝ ٚؼكٝل زضايتٗا 

١ ٚاؿفاظ ع٢ً َٓذصاتٗا يسفع اضِ اؾاَع

 .ٚايٛطٔ
االزتكا٤ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ َٔ خ ٍ ت١ُٝٓ  .4

 يٝهْٛٛا ايهفا٠٤ ٚ تػذٝع  ايتُٝص ٚاإلبداا

َسدعا يًددل٠ ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ 

 ٚايتطذٌٝ ٚاألْع١ُ األنادمي١ٝ.
ت١ُٝٓ ايػسان١ داخٌ ٚخازز اؾاَع١ مبا  .5

  كل زؤ١ٜ ٚزضاي١ اؾاَع١.
6.  

اؿسف  اَع١ َٔ سٝحتتٛافل اٖداف ايه١ًٝ َع اٖداف اؾ "

ع٢ً اضتٝفا٤ َعاٜرل اؾٛد٠ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ  ٚاييت تطاِٖ يف 

إٔ تهٕٛ يف املساتب ايتؿٓٝف١ٝ ايعًٝا   نُا  تٓـ أٖداف 

ايعُاد٠ َباغس٠ ع٢ً اعتباز زفع  اضِ اؾاَع١ َٔ خ ٍ  

تكدِٜ خدَات ذات ْٛع١ٝ يًط م ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

ٜطاِٖ يف ايدفع بعذ١ً  ايبٓا٤  ٝا بهفا٠٤ ٚاملطا١ُٖ ادتُاع

 "االقتؿادٟ ٚاملعسيف 
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 29 -(

 ايه١ًٝ اؾاَع١ ايعٓؿس

االٖداف 

 ايتٓفٝر١ٜ

 سؿٍٛ اؾاَع١ ع٢ً االعتُاد املؤضطٞ 1-1ٖرب

 ْػس ثكاف١ اؾٛد٠       2-2

تطٜٛس األدا٤ ٚاملُازض١ يف أقطاّ ايعُاد٠ يتتٓاضب  2-3

 َع املعاٜرل ٚاملؤغسات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ

 خط١ ؼطلايتكِٜٛ ايراتٞ ٚ إعداد  2-4

 املطا١ُٖ يف اؿؿٍٛ االعتُاد املؤضطٞ يًذاَع١ 2-5

% َٔ ايعدد 52شٜاد٠ عدد ايط م بٓطب١  3-1ٖرب 

 اؿايٞ

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 4-2

إد خؿٛؾا املتُٝصٜٔ عَُٛا  ٚ ضتكطام ايط م ا 4-3

اؾاَع١ َٔ خسجيٞ املسس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ داخٌ املٓطك١ 

  رل ايطعٛدٜل )املٓ (ٚخازدٗا ٚنريو ايطًب١ 

 باإلقاف١ يًتعًِٝ املٛاشٟ .

تٛفس ايطهٔ ٚاـدَات ايؿش١ٝ  9-1ٖرب 

ٚايسٜاق١ٝ ٚايذلف١ٝٗٝ امل ١ُ٥ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

 ٚط م ٚطايبات اؾاَع١

تٛفرل اـدَات املتُٝص٠  ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ   3-9

 يط م املٓ   .

بػبه١ تغط١ٝ مجٝع َسافل اؾاَع١  8-1ٖرب 

االْذلْت ضًهًٝا ٚالضًهًٝا ٚشٜاد٠ ضسعتٗا مبا ال 

 دٝذا 3ٜكٌ عٔ 

 ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ يًددَات  ٚادسا٤ات ايعٌُ 3-2

 تطٜٛس ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ  يًعُاد٠ 3-5

اضتكطام أعكا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ  2 -2ٖرب 

 َٚعاِْٚٝٗ ذٚ ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ
ايعُاد٠ ٚاضتكطام ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ  4-4

 ايهادز ايبػسٟ املُٝص

 ايتعسف ع٢ً استٝادات ٚتطًعات االتُع 4-4ٖرب 

تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ   6-6

 َٔ خ ٍ  بساَر تأٌٖٝ  َعًُٞ َساسٌ ايتعًِٝ

تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ    6-6

 امل١ٝٓٗ . تَٔ خ ٍ  ايدٜبًَٛا

تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ     6-7

 َٔ خ ٍ   ايدٚزات ايتأ١ًٖٝٝ.

تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ    6-8

 َٔ خ ٍ  ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ يط م املٓ .

 
زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات املاي١ٝ  1-6ٙ 

 اؾاَع١ٚاستٝادات َٚتطًبات 

تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ يًدلاَر ذات ايعا٥د املايٞ مبا   3-5

ٜطاِٖ يف زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات املاي١ٝ ٚاستٝادات 

 َٚتطًبات ايعُاد٠.

 

تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا  5-4

ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات املاي١ٝ َٚتطًبات 
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 31 -(

 ايه١ًٝ اؾاَع١ ايعٓؿس

 ايعُاد٠ 

 املؤغسات

َٔ إعداد ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ  االْتٗا٤  1-1-3

 يًتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ
َٔ إعداد ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ يًتكِٜٛ املؤضطٞ  االْتٗا٤ 2-4-2

 يًعُاد٠ ايراتٞ 
ْطب١ َا مت تؿٜٛب٘ ٚتطٜٛسٙ بٓا٤ ع٢ً   1-1-4

 كسدات دزاض١ ايتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ 

ٚتطٜٛسٙ بٓا٤ ع٢ً كسدات ْطب١ َا مت تؿٜٛب٘   2-4-3

 دزاض١ ايتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ

 اضتٝفا٤ َتطًبات االعتُاد املؤضطٞ  5 -1-1
اضتٝفا٤ َتطًبات االعتُاد  ْطب١ املطا١ُٖ يف  2-5-2

 املؤضطٞ

 املعدٍ اإلمجايٞ يًكٝد  2-2-3 يًكٝد اإلمجايٞ املعدٍ املعدٍ اإلمجايٞ يًكٝد  1-3-1

 املعدٍ ايؿايف يًكٝد 3-2-3 .يًكٝد ايؿايف املعدٍ 1-3-2

 َعدٍ املطتذدٜٔ يف اؾاَع١  5-3-4 اؾاَع١ يف املطتذدٜٔ َعدٍ 1-3-3

 ايعا٥د املايٞ َٔ ايتعًِٝ املٛاشٟ  1-5-3 ايعا٥د املايٞ َٔ ايتعًِٝ املٛاشٟ  1-6-1

 املادطترل ايتٓفٝرٟايعا٥د املايٞ َٔ   2-5-3 ايعا٥د املايٞ َٔ املادطترل ايتٓفٝرٟ  1-6-3

 بعد عٔ ايتعًِٝ َٔ املايٞ ايعا٥د  4-5-3 بعد عٔ ايتعًِٝ َٔ املايٞ ايعا٥د  1-6-2

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر تعًِٝ ايهباز  4-6-4 ايعا٥د املايٞ َٔ تعًِٝ ايهباز  1-6-4

ايعا٥د املايٞ َٔ إعاد٠ تأٌٖٝ َعًُٞ  1-6-10

 َساسٌ ايتعًِٝ ايعاّ

إعاد٠ تأٌٖٝ َعًُٞ  ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر   6-5-2

 املساسٌ ايتع١ًُٝٝ

 ايعا٥د املايٞ َٔ ايدبًَٛات امل١ٝٓٗ  2-4-5 ايعا٥د املايٞ َٔ ايدبًَٛات امل١ٝٓٗ 1-6-11

ايعا٥د املايٞ َٔ ايدٚزات ايتدؿؿ١ٝ  1-6-12

 .ٚايتأ١ًٖٝٝ 

سْاَر  ايدٚزات  ايتدؿؿ١ٝ ايعا٥د املايٞ َٔ ب  5-4-3

 ٚايتأ١ًٖٝٝ

ايعا٥د املايٞ َٔ بساَر تع١ًُٝٝ يط م  1-6-13

 .املٓ  بدعِ َٔ ايكطاا اـاف
 ايتع١ًُٝٝ يط م املٓ  ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر 5-4-4

 املػسٚعات

ت١٦ٝٗ اؾاَع١ ملتطًبات االعتُاد   1-1-2

 NCAAAاملؤضطٞ 
 املؤضطٞ االعتُادت١٦ٝٗ ايعُاد٠ ملتطًبات  1ؽ

 ٚايتطذٌٝ تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ  2ؽ ٚايتطذٌٝ تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ  1-3-1

ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ ايع١ًُٝ   1-7-1

 ايتع١ًُٝٝ

خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ  3ؽ

 ٚايتطذٌٝ

 االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ  4ؽ ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ ت١ُٝٓ االتُع  1-7-3

 ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚخدَات  آليٝات ٜس ايتكين ايتطٛ  5ؽ اإلداز٠ اإليهذل١ْٝٚ 1-9-1

 اضتكطام ايهفا٤ات ٚايكدزات ايع١ًُٝ 2-2-1
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ   6ؽ

 ٚفٓٝل  َٔ إدازٜلاملتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ 
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 30 -(

 التنويل )أساسية واحتياطية(حتديد مصادز  .11

 يف ذات االدتُاا املػاز إيٝ٘ يف ايفكس٠ أع ٙ مت االتفام ع٢ً َؿادز ايتٌُٜٛ ايتاي١ٝ:

 طبٝع١ املؿدز املؿدز ّ

 َؿدز أضاع َٝصا١ْٝ اؾاَع١ 1

 َؿدز استٝاطٞ 1_5_1َػسٚا ٚناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يتطٜٛس عًُٝات ايتٛظٝف ؽ  2

 َؿدز استٝاطٞ 1_3_1ٚناي١ اؾاَع١ يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يتطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ؽ َػسٚا  3

بايٓطب١ يًُؿادز االستٝاط١ٝ  فمْٗا يف األؾٌ َؿادز قت١ًُ   رل إٔ ايعُاد٠ تطع٢ الضتغ هلا قدز 

اإلَهإ َٔ خ ٍ إقٓاا ايٛناي١ بتٌُٜٛ بعض املػازٜع داخٌ ايعُاد٠  نُا ٖٛ َكس يف خط  

ٚناي١ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ َجٌ عًُٝات ايتٛظٝف ٚنريو َطبٛعات ايعُاد٠  ٚذيو يتٌُٜٛ َػازٜع 

 أخس٣ ندٚزات تدزٜب١ٝ ٚٚزؽ عٌُ.

 االستنسازية آليات التكييه ومتابعة التنفير و. 12

 املباد٣ ٤ ايتاي١ٝ : ضتعتُد ايعُاد٠  يف آي١ٝ ايتكِٝٝ  ٚاملتابع١ 

 أساسية(:للتكييه )أزبع مساحل  -1

 االستنسازية  :املتابعة و -2

 (4بنناذج تكينية  وحتليلية )ملخل  االستعانة -3

  منٛذز  َتابع١ ْؿف ضٟٓٛ يألْػط١ ٚاإلدسا٤ات اـاؾ١ باـط١ ايتٓفٝر١ٜ 
 منٛذز ايتكِٝٝ ايطٟٓٛ يهاٌَ اـط١  ايتٓفٝر١ٜ 

  األدا٤منٛذز َتابع١ ضٟٓٛ ملؤغسات 

  خ ٍ اـُظ ضٓٛات ١االضذلاتٝذٝمنٛذز َتابع١ اـط١ 
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 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 32 -(

 ايتشكرل : -1
إٕ ع١ًُٝ ؼدٜد األٖداف ايتٓفٝر١ٜ ٚ ٚاعتُاد َؤغسات األدا٤ اـاؾ١ بٗا ٖٛ دٖٛس ع١ًُٝ       

ايتكِٝٝ ٚ ٜعتدل ؼكل األٖداف ايتٓفٝر١ٜ مبؤغسات أدا٤ دٝد٠ ٖٛ املدسز األضاضٞ  ايرٟ 

ضٝشسف ع٢ً تكُٝ٘ َٚتابعت٘ ٚتعتدل َسس١ً ايتشكرل عًُٝا َسس١ً تطتٓد ع٢ً َؿادز مجع 

ٚاـط١ ايتٓفٝر١ٜ   سٝح مت ؼدٜد املطًٛم   ٚأٜكا ضٝتِ اعتُاد املؤغسات  نٗدف  املعًَٛات

أضاضٞ يًتكِٝٝ     تعتدل اإلدسا٤ات باـط١ ايتٓفٝر١ٜ  أِٖ ايطسم ٚاألدٚات يع١ًُٝ ايتشكرل 

ٚاإللاش   سٝح مت ؼدٜد املٝصاْٝات  ٚاألدٚاز  ٚاإلطاز ايصَين نُا مت اإلغاز٠ ملؿادز 

  اؾص١ٝ٥ اـاؾ١ ب٘.املعًَٛات يف
 :  ايتٓفٝر -2

ٜٚهٕٛ َٔ خ ٍ ػُٝع املعًَٛات ٚتؿٓٝفٗا  ثِ ايتٛثٝل  َع َباغس٠ اإلدسا٤ات اييت         

تطتدعٞ ايتعإٚ َع اؾٗات املدتًف١ ٚتٓفٝر اإلدسا٤ات ايٛازد٠ يف اـط١ ايتٓفٝر١ٜ ٚفل دداٍٚ 

 ٚخط  ٚاقش١.

 ايتشًٌٝ :  -3
ٜٚهٕٛ َٔ خ ٍ ؼًٌٝ املعًَٛات ٚايعٌُ املٓذص ثِ ؼدٜد االضتٓتادات ايس٥ٝط١ٝ       

خ ٍ منٛذز املتابع١ ْؿف ايطٟٓٛ يألْػط١ تعساض أديتٗا ثِ اـسٚز بتٛؾٝات   ٚذيو َٔ ٚاض

 .(4)ًَشل  منٛذز ايتكِٝٝ ايطٟٓٛ يهاٌَ اـط١  ايتٓفٝر١ٜ ٚ ٚاإلدسا٤ات 
 االقذلاسات ٚايتدطٝ  :  -4

ٜٚهٕٛ َٔ خ ٍ بًٛز٠ ايتٛؾٝات  ٚ إعداد َطٛدات يتٓاقؼ َع اؾٗات املع١ٝٓ بايتٓفٝر ثِ    

اـسٚز بتكازٜس باالتفام َع اؾٗات املع١ٝٓ ٚ ؼدٜح اإلدسا٤ات أٚ اضتدزانٗا أٚ تكٛميٗا 

 ٚاالضتُساز فٝٗا.
  االضتُساز١ٜ  ٚ  املتابع١ 

ٚاملعد٠ َٔ خ ٍ ٖرٙ اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ  ٜستهص ْعاّ املتابع١ باألضاع ع٢ً َسس١ً ايتؿُِٝ

ٚاملسس١ً ايجا١ْٝ ٖٚٞ امل١ُٗ  سٝح ٜتِ مجع ايبٝاْات ٚايتٓفٝر ثِ َكازْتٗا باألٖداف )كسدات 

ْٚتا٥ر( َٚٔ ثِ عسقٗا ٚاؽاذ ايكسازات ع٢ً إثس ذيو َجٌ تعدٌٜ أضايٝب ايعٌُ  َٛاش١ْ املٝصاْٝات 

 ١ ملتابع١ ايكسازات ايطابل اؽاذٖا.أٚ  إعاد٠ تٛشٜع املٗاّ ٚ رلٖا باإلقاف

 خ ؾ١ ع١ًُٝ ايتٓفٝر ٚاملتابع١ ٚاإلضتُساز١ٜ ميهٔ اضتعساقٗا َٔ خ ٍ مناذز يًُتابع١  

( : 4( : منٛذز املتابع١ ْؿف ايط١ٜٛٓ ( ٚ منٛذز َتابع١ ضٟٓٛ )ًَشل )4ْؿف غٗس١ٜ  )ًَشل )

قِٝ َؤغسات األدا٤ يًدط١ ايعُاد٠)مخظ  منٛذزمنٛذز :  4( ٚأٜكا ) ًَشل منٛذز املتابع١  ايطٟٓٛ

 (4)ًَشل  منٛذز ايتكِٝٝ ايطٟٓٛ يهاٌَ اـط١  ايتٓفٝر١ٜٚ  (ضٓٛات(



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 33 -(

 :ٞضتٗدف ع١ًُٝ املتابع١ يتشكٝل َا ًٜ

ايتأند َٔ ضرل  اـط١ االضذلاتٝذ١ٝ ٚفل ايتدطٝ  يتشكٝل األٖداف َٔ خ ٍ ايتكازٜس  -

 ايدٚز١ٜ  يًذإ املطؤٚي١ .
املٓفرٜٔ ٚاملطؤٚيل عٔ ايتٓفٝر َٔ خ ٍ األخر بعل االعتباز اإلغهايٝات اييت شٜاد٠ نفا٠٤  -

 تؿادفِٗ ٚايعٛا٥ل َٚعاؾتٗا .
 تطٜٛس أدا٤ األٖداف ايتٓفٝر١ٜ  -
 شزا زٚح ايتشفٝص املعٟٓٛ ٚايعٌُ اؾُاعٞ -
 انتػاف قدزات ايعاًَل ٚتٛظٝفٗا ٚيٛ بتعدٌٜ املٗاّ -
 تكدٜس ايهفا٠٤ َٚساقب١ األدا٤ -

 اؿسف ع٢ً اضتُساز١ٜ ع١ًُٝ املتابع١-

 : ٚإللاح ع١ًُٝ املتابع١  ٖٓاى ْكاط قسٚز١ٜ ضتشسف ايعُاد٠ عًٝٗا َٚٓٗا

o  ايتشدٜد ايطسٜع يًُػانٌ فٛز ٚقٛعٗا 

o  َكاز١ْ ايتكدّ ايفعًٞ باملدط 

o  ٝؼدٜد َكداز االبتعاد عٔ ايتدط 

o ؼدٜد ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً نفا٠٤ ايتٓفٝر 

o ْٝ١ ضٛا٤ا ػاٚشا أٚ فا٥كا ايتٓب٘ يًُٝصا 

o ايتٓطٝل َع اؾٗات املدتًف١ خاؾ١ اييت ٜسب  ايعُاد٠ بٗا غسان١ يف ؼكٝل األٖداف 

o ايتٓبؤ باملػانٌ املطتكب١ً ٚايعٌُ ع٢ً اضتدزانٗا 

o  َساقب١ املٗازات املطًٛب١ ٚتدزٜبٗا 

o ٜٚايػسنا٤  ٔاْطباعات ٚزدٚد فعٌ املطتفٝد 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 34 -(

 

 

 

 

 

 امللخكات



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

  

 

 

 (1ملخل )

 (اخلطة التنفيرية)

ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ ٚبعض ايػسنا٤ ٚ ٚادتُاعات َٚٓاقػات مت اـًٛف يألٖداف ايتٓفٝر١ٜ ايتاي١ٝ يف ق٤ٛ االضتدزان١ٝ اضتٓادا  ملا مت  إلاشٙ باـط١ ٚبعد ٚزغ١ عٌُ 

 االضذلاتٝذ١ٝ يًعُاد٠ أٜكا األٖداف االضذلاتٝذ١ٝ يًذاَع١ ٚبطاق١ األدا٤ املتٛاشٕ اـاف بٗا. األٖداف

 ؼكٝل اؾٛد٠ ٚاالعتُاد ٚفل َعاٜرل اؾٛد٠ ايػا١ًَ ؾُٝع  اـدَات  ٚاألعُاٍ اييت تكدَٗا ايعُاد٠. .1

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات 

 ْٗا١ٜ بدا١ٜ

ْػس ثكاف١   -1

 اؾٛد٠

تبين َٓطٛبٞ ايعُاد٠ 

 يجكاف١ اؾٛد٠ ٚفُٗٗا

تعسٜف َٓطٛبٞ ايعُاد٠ ع٢ً املفاِٖٝ  -

 األضاض١ٝ يًذٛد٠.

ْػس زؤ١ٜ ٚزضاي١ ايعُاد٠ ٚأٖدافٗا  -

 االضذلاتٝذ١ٝ بل َٓطٛبٞ ايعُاد٠ .

اـاؾ١  املعاٜرل  ٚاملؤغساتَٓاقػ١  -

 .املؤضطٞ يًذاَع١ باالعتُاد

 

 

 

 

 

 

 

2118 2122 

َٝصا١ْٝ 

 اؾاَع١

أيف  41)

 زضاٍ (

ٚسد٠ اؾٛد٠ 

 ٚايتطٜٛس

بايعُاد٠ 

بايػسان١ َع 

عُاد٠  ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠

ْطب١ َػازن١ املٓطٛبل يف   2-2-2

دٚزات ْػس ايجكاف١ ٚدٚزات االعتُاد 

 .املؤضطٞ

إع ٕ ايسؤ١ٜ عدد َسات تفكد  2-2-3

ٚايسضاي١ يف أَانٔ كتًف١ َٔ ايعُاد٠ ٚع٢ً 

 ايبٛابات



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 36 -(

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات 

 اد َٔ

تطٜٛس األدا٤  -2

ٚاملُازض١ يف 

أقطاّ ايعُاد٠ 

يتتٓاضب َع 

املعاٜرل ٚاملؤغسات 

 ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ 

تطٜٛس إدسا٤ات 

ايعًُٝات اييت تتِ 

داخٌ ناف١ أقطاّ 

ايعُاد٠ يتتٓاضب َع 

َعاٜرل َٚؤغسات 

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ 

 يًتكِٜٛ ٚاالعتُاد .

اقذلاح خطٛات إدسا١ٝ٥ يتطبٝل املعاٜرل -

 ٚاملؤغسات يف ناف١ أعُاٍ ايعُاد٠.

تطبٝل َعاٜرل َٚؤغسات اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ -

 يًتكِٜٛ.

َٝصا١ْٝ  2121 2118

اؾاَع١  

أيف  211)

 زٜاٍ(

ٚسد٠ اؾٛد٠ 

 ٚايتطٜٛس

بايعُاد٠ 

بايػسان١ َع 

عُاد٠  ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠

ٚثٝك١ تٛق  نٝف١ٝ تطبٝل  2-3-2

ٚاملؤغسات يف ناف١ ايعًُٝات املعاٜرل 

 ٚاـدَات اييت تكّٛ بٗا ايعُاد٠ .

ْطب١ اضتٝفا٤ املعاٜرل ٚاملؤغسات   2-3-3

يف ناف١ ايعًُٝات ٚاـدَات اييت تكّٛ بٗا 

 ايعُاد٠ .

 

 

 

 

ايتكِٜٛ  -3

ايراتٞ ٚ إعداد 

 خط١ ؼطل 

فِٗ ٚتطبٝل َٓطٛبٞ 

ايعُاد٠ ملفّٗٛ 

ايتكِٜٛ ايراتٞ 

باضتدداّ َعاٜرل 

َٚؤغسات اهل١٦ٝ  

ايٛط١ٝٓ ٚت١ُٝٓ قدز٠ 

َٓطٛبٞ ايعُاد٠ ع٢ً 

يع ز تؿُِٝ خط  

ْكاط ايكعف 

ٚتطٜٛس ْكاط ايك٠ٛ 

الضتفا٤ املعاٜرل 

 ٚاملؤغسات

 

فِٗ َٓطٛبٞ ايعُاد٠ يًتكِٜٛ ايراتٞ يف -

 ق٤ٛ َعاٜرل َٚؤغسات اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ .

ت١ُٝٓ قدز٠ َٓطٛبٞ ايعُاد٠ ع٢ً ٚقع -

 خط  يطد ايجغسات 

اقذلاح تؿٛز يطد ايفذٛات مبا -

 ٜطتٛيف املعاٜرل ٚاملؤغسات

صا١ْٝ َٝ 2121 2117

اؾاَع١  

أيف  81)

ٚسد٠ اؾٛد٠  زٜاٍ(

 ٚايتطٜٛس

بايعُاد٠ 

بايػسان١ َع 

عُاد٠ اؾٛد٠ 

ٚٚسد٠ االيتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠ بايعُاد٠ 

َٔ إعداد ايتكسٜس  االْتٗا٤   2-4-2

 يًعُاد٠ ايٓٗا٥ٞ يًتكِٜٛ املؤضطٞ ايراتٞ 

ْطب١ َا مت تؿٜٛب٘ ٚتطٜٛسٙ     2-4-3

بٓا٤ ع٢ً كسدات دزاض١ ايتكِٜٛ املؤضطٞ 

 ايراتٞ



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 37 -(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات 

 اد َٔ

 

 

 

املطا١ُٖ يف  -4

 ٞاالعتُاد املؤضط

  يًذاَع١

 تكِٝٝ ايعُاد٠ َٔ-

ْا١ٖٝ َطاُٖتٗا يف 

 اضتٝفا٤ َتطًبات 

 االعتُاد ايٛط١ٝٓ

ايعُاد٠ َٔ د١ٗ  َطاُٖات  تكِٝٝ-

 ق١ًٝ )عُاد٠ ثا١ْٝ (

 

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  613)

عُٝد ايكبٍٛ  زٜاٍ(

ٚايتطذٌٝ  ٚ 

ٚسد٠ اؾٛد٠ 

 ٚايتطٜٛس

 بايعُاد٠

اضتٝفا٤ َتطًبات ْطب١   2 -2-5

اـاف  االعتُاد املؤضطٞ

  بايعُاد٠

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 38 -(

يتٛانربب َطربتذدات ايعؿربس َٚتطًبربات املطربتكبٌ يتكربدّ أفكربٌ اـربدَات يًطرب م ٚأعكربا٤ اهل٦ٝربات األنادميٝرب١ ٚايهًٝربات              إدازٜا ٚتكٓٝا  ايعُاد٠خدَات تطٜٛس مجٝع . 2

 تُع.ٚاملسانص ٚاال

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات دف ايتٓفٝرٟاهل

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 ايٓٗا١ٜ  ايبدا١ٜ

ايتكِٜٛ  -1

اإليهذلْٚٞ يًددَات  

 ٚادسا٤ات ايعٌُ 

ْعاّ إيهذلْٚٞ عًُٞ   -

َٚتهاٌَ َطبل يف مجٝع َساسٌ 

 ع١ًُٝ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

ايتعسف ع٢ً َد٣ زق٢ -

عٔ خدَات  ٚادسا٤ات  ٔاملطتفٝدٜ

ٚعًُٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ  ايٛقٛف 

 ع٢ً اإلجيابٝات ٚايطًبٝات

تطٜٛس آيٝات ايتكِٜٛ يتهٕٛ -

 .إيهذل١ْٝٚ 

تؿُِٝ أدا٠ قٝاع زقا املطتفٝد مبا -

  كل زؤ١ٜ ٚزضاي١ ايعُاد٠

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  211)

 زٜاٍ(

مجٝع إدازات 

 ايعُاد٠  

ْطب١ ايعًُٝات اإلداز١ٜ   3-2-2

 اييت ٜتِ تٓفٝرٖا بػهٌ ايهذلْٚٞ

ْطب١ تغط١ٝ خد١َ ايتكِٜٛ  3-2-2

عدل ايبٛابات  ٔيهاف١ املطتفٝدٜ

  اإليهذل١ْٝٚ.

ؼًٌٝ ْتا٥ر  -2

ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ 

 ٚخدَات ايعُاد٠ 

ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚقدميٗا َع 

 تٛؾٝات  يتطٜٛس اـدَات 

 تٛفرل بٝاْات ايدزاض١-

 تٛؾٝات ايتشطل  -

َٝصا١ْٝ  2121 2119

اؾاَع١  

أيف  31)

 زٜاٍ(

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠

َفؿٌ ٜػٌُ  ٚدٛد تكسٜس 3-3-2

 ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات

إْػا٤ قاعد٠  -3

بٝاْات خاؾ١ 

 مبٓطٛبٞ ايعُاد٠

تٛفرل ناف١ ايبٝاْات املتعًك١ 

 مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ 

إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات َػت١ًُ ع٢ً -

ناف١ ايبٝاْات ٚأٜكا َعًَٛات ناف١ٝ 

)ايتدزٜبات  ايدٚزات   املٗازات اـاؾ١ 

  تٛؾٝف األدا٤ ايٛظٝفٞ  املٛظف 

ايبدٌٜ   أدٚات تكِٜٛ األدا٤  اإلستٝادات 

 ايتدزٜب١ٝ  ضٔ ايتكاعد  ....(

َٝصا١ْٝ  2121 2118

اؾاَع١  

أيف  211)

 زٜاٍ(

َدٜس ايٓعاّ 

اآلنادميٞ َع  

 اداز٠ ايعُاد٠ 

ْطب١ َٓطٛبٞ  2 -3-4

  ايعُاد٠ بكاعد٠ بٝاْات غا١ًَ.



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 39 -(

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات هلدف ايتٓفٝرٟا

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 ايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ 

تطٜٛس ايبٛابات  -4

 اإليهذل١ْٝٚ  يًعُاد٠ 

ْعاّ إيهذلْٚٞ عًُٞ  -

َٚتهاٌَ َطبل يف مجٝع َساسٌ 

 ع١ًُٝ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

املٛقع اإليهذلْٚٞ يًعُاد٠  تطٜٛس-

كتًف ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ يف  ٚ

 ٔق٤ٛ آزا٤ ٚاستٝادات املطتفٝدٜ

ٚمبٛاؾفات  َسدع١ٝ َع اضتشداخ 

آخسٜٔ  ٔقٓٛات ايهذل١ْٝٚ ملطتفٝدٜ

 قتًُل.

اييت تغطٞ  تسؿس ٚؼدٜد ايبٛابا-

   ٔمجٝع املطتفٝدٜ

تطٜٛس ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ َٔ خ ٍ 

 املكاز١ْ املسدع١ٝ ؾاَعات أخس٣.

تؿُِٝ ٚؼدٜح قا١ُ٥ باملٛاؾفات -

اـاؾ١ بايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ ؾُٝع 

 .املطتفدٜٔ ٚايػسنا٤

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  261)

 زٜاٍ(

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

َدٜس ٚاؾٛد٠ 

 ايٓعاّ

االنادميٞ 

بايتٓطٝل َع 

ايػسن١ ايتك١ٝٓ 

 املدٜس٠ يًٓعاّ 

 َٔد٣ زق٢ املطتفٝدٜ 3-5-2

ٚايػسنا٤ ع٢ً ايبٛابات إيهذل١ْٝٚ 

َٔ سٝح ايتطٛز ٚتٓاضبٗا َع 

 استٝاداتِٗ ٚ تطًعاتِٗ. 

إْػا٤ قاعد٠  -5

بٝاْات  يط م 

ايجاْٜٛات ميهٔ 

 ا آيٝا ٗايدخٍٛ إيٝ

ْعاّ إيهذلْٚٞ عًُٞ   -

َطبل يف مجٝع َساسٌ َٚتهاٌَ 

 ع١ًُٝ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

تطٌٗٝ تدفل املعًَٛات  -

ٚايبٝاْات املتعًك١ بط م املسد١ً 

ايجا١ْٜٛ مبا ٜهفٌ ايتدطٝ  

ٚاإلْتكا٤ ٚ إدسا٤ اإلسؿا٥ٝات 

 االش١َ 

اتباعا ايطبٌ ايٓعا١َٝ ٚاإلداز١ٜ -

يًشؿٍٛ ع٢ً إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ اآليٞ 

 يبٝاْات ايط م .

ايبٝاْات بهٌ َا خيـ اثسا٤ قاعد٠ -

ايطايب )الاشات٘ بايجا١ْٜٛ   تكازٜس املعًُل   

 املٛاٖب   ايكدزات   دزدات٘  ...(

تطٌٗٝ ايكبٍٛ اإليهذلْٚٞ ٚايفسش -

 ٚاالضتكطام. 

َطاعد٠ ٚإزغاد ايطايب الختٝاز -

ايدلْاَر املٓاضب َٔ خ ٍ  قاعد٠ 

 ايبٝاْات ٚ َطازٙ.

 

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  861)

 زٜاٍ
عُٝد ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ 

بايتعإٚ َع ٚشاز٠ 

ايتعًِٝ ٚإداز٠ 

ايتعًِٝ ٚ ايتٓطٝل 

َع َدٜس ايٓعاّ 

 اإليهذلْٚٞ 

ْطب١ عدد ايجاْٜٛات   3-6-2

املدف١ بكاعد٠ ايبٝاْات 

 يًطايب ايجاْٟٛ .

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 41 -(
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املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات هلدف ايتٓفٝرٟا

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 ايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ 

اعتُاد آيٝات  -6

ساضٛب١ٝ )بسفٝات 

ذن١ٝ( يف اإلزغاد 

 االنادميٞ

تكدِٜ بسْاَر تفاعًٞ قادز ع٢ً 

َطاعد٠ ايط م املتكدَل 

يًذاَع١ ع٢ً انتػاف َٗازاتِٗ 

 األنادمي١ٝٚتعسٜفِٗ بايدلاَر 

 اييت تتٓاضب َعِٗ

ٚتؿُِٝ سؿس اـدَات اإلزغاد١ٜ -

بسْاَر ٜطاعدِٖ يف ايتعسف ع٢ً 

قدزاتِٗ ٚز باتِٗ ٚاختٝاز ايدلْاَر 

 املٓاضب َع اإلداب١ ع٢ً اضتفطازاتِٗ

 دعٌ ايدلْاَر تفاعًٞ-

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  311)

 زٜاٍ

غؤٕٚ ايط م / 

ن١ًٝ  عًّٛ 

اؿاضب / تك١ٝٓ 

 املعًَٛات

اـدَات 

 ايط ب١ٝ 

َد٣ زق٢ ايط م ع٢ً   3-7-2

ايدلْاَر اؿاضٛبٞ ايتفاعًٞ يإلزغاد 

َٔ سٝح متهٝٓ٘ ع٢ً   االنادميٞ

انتػاف قدزات٘ ٚاختٝاز ايدلْاَر 

 املٓاضب ي٘ .

دٚزات ٚتٛع١ٝ  -7

 َٔهجف١ يًُطتفٝدٜ

يف ايتٛد٘ يًدد١َ 

اإليهذل١ْٝٚ ٚنٝف١ٝ 

 اضتدداَٗا 

ايتكًٌٝ َٔ َػانٌ عدّ ٚعٞ  

املطتفٝد طايب أٚ  رلٙ  بايتكٓٝات 

ٚاألضايٝب ايتك١ٝٓ ٚاؿاضٛب١ٝ يف 

 اؿؿٍٛ ع٢ً اـدَات

ازغاد١ٜ يط م ايجاْٜٛات دٚزات  -

تٛشٜع ديٌٝ َٚٓػٛزات ايعُاد٠ اـسدل ٚ

 .ع٢ً ط م ايجاْٜٛات

زب  املطتفٝد َٓر أٍٚ استهاى بايبٛاب١ 

 ٚاـدَات اإليهذل١ْٝٚ 

دٚزات إزغاد١ٜ  َهجف١ يًطًب١ -

 املطتذدٜٔ 

2118 2122  
خد١َ االتُع 

ٚسد٠ اؾٛد٠ 

 ٚايتطٜٛس 

إداز٠ خد١َ 

 ايطًب١ 

 ٚسد٠ املًفات

عدد املسادعات ايٝد١ٜٚ   3-8-2

ٚاملعاَ ت ايٛزق١ٝ اييت 

 ٜٓذصٖا املطتفٝد.

 عدد ايدٚزات املٓذص٠  3-8-3

تٛفرل اـدَات  -8

املتُٝص٠ ألعكا٤ ٖٝر٠ 

 ايتدزٜظ ٚيط م املٓ 

تكدِٜ خدَات تتُاغ٢ 

ٚطُٛسات اؾاَع١ يف ؼكٝل 

َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ  ٔزقا املطتفٝدٜ

 ايتدزٜظ ٚط م املٓ 

َباغس٠ ٚعدل  ٔايتػاٚز َع املطتفٝدٜ-

 ممجًِٝٗ يًٛقٛف ع٢ً ايٓكا٥ـ .

 اضتدزاى ايٓكا٥ـ  -

تٛفرل ديٌٝ تٛؾٝفٞ َفؿٌ يط م  -

 املٓ 

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  211)

 زٜاٍ

 ٚنٌٝ ايعُاد٠ 

خدَات  ٚسد٠

 ايط م 

 ايكبٍٛ ٚسد٠

 اداز٠ ايتطذٌٝ

َد٣ زق٢ أعكا٤ ١٦ٖٝ   3-9-2

عٔ اـدَات اييت تٛفسٖا  ايتدزٜظ

 ايعُاد٠

تٛفرل قت٣ٛ األدي١  3-9-3

باـدَات املكد١َ اإلدسا١ٝ٥ ٚايتعسٜف١ٝ 

 .يط م املٓ  ايدزاض١ٝ.

َعدٍ زقا ط م املٓ  عٔ   3-9-4

 اـدَات املٛفس٠ َٔ ايعُاد٠ 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 40 -(

يًٛؾٍٛ إد زؤ١ٜ ايعُاد٠ املطتكب١ًٝ ٚؼكٝل زضايتٗا ٚاؿفاظ ع٢ً َٓذصاتٗا يسفع  ايطبٌ بهاف١  تطٜٛس آيٝات َٚعاٜس  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يًط م داخًٝا ٚخازدٝا  .4 

 .اضِ اؾاَع١ ٚايٛطٔ

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 ايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ

تطٜٛس َعاٜرل -1

 ايكبٍٛ باؾاَع١

املطا١ُٖ يف ؼطل ْٛع١ٝ 

ايكبٍٛ ٚاملكبٛيل َٔ 

ايط م مبا ٜتٛافل َع 

ايدلاَر اآلنادمي١ٝ 

املدتًف١ َٔ خ ٍ 

قانات اؾاَعات 

املسدع١ٝ ٚمبا ٜتٓاضب َع 

 طبٝع١ ٚساد١ املًُه١

دزاض١ َد٣ قدز٠ املعاٜرل اؿاي١ٝ ع٢ً -

 .ايكبٍٛ األددز باؾاَع١

ايكبٍٛ دزاضات ٚؾف١ٝ ع٢ً َعاٜرل    -

 ظاَعات َسدع١ٝ ٚع قتٗا بايتُٝص.

تكدِٜ تؿٛزات ٚزؤٟ َٚكذلسات -

 ملعاٜرل ايكبٍٛ 

تغط١ٝ ايدلاَر  دزاض١ َد٣ تغط١ٝ  -

األنادمي١ٝ املستبط١ بايط١ٓ ايتشكرل١ٜ 

َػانٌ ايكبٍٛ مبعاٜرل َٚؤغس

 ت املستبط١ بتأٌٖٝ ايط م هلاٚايتطذٝ 

عكد يكا٤ات ض١ٜٛٓ َع ايط م يدزاض١ -

ٜٛادِٗٗ  َٔ َػانٌ يف ايكبٍٛ َا 

 ٚايتطذٌٝ

 

 

َٝصا١ْٝ  2122  2118

اؾاَع١  

أيف   311)

 زٜاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

ٚسد٠  ٚاؾٛد٠

  ايكبٍٛ 

ٚن ٤ 

ايهًٝات 

يًػٕٛٚ 

 األنادمي١ٝ

عدد ايدزاضات ايٛؾف١ٝ  4-2-2

اييت أدستٗا ايعُاد٠ عٔ َعاٜرل ايكبٍٛ 

ملسدع١ٝ   ٚع قتٗا ايف اؾاَعات 

 بتُٝص ٚتكدّ ايط م.

ْطب١ تطابل  املعاٜرل   4-2-3

اـاؾ١ بكبٍٛ ايط م  َع اؾاَعات 

 املسدع١ٝ.

ْطب١ تغط١ٝ ايدلاَر   4-2-4

األنادمي١ٝ املستبط١ بايط١ٓ 

ايتشكرل١ٜ مبعاٜرل َٚؤغسات 

 املستبط١ بتأٌٖٝ ايط م هلا

زقا ايط م ع٢ً آيٝات   4-2-5

 َع١َٚعاٜرل ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يف اؾا



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 42 -(

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 اد َٔ

تطٜٛس آيٝات  -2

 ايكبٍٛ اإليهذلْٚٞ

ْعاّ إيهذلْٚٞ  -

 عًُٞ َٚتهاٌَ.

تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ -

اإليهذلْٚٞ مبا  كل 

َصٜد َٔ ايٝطس 

ٚايطٗٛي١  ٚزقا 

ايط م    املطتفدٜٔ

ٚؼكٝل عداي١ َٓافط١ 

يف ق٤ٛ أٟ تعدٜ ت 

ع٢ً َعاٜرل ايكبٍٛ 

 ٚايتطذٌٝ.

تكِٜٛ آليٝات اؿاي١ٝ ٚسؿس -

 اإلجيابٝات ٚايطًبٝات

ؼًٌٝ ْتٝذ١ ايتكِٜٛ  ٚتكدِٜ اؿًٍٛ -

 ايتك١ٝٓ 

دعٌ آي١ٝ ٚاقش١ تطٌٗ ع١ًُٝ ايتٛافل -

بل آيٝات ايكبٍٛ ٚاملعاٜرل عٓد ؼدٜجٗا أٚ 

 تعدًٜٗا.

ؼدٜح ديٌٝ يًكبٍٛ ٚتٛشٜع٘ ع٢ً  -

ط م ايجاْٜٛات عٝح  تٟٛ ع٢ً 

)تعسٜفات  َٛاعٝد ايكبٍٛ   

ايػسٚط َعًَٛات ايتٛاؾٌ   آيٝات 

 ايػه٣ٛ..اخل(

 

َٝصا١ْٝ  2122 3129

اؾاَع١  

أيف  261)

 زٜاٍ

ٚسد٠ ايكبٍٛ 

املػسف ع٢ً 

ايكبٍٛ 

َع  اإليهذلْٚٞ

 تك١ٝٓ املعًَٛات 

ع٢ً  َد٣ زق٢ ايط م   4-3-2

 آيٝات ايكبٍٛ اإليهذلْٚٞ .

 املعدٍ اإلمجايٞ يًكٝد  4-3-3

 املعدٍ ايؿايف يًكٝد 4-3-4

َعدٍ املطتذدٜٔ يف  4-3-5

  اؾاَع١ 

ايكبٍٛ ديٌٝ  ١ٝ  ْطب١ تغط  4-3-6

يًددَات اد ؽـ ايطايب ٚع١ًُٝ 

 اـبٍٛ

اضتكطام  3 -3

ايط م إد 

اؾاَع١ ظُٝع 

أؾٓافِٗ َٔ داخٌ 

ٚخازز املٓطك١ ) 

املسس١ً ايجا١ْٜٛ  

طًب١ )املٓ (  

اضتكطام أندل عدد -

َٔ ايط م املتُٝصٜٔ َٔ 

املٓطك١ ٚخازدٗا ٚأٜكا 

ط م املٓ  ٚايتعًِٝ 

املتٛاشٟ ع٢ً َطت٣ٛ 

املًُه١ ٚع٢ً َطت٣ٛ 

 ايعامل اإلض َٞ

ايدعا١ٜ ٚايذلٜٚر يًذاَع١ َٔ خ ٍ -

 شٜاز٠ ايجاْٜٛات ٚتٛشٜع املٓػٛزات عًِٝٗ.

دزاض١ ػازم ايدٍٚ املتكد١َ -

ٚاؾاَعات املسدع١ٝ يف اضتكطام 

 املتُٝٝصٜٔ ٚايط م عَُٛا .

املٓاضب١ يف االضتكطام تؿُِٝ اآلي١ٝ -

 ع ايهًٝاتباملػٛز٠ َ

َٝصا١ْٝ  2122 2117

اؾاَع١  

أيف  511)

 زٜاٍ

عُٝد ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ  

بايػسان١ َع 

ايهًٝات 

ٚبايتعإٚ َع 

ٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚ 

 ٚشاز٠ اـازد١ٝ

عدد ايدزاضات اييت مت  4-4-2

دزاض١ االضتكطام يف   سٍٛإمتاَٗا 

 املسدع١ٝ. اؾاَعات  

ٚدٛد ٚثٝك١ ؼدد   4-4-3

بايتفؿٌٝ َاٖٞ اآليٝات ٚاحملفصات 

 يف االضتكطام

ْطب١ قبٍٛ ايط م  4-4-4



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 43 -(

إثسا٤ املهٕٛ ايط بٞ - ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

يًذاَع١ َٔ ذٟٚ ايكدزات 

 املتُٝص٠

ايدعا١ٜ ٚاإلع ٕ ع٢ً َطت٣ٛ املًُه١ -

 ٚ َطت٣ٛ ايدٍٚ اإلض ١َٝ

املتُٝصٜٔ قًٝا ٚع٢ً َطت٣ٛ ايعامل  ٚسد٠ ايكبٍٛ  

 اإلض َٞ

ْطب١  تغط١ٝ قاعد٠   4-4-5

 ايبٝاْات يًطًب١ املطتكطبل

 ٚدٛد َهتب بايعُاد٠  4-4-6

ٚدٛد -خاف بتطٗٝ ت االضتكطام

َهتب بايعُاد٠ خاف بتطٗٝ ت 

 االضتكطام

تطٜٛس  -4

آيٝات قبٍٛ 

يرٟٚ 

االستٝادات 

 اـاؾ١ 

تٛضٝع فسف ايكبٍٛ  

يًط م َٔ ذٟٚ 

االستٝادات اـاؾ١ يف 

 األنادمي١ٝايدلاَر 

 املٓاضب١ هلِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غسح ػازم اؾاَعات املسدع١ٝ يف -

 ٖرا ايؿدد.

ٚقع ايكٛاب  ٚاآليٝات ٚايػسٚط -

 اـاؾ١ بايكبٍٛ 

اضتشداخ َهتب بطكِ إدازٟ َؤٌٖ -

 يًتعاٌَ َعِٗ.

َٝصا١ْٝ  2121 2118

اؾاَع١ 

أيف  71)

 زٜاٍ

إداز٠ خدَات 

ايط م 

 ٚايطايبات

بايتٓطٝل َع 

 غؤٕٚ ايط م

 ٚسد٠ ايكبٍٛ

ْطب١ ذٟٚ اؿادات اـاؾ١  4-5-2

املطذًل ظاَع١ خسجيٞ ايجاْٜٛات باملٓطك١ 

 اؾٛف.

ٚدٛد َهتب تابع يًكبٍٛ   4-5-3

 ٚايتطذٌٝ ب٘ َٔ ٖٛ َؤٌٖ يًتعاٌَ َعِٗ.



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 44 -(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 اد َٔ

تطٜٛس آيٝات  -5

ايكبٍٛ يًدلاَر ذات 

ايعا٥د املايٞ مبا 

ٜطاِٖ يف زدّ 

ايفذ٠ٛ بل 

االعتُادات املاي١ٝ 

ٚاستٝادات 

 َٚتطًبات ايعُاد٠.

اتاس١ ايفسؾ١ -

الضتهُاٍ ايدزاضات 

ايعًٝا  ملٔ مل ٜتُهٓٛا  

ٚايرٜٔ ال ميهِٓٗ 

 االيتشام باؾاَع١.

اضتغ ٍ ايعا٥د املايٞ -

يًُطا١ُٖ يف زدّ ايفذ٠ٛ 

بل االعتُادات املاي١ٝ ٚ 

استٝادات ايعُاد٠ 

 َع١ .ٚاؾا

ايتٓطٝل َع ايهًٝات اييت بٗا بساَر -

َادطترل  ْعاَٝا الضتشداخ  َادطترل 

 تٓفٝرٟ .

ايتٓطٝل َع ايهًٝات اييت بٗا بساَر   -

تعًِٝ ايهباز ٚايتعًِ عٔ بعد ٚايتعًِٝ 

 . املٛاشٟ 

 

ايتٓطٝل َع عُاد٠ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ -

 آيٝات ايكبٍٛ  الضتشداخ

ادزاز آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ملدتًف -

 ايدلاَر ع٢ً يبٛاب١ 

 اعداد  ديٌٝ ازغادٟ يهٌ بسْاَر. -

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  711)

 زٜاٍ

عُٝد ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ 

بايػسان١ َع 

ايهًٝات ٚعُاد٠ 

ايتعًِٝ 

 اإليهذلْٚٞ

ٚبايتٓطٝل َع 

ٚناي١ اؾاَع١ 

 يًػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ

 إداز٠ ايكبٍٛ 

 إداز٠ ايتطذٌٝ

ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر  4-6-2

 ايتعًِٝ  املٛاشٟ  

ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر املادطترل  4-6-3

 ايتٓفٝرٟ  

ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر تعًِٝ  4-6-4

 ايهباز  

ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر ايتعًِ عٔ  4-6-5

 بعد.

 زقا املطتفدٜٔ عٔ آيٝات ايكبٍٛ 4-6-6

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 45 -(

 َسدعا يًددل٠ ٚاالضتػاز٠ يف غؤٕٚ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚاألْع١ُ األنادمي١ٝ. يٝهْٛٛا ايعُاد٠ َٔ خ ٍ ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ ٚ تػذٝع  ايتُٝص ٚاإلبداا االزتكا٤ مبٓطٛبٞ. 4

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات املػسٚا

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 ايٓٗا١ٜ ايبدا١ٜ 

اعداد ديٌٝ  -1

تٛؾٝف ادسا٤ات 

ايعًُٝات اييت تتِ 

تطٜٛس  داخٌ ايعُاد٠ 

 اهلٝهٌ اإلدازٟ

تؿُِٝ ديٌٝ َفؿٌ 

يهاف١ إدسا٤ات 

ايعًُٝات اييت تتِ داخٌ 

ايعُاد٠ ٚدٚز نٌ قطِ 

يف إمتاّ تًو ايعًُٝات .ٚ 

 إَها١ْٝ 

إعاد٠ ؾٝا ١ 

ٚفكا  اإلداز١ٜاهلٝه١ً

يًُطتذدات ٚايتغرلات 

ٚاملتطًبات مبا  كل 

 اهلدف املٓػٛد 

ؼدٜد ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا -

 ٚتٛؾٝفٗا ايعُاد٠

ؼدٜد املٗاّ ٚاألدٚاز اييت ٜكّٛ بٗا -

 نٌ قطِ  إلمتاّ تًو ايعًُٝات 

ٚعٞ ناف١ َٓطٛبٞ ايعُاد٠ -

 بايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات

َٓاقػ١ املطتذدات ايٓػاط١ٝ -

 يف ايعُاد٠ .  ٚاإلداز١ٜ

اْػا٤ ٚتعدٌٜ ٚسدات اهلٝهٌ مبا -

 ٜتٛافل َع املتغرلات

َٝصا١ْٝ  2121 2118

اؾاَع١  

أيف  61)

 زٜاٍ

 ٚنٌٝ ايعُاد٠ 

مجٝع ادازات 

 ايعُاد٠

ْطب١ اإلدسا٤ات ٚايعًُٝات   5-2-2

املٛؾف١ يف ايديٌٝ إد امجايٞ ايعًُٝات 

ٚاإلدسا٤ات اييت تتِ يف عُاد٠ ايكبٍٛ 

 ٚايتطذٌٝ

نٌ قطِ  ّديٌٝ َطتكٌ ملٗاٚدٛد  5-2-3

َٔ  أقطاّ ايعُاد٠  ٜبل آيٝات 

ايتشدٜجات ساي١ ايتغٝرلات 

 ٚاؿسنات اإلداز١ٜ



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 46 -(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 اد َٔ

إعداد ديٌٝ ٚؾف -2

األدٚاز ٚاملٗاّ اإلداز١ٜ 

ٚايٛظٝف١ٝ ملٓطٛبٞ 

 ايعُاد٠

تٛفرل ديٌٝ ٚتٛؾف 

األدٚاز ٚاملٗاّ اإلداز١ٜ 

ٚايٛظٝف١ٝ ملٓطٛبٞ 

 ايعُاد٠

 ؼدٜد املٗاّ ٚايعًُٝات يهٌ َٛظف-

ايٛعٞ باملٗاّ ٚايعًُٝات اييت ٜػازى -

 فٝٗا املٛظف

تؿُِٝ خازط١ تدفل األعُاٍ َٚعسف١ -

 نٌ َٛظف مبٛقع٘ فٝٗا

َٝصا١ْٝ  2121 2118

اؾاَع١ 

أيف  41)

 زٜاٍ

 ٚنٌٝ ايعُاد٠

مجٝع ادازات 

 ايعُاد٠ 

بايتٓطٝل َع 

ٚسد٠ اؾٛد٠ 

 ٚايتطٜٛس

ْطب١ ايبطاقات ايٛظٝف١ٝ املعًك١  5-3-2

 مبهتب نٌ َٛظف

 

بسف١    -3

ٚتٓطٝل خط  

تدزٜب ٚ ت١ُٝٓ 

َٗازات  ملٓطٛبٞ 

 ايعُاد٠

تغط١ٝ سادات املٓطٛبل  

 َٔ املٗازات ايتدزٜبات 

ايتدزٜب١ٝ  ؼدٜد االستٝادات-

 يًُٓطٛبل.

تؿُِٝ خط١ تدزٜب ٚت١ُٝٓ املٗازات -

 يدٟ َٓطٛبٞ ايعُاد٠

اعتُاد ٚتطبٝل ايدٚزات ٚايٛزؽ -

 ٚ رلٖا مما  كل اهلدف

2118 2122 

 

َٝصا١ْٝ 

اؾاَع١  

أيف  511)

  ٍ(زٜا

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠ بايعُاد٠

عدد ايتدزٜبات اييت تًكاٖا َٓطٛبٞ  5-4-2

 ايعُاد٠ خ ٍ ايط١ٓ

 

ت١ُٝٓ  -4

ايتُٝص ٚاإلبداا 

 ملٓطٛبٞ ايعُاد٠

ٚإضتكطام 

ايهادز ايبػسٟ 

 املُٝص 

ؼفٝص َٓطٛبٞ 

ايعُاد٠ يًت١ُٝٓ 

ٚاإلبداا ٚؼكٝل 

 ايهفا٠٤ ٚاؾداز٠ 

ٚاضتكداّ ايهٛادز 

ايبػس١ٜ املُٝص٠ 

 يًعُاد٠ 

 زب  املهاف ت بايتُٝص ٚ اإلبداا. -

 اؼدٜد فاالت ايتُٝص ٚاألبدا-

 َٚعاٜرلٙ.

 تػذٝع األفهاز اإلبداع١ٝ ٚ املتُٝص٠.-

ؼدٜد َعاٜرل  االضتكطام -

 يًهفا٤ات ايبػس١ٜ .

 ٚقع آي١ٝ ي ضتكطام .-

2118 2122 

 

َٝصا١ْٝ 

اؾاَع١  

أيف   611)

 (زٜاٍ

عُٝد ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ 

بايػسان١ َع 

َدزا٤ اإلدازات 

ٚعُاد٠ غٕٛٚ  

أعكا٤ ١٦ٖٝ 

ايتدزٜظ 

 ٚاملٛظفل

اييت  ؿٌ عًٝٗا  عدد اؾٛا٥س 5-5-2

 َٓطٛبٛ ايعُاد٠.

ْطب١ تطابل  َعاٜرل ٚفاالت   5-5-3

 اإلبداا ٚايتُٝص َع اؾاَعات املسدع١ٝ.

ايتٓع١ُٝٝ  ١ْطب١ تغط١ٝ اي ٥ش  5-5-4

 يًشٛافص يألدا٤ ايٛظٝفٞ.

عدد املتٓافطل املتكدَل يًعٌُ   5-5-5

 داخٌ ايعُاد٠ .



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 47 -(

 

 

 داخٌ ٚخازز اؾاَع١ مبا  كل زؤ١ٜ ٚزضاي١ اؾاَع١. ت١ُٝٓ ايػسان١ 6

 

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ اإلطاز ايصَين األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات املػسٚا

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 إد َٔ

 

اضتشداخ   -1

َطتٛدا بٝاْات ٚ 

اسؿا٥ٝات  ٜغطٞ 

سادات اؾٗات 

ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ 

َٔ ايبٝاْات 

ٚاإلسؿا٥ٝات اييت 

  تادْٛٗا.

تطٜٛس َطتٛدا 

بهٌ ايبٝاْات 

ايه١ُٝ ٚايٛؾف١ٝ 

تتٝ  اضتدساز أٟ 

إسؿا١ٝ٥ مبا خيدّ 

َتدرٟ ايكساز يف 

 نًٝات اؾاَع١

ؼدٜد املعًَٛات ايه١ُٝ ٚايٛؾف١ٝ -

اييت  تادٗا َتدرٟ ايكساز  ٚ رل 

 سايٝا ٠َٛدٛد

ايتكِٜٛ ايداخًٞ ٚاـازدٞ يكٛاعد -

 ايبٝاْات

ايبٝاْات  ؼدٜح َطتٛدا ٚقٛاعد-

 ٚاملعًَٛات

َٝصا١ْٝ  3133 3129

اؾاَع١  

أيف  311)

 زٜاٍ

 ضٜٓٛا

تك١ٝٓ املعًَٛات 

ٚاملطؤٍٚ عٔ 

ايٓعاّ 

 اآلنادميٞ

بايتعإٚ َع 

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠

عدد املُٝصات املطتشدث١ ع٢ً  6-2-2

 ايٓعاّ

زقا املطتفٝدٜٔ ٚايػسنا٤ عٔ   6-2-3

 قٛاعد ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املكد١َ.

تؿُِٝ أْع١ُ   -2

يًتٛاؾٌ ٚتدفل 

املعًَٛات بل 

ايعُاد٠  َٚؤضطات 

ايتٛظٝف  

 اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ 

زب  خسجيٞ 

اؾاَع١ بطٛم 

ايعٌُ َٔ خ ٍ 

تدفل  املعًَٛات 

بل ايعُاد٠  ٚضٛم 

 ايعٌُ ٚأزباب٘

سؿس اؾٗات َٚؤضطات ايتٛظٝف -

 اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املساد زبطٗا 

ايهذل١ْٝٚ بل اْػا٤ قٓٛات اتؿاٍ -

ايعُاد٠ ٚضٛم ايعٌُ  ٚاتاس١ تدفل 

 املعًَٛات

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  311)

 زٜاٍ

 ضٜٓٛا

 ٚنٌٝ ايعُاد٠

اؾٗات املتٛاؾٌ َعٗا عٔ  ْطب١  6-3-2

َٔ إمجايٞ  طسٜل قٓٛات ْعا١َٝ يف ايبٛاب١ 

 اؾٗات

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 48 -(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املط٦ٍٛ عٔ  املٝصا١ْٝ ايصَيناإلطاز  األْػط١ ٚاالدسا٤ات املدسدات اهلدف ايتٓفٝرٟ

 ايتٓفٝر

 املؤغسات

 اد  َٔ

ايتعإٚ َع  -3

عُادات ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ 

ايعسٜك١   ْٚكٌ 

 اـدلات

االضتفاد٠ َٔ خدلات 

اؾاَعات ايعسٜك١ 

 ٚاؾاَعات املسدع١ٝ 

ؼدٜد فاالت ايتعإٚ ٚتبادٍ -

 اـدلات

 ؼدٜد قٓٛات اإلتؿاٍ  ٚتفعًٝٗا-

سطب  2122 2117

اإلتفام بل 

 ٚنٌٝ ايعُاد٠ اؾاَعات

عدد املعاَ ت اييت مت فٝٗا  6-4-2

 كاطب١ داَعات خازد١ٝ ٚاضتكا٤ اـدل٠ َٓٗا

تٝطرل  -5

آيٝات ايكبٍٛ  يف 

غسانات 

اؾاَع١ 

االتُع١ٝ  مبا 

ٜطاِٖ زدّ 

ايفذ٠ٛ بل 

اإلعتُادات 

املاي١ٝ َٚتطًبات 

 ايعُاد٠  

ؼكٝل اؾٛد٠  -

يف أضايٝب 

ط م زعا١ٜ 

 . املٓ 

خد١َ االتُع َٔ -

خ ٍ اضتشداخ فسف 

بايتعًِٝ  االيتشام

 يدلاَر خاؾ١ اؾاَعٞ  

املطا١ُٖ يف زدّ -

ايفذ٠ٛ بل االعتُادات 

املاي١ٝ ٚ استٝادات 

 ايعُاد٠ ٚاؾاَع١ املاي١ٝ 

 

ايتٓطٝل َع ايهًٝات غؿٛف آيٝات -

ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ اـاؾ١ بدلاَر إعاد٠ 

تأٌٖٝ املعًُل   بسْاَر ايدبًَٛات امل١ٝٓٗ 

  بسْاَر ايدٚزات ايتدؿؿ١ٝ 

 ٚايتأ١ًٖٝٝ  ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ يط م املٓ .

ايدعا١ٜ ٚايذلٜٚر يًذاَع١ َٔ خ ٍ  -

اإلع ْات ٚاملٓػٛزات ٚايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ 

 ِ ايعايٞ.ايتعًٝ

دزاض١ ػازم ايدٍٚ املتكد١َ -

َعات املسدع١ٝ يف ايدلاَر اييت تكدّ ٚاؾا

 . يًُذتُع 

تؿُِٝ اآلي١ٝ املٓاضب١ يف االضتكطام  -

باملػٛز٠ ْع ايهًٝات ٚعُاد٠ ايتعًِٝ 

 ٚإْػا٤ ديٌٝ تفؿًٝٞ. اإليهذلْٚٞ

َٝصا١ْٝ  2122 2118

اؾاَع١  

أيف  411)

 زٜاٍ

 

ايكبٍٛ  ٚنٌٝ  

 ٚايتط١ٌٜ

بايػسان١ َع 

ايهًٝات ٚعُاد٠ 

ايتعًِٝ 

 اإليهذلْٚٞ

ٚسد٠ ايتطٜٛس 

 ٚاؾٛد٠

إعاد٠  ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر  6-5-2

 تأٌٖٝ َعًُٞ املساسٌ ايتع١ًُٝٝ

 ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر   6-5-3

   دٜبًَٛات امل١ٝٓٗ اي

سْاَر  ايعا٥د املايٞ َٔ ب 6-5-4

   ايدٚزات  ايتدؿؿ١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ

ايتع١ًُٝٝ  ايعا٥د املايٞ َٔ بسْاَر 6-5-5

 . يط م املٓ 

 زقا املطتفدٜٔ عٔ آيٝات ايكبٍٛ 6-5-6

 مبدتًف ايدلاَر ذات ايطابع االتُعٞ



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

  

 

 

 :2ملخل 

 (بطاقة املؤشسات)

 

 ثكاف١ اؾٛد٠ْػس   2-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
َغجخ يشبسكخ انًُغٕثٍٛ فٙ دٔساد َشش انثمبفخ ٔدٔساد االػزًبد انًإعغٙ.  1-2-1  

 

 انٍٓئخ:

 1-1-1انؼًبدح :
 

 :   ت١٦ٝٗ ايعُاد٠ َٚطاُٖتٗا يف َتطًبات االعتُاد املؤضطٞ. 2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 099 ×نهًُغٕثٍٛ( / انؼذد انكهٙ  انًإعغٙانًشبسكٍٛ فٙ دٔساد االػزًبد ػذد يزٕعظ ) طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انجٕدح ٔ انزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 51 -(

 ْػس ثكاف١ اؾٛد٠  2-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

ػالٌ انشؤٚخ ٔانشعبنخ فٙ أيبكٍ يخزهفخ يٍ انؼًبدح ٔػهٗ انجٕاثبدػذد يشاد يؼبُٚخ ا  1-2-1  انٍٓئخ: 

 2-1-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 0 انغُخ انخبيغخ
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
رٕثٛك  عجم يؼبُٚخ ٔجٕد انشعبنخ ٔانشؤٚخ ثًجبَٙ انؼًبدح ٔثًٕلٓب اإلنكزشَٔٙ ٔيخزهف 

 انؼًبدح.انًُشٕساد انصبدسح ػٍ 
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 50 -(

 تطٜٛس األدا٤ ٚاملُازض١ يف أقطاّ ايعُاد٠ يتتٓاضب َع املعاٜرل ٚاملؤغسات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ  3-2 انٓذف انًذذد

 

 يإشش األداءيشجؼٛخ 

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
ٔثٛمخ رٕضخ كٛفٛخ رطجٛك انًؼبٚٛش ٔانًإششاد فٙ كبفخ انؼًهٛبد ٔانخذيبد  انزٙ رمٕو ثٓب   1-2-1

 انؼًبدح
 انٍٓئخ:

 1-2-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 2 انغُخ انثبنثخ
 2 انغُخ انشاثؼخ

 0 انغُخ انخبيغخ
 

 ٔجٕد ٔثٛمخ يؼزًذح يإشفخ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انًششٔع انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 52 -(

 تطٜٛس األدا٤ ٚاملُازض١ يف أقطاّ ايعُاد٠ يتتٓاضب َع املعاٜرل ٚاملؤغسات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ 3-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

َغجخ اعزٛفبء انًؼبٚٛش ٔانًإششاد فٙ كبفخ انؼًهٛبد ٔانخذيبد انزٙ رمٕو ثٓب  انؼًبدح .  1-2-1  انٍٓئخ: 

 2-2-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%00 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
/  فً كبفخ انؼًهٍبد ٔانخذيبد انتً تقٕو ثٓب  انؼًبدح انًستٕفبح  انًؼبٌٍش ٔانًؤششادػذد 

 099 ×انؼذد انكهٙ 
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 53 -(

 ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚ إعداد خط١ ؼطل  4-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 3-1-1انجبيؼخ: 

االَزٓبء يٍ ئػذاد انزمشٚش انُٓبئٙ نهزمٕٚى انًإعغٙ انزارٙ  نهؼًبدح1-2  انٍٓئخ: 

 1-3-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ انمٛبط دٔسٚخ % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %099 انغُخ األٔنٗ

 انغُخ انثبَٛخ
 

 انغُخ انثبنثخ
 

 انغُخ انشاثؼخ
 

 انغُخ انخبيغخ
 

 

 اػزًبد انزمشٚش انُٓبئٙ انًإعغٙ انزارٙ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انًششٔعانجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز 

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 54 -(

 ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚ إعداد خط١ ؼطل  4-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 4-1-1انجبيؼخ: 

ثُبء ػهٗ يخشجبد دساعخ انزمٕٚى انًإعغٙ انزارٙ َغجخ يب رى رصٕٚجّ ٔرطٕٚشِ  1-2-1  انٍٓئخ: 

 2-3-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 َسجخ يب تى تصٌٕجّ ٔتطٌٕشِ ثُبء ػهى يخشجبد دساسخ انتقٌٕى انًؤسسً انزاتً طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 55 -(

 املطا١ُٖ يف اإلعتُاد املؤضطٞ  5-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 5-1-1انجبيؼخ: 

نهجبيؼخ عزٛفبء يزطهجبد االػزًبد انًإعغَٙغجخ انًغبًْخ فٙ اَغجخ   1-2-1  انٍٓئخ: 

 1-4-1انؼًبدح :
 

 :   تٍٓئخ انؼًبدح ٔيسبًْتٓب فً يتطهجبد االػتًبد انًؤسسً. 1ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%099 انغُخ انثبَٛخ  
 % انغُخ انثبنثخ
 % انغُخ انشاثؼخ

 % انغُخ انخبيغخ
 

 انًطهٕثخ يٍ انؼًبدح نهجبيؼخ  ستٍفبء يتطهجبد االػتًبد انًؤسسًَسجخ انًسبًْخ فً اَسجخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدحػًٛذ انمجٕل ٔانزغجٛم /  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 56 -(

 ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ يًددَات  ٚادسا٤ات ايعٌُ 2-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

َغجخ انؼًهٛبد اإلداسٚخ انزٙ ٚزى رُفٛزْب ثشكم انكزشَٔٙ  1-2-1  انٍٓئخ: 

 1-1-2انؼًبدح 
 

 .:  انتطٌٕش انتقًُ  َنٍبد ٔخذيبد  انقجٕل ٔانتسجٍم 5ش انًششٔعاعى 
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 099 × اجًبنٙ انؼًهٛبد/ انؼًهٍبد اإلداسٌخ انتً ٌتى تُفٍزْب ثشكم انكتشًَٔ ػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ئداسح انُظبو اٜكبدًٚٙ / رمُٛخ انًؼهٕيبد انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ئداساد ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 57 -(

 ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ يًددَات  ٚادسا٤ات ايعٌُ 2-3 انًذذد انٓذف

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: َغجخ رغطٛخ خذيخ انزمٕٚى نكبفخ انًغزفٛذٍٚ ػجش انجٕاثبد اإلنكزشَٔٛخ.

 2-1-2انؼًبدح :
 

 .ٔخذيبد  انقجٕل ٔانتسجٍم:  انتطٌٕش انتقًُ  َنٍبد  5ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%00 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
اجًبنٙ انًغزفذٍٚ ػجش /  هًستفٍذٌٍ ػجش انجٕاثبد اإلنكتشٍَٔخانًتبحخ نانتقٌٕى  خذيبدػذد 

 099 × انجٕاثبد انــانكزشَٔٛخ
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 إداسح انُظبو اَكبدًًٌ / تقٍُخ انًؼهٕيبد

 إداساد ػًبدح انقجٕل ٔانتسجٍم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 58 -(

 ؼًٌٝ ْتا٥ر ايتكِٜٛ اإليهذلْٚٞ ٚخدَات ايعُاد٠ 3-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

ٔجٕد رمشٚش يفصم ٚشًم انُزبئج ٔانزٕصٛبد 1-2-1  انٍٓئخ: 

 1-2-2انؼًبدح :
 

 .ٔانتسجٍم:  انتطٌٕش انتقًُ  َنٍبد ٔخذيبد  انقجٕل  5ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%099 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 ٌشًم انُتبئج ٔانتٕصٍبدَغجخ ئَجبص انزمشٚش انًفصم انز٘  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ئداسح انُظبو اٜكبدًٚٙ انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 59 -(

 إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات خاؾ١ مبٓطٛبٞ ايعُاد٠ 4-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 ْطب١ َٓطٛبٞ  ايعُاد٠ بكاعد٠ ايبٝاْات ايػا١ًَ. 1 انجبيؼخ:

ػًبدح ثمبػذح انجٛبَبد انشبيهخ.َغجخ   

 انٍٓئخ:

 1-3-2انؼًبدح :
 

 .:  انتطٌٕش انتقًُ  َنٍبد ٔخذيبد  انقجٕل ٔانتسجٍم 5ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 099 × اجًبنٙ يُغٕثٙ انؼًبدح/  انًُغٕثٍٛ ثمبػذح انجٛبَبد انًذذثخ ػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ئداسح انُظبو االكبدًٚٙ / رمُٛخ انًؼهٕيبد انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ئداسح  ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 61 -(

 تطٜٛس ايبٛابات اإليهذل١ْٝٚ  يًعُاد٠ 4-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
يذٖ سضٗ انًغزفٛذٍٚ ٔانششكبء ػهٗ انجٕاثبد ئنكزشَٔٛخ يٍ دٛث انزطٕس ٔرُبعجٓب يغ 

 ادزٛبجبرٓى ٔ رطهؼبرٓى.
 انٍٓئخ:

 1-4-2انؼًبدح :
 

 .:  انتطٌٕش انتقًُ  َنٍبد ٔخذيبد  انقجٕل ٔانتسجٍم 5ش اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجبَخ ٔرذهٛهٓب دغت انطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انُظبو األكبدًٚٙ/رمُٛخ انًؼهٕيبد ئداسح انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح  انزطٕٚش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 60 -(

 إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات  يط م ايجاْٜٛات ميهٔ ايدخٍٛ  إيٝٗا  آيٝا. 6-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

انثبَٕٚبد انًذيجخ ثمبػذح انجٛبَبد نهطبنت انثبَٕ٘ .َغجخ ػذد   انٍٓئخ: 

 1-5-2انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ :   2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %9 انغُخ األٔنٗ

%09 انثبَٛخانغُخ   
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 099 × ئجًبنٙ ػذد انثبَٕٚبد/  ثبَٕٚبد انًُطمخ انًذيجخ ػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انزؼهٛى /انُظبو األكبدًٚٙ/ رمُٛخ انًؼهٕيبد –ئداسح  –ٔصاسح  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 انؼًٛذ /ٔكبنخ انؼًبدح / ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح رذمٛك انًغزٓذفانًغئٕل ػٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 62 -(

 ٞاعتُاد آيٝات ساضٛب١ٝ )بسفٝات ذن١ٝ( يف اإلزغاد االنادمي 7-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
يذٖ سضٗ انطالة ػهٗ  انجشَبيج انذبعٕثٙ انزفبػهٙ نإلسشبد اٜكبدًٚٙ يٍ دٛث  رًكُّٛ ػهٗ  

 اكزشبف لذسارّ ٔاخزٛبس انجشَبيج انًُبعت نّ .
 انٍٓئخ:

 1-6-2انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ :   2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %49 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجٛبَخ ٔرذهٛهٓب دغت انطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انطالة / كهٛخ  ػهٕو انذبعت / رمُٛخ انًؼهٕيبدشإٌٔ  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انمجٕل / ٔدذح انزغجٛم / انخذيبد انطالثٛخ انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 63 -(

 يف ايتٛد٘ يًدد١َ اإليهذل١ْٝٚ ٚنٝف١ٝ اضتدداَٗا ٔدٚزات ٚتٛع١ٝ َهجف١ يًُطتفٝدٜ 0-2 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 عدد املسادعات ايٝد١ٜٚ  ٚاملعاَ ت ايٛزق١ٝ اييت ٜٓذصٖا املطتفٝد. انجبيؼخ:

 

 انٍٓئخ:

 1-7-2انؼًبدح :
 

 ايتطٜٛس ايتكين  آليٝات ٚخدَات  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ 5ؽ  اعى انًششٔع
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 9 انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 299 انغُخ األٔنٗ

 099 انغُخ انثبَٛخ
 09 انغُخ انثبنثخ
 09 انغُخ انشاثؼخ

 9 انغُخ انخبيغخ
 

 ػذد انًشاجؼٍٛ ٔٚزى ضجطّ يٍ خالل انًُشٕساد انزٕػٕٚخ انزٙ رؼطٗ نكم يشاجغ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 خذيخ انًجزًغ انًششٔعانجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز 

 اداسح خذيخ انطهجخ  / ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش /ٔدذح انًهفبد انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 64 -(

 يف ايتٛد٘ يًدد١َ اإليهذل١ْٝٚ ٚنٝف١ٝ اضتدداَٗا ٔدٚزات ٚتٛع١ٝ َهجف١ يًُطتفٝدٜ 8-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ػذد انذٔساد انًُجضح فٙ  انزٕػٛخ ثبعزخذاو انخذيبد اإلنكزشَٔٛخ

 2-7-2انؼًبدح :
 

 ايتطٜٛس ايتكين  آليٝات ٚخدَات  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ 5ؽ اعى انًششٔع
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 09 َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 2 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 09 انغُخ انخبيغخ
 

 ػذد انذٔساد انًُجضح فً  انتٕػٍخ ثبستخذاو انخذيبد اإلنكتشٍَٔخ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 خذيخ انًجتًغ

 اداسح خذيخ انطهجخ  / ٔحذح انجٕدح ٔانتطٌٕش /ٔحذح انًهفبد ػٍ رذمٛك انًغزٓذف انًغئٕل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 65 -(

 تٛفرل اـدَات املتُٝص٠  ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ يط م املٓ   . 9-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

ػٍ انخذيبد انزٙ رٕفشْب انؼًبدح. يذٖ سضٗ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  انٍٓئخ: 

 1-8-2انؼًبدح :
 

 ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠ 4ػ اعى انًششٔع
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجٛبٌ ٔرذهٛهّ دغت انطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ٔكٛم انؼًبدح انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح خذيبد انطالة / ٔدذح انمجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 66 -(

 تٛفرل اـدَات املتُٝص٠  ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ يط م املٓ   . 9-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: رٕفٛش يذزٕٖ األدنخ اإلجشائٛخ ٔانزؼشٚفٛخ ثبنخذيبد انًمذيخ نطالة انًُخ  انذساعٛخ.

 2-8-2انؼًبدح :
 

 ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠: 4ؽ انًششٔعاعى 
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%00 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
/إجًبنً ثبنخذيبد انًقذيخ نطالة انًُح  انذساسٍخانًتٕفشح  األدنخ اإلجشائٍخ ٔانتؼشٌفٍخ ػذد 

 X  100 األدنخ اإلجشائٍخ ٔانتؼشٌفٍخ انًٕجٕدح 
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكٍم انؼًبدح

 انقجٕلٔحذح خذيبد انطالة / ٔحذح  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 67 -(

 تٛفرل اـدَات املتُٝص٠  ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ يط م املٓ   . 9-3 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: يؼذل سضب طالة انًُخ ػٍ  انخذيبد انًٕفشح يٍ انؼًبدح

 3-8-2انؼًبدح :
 

 ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠: 4ؽ اعى انًششٔع
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجبَخ يُبعجخ ٔرذهٛهٓب دغت انطشق انًزؼبسف ػهٛٓب انًإشش طشٚمخ دغبة
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكٍم انؼًبدح

 ٔحذح خذيبد انطالة / ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 68 -(

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ 0-0 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
ػذد انذساعبد انٕصفٛخ انزٙ أجشرٓب انؼًبدح ػٍ يؼبٚٛش انمجٕل فٙ انجبيؼبد انًشجؼٛخ   ٔػاللزٓب 

 ثزًٛض ٔرمذو انطالة.
 انٍٓئخ:

 1-1-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 2 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 0 انغُخ انخبيغخ
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
ػذد انذساسبد انٕصفٍخ انتً أجشتٓب انؼًبدح ػٍ يؼبٌٍش انقجٕل فً انجبيؼبد انًشجؼٍخ   

 ٔػالقتٓب ثتًٍض ٔتقذو انطالة.
 

 انكهٛبد انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انمجٕل / ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 69 -(

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ 0-0 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: َغجخ رطبثك  انًؼبٚٛش انخبصخ ثمجٕل انطالة  يغ انجبيؼبد انًشجؼٛخ.

 2-1-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
 انغُخ انشاثؼخ

 
 انغُخ انخبيغخ

 
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
ػذد انجشايج انزٙ دصهذ ػهٗ االػزًبد انجشايجٙ )عٕاء انًذهٙ أٔ انؼبنًٙ( / انؼذد انكهٙ 

 099 ×هجشايج ن
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغزٓذفانًغئٕل ػٍ رذمٛك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 71 -(

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ 0-0 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
انًشرجطخ ثزأْٛم  َغجخ رغطٛخ انجشايج األكبدًٚٛخ انًشرجطخ ثبنغُخ انزذضٛشٚخ ثًؼبٚٛشٔيإششاد

 انطالة نٓب.
 انٍٓئخ:

 3-1-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انثبنثخانغُخ   

%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
ٔيؤششاد  َسجخ تغطٍخ انجشايج األكبدًٌٍخ انًشتجطخ ثبنسُخ انتحضٍشٌخ ثًؼبٌٍش يزٕعظ

 انًشتجطخ ثتأٍْم انطالة نٓب
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد

 انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدحٔحذح  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 70 -(

 تطٜٛس َعاٜرل ايكبٍٛ باؾاَع١ 0-0 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

.سضب انطالة  ػهٗ آنٛبد ٔيؼبٚٛش انمجٕل ٔانزغجٛم ثبنجبيؼخ ٔانزٙ رمذيٓب انؼًبدح  انٍٓئخ: 

 4-1-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 اعزجٛبَّ العزطالع انشأ٘ ٔرذهٛهٓب دغت األَظًخ انًؼًٕل ثٓب  دغبة انًإششطشٚمخ 
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 72 -(

 .  تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 3-4 انٓذف انًذذد

 

 األداءيشجؼٛخ يإشش 

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: يذٖ سضٗ انطالة   ػهٗ آنٛبد انمجٕل اإلنكزشَٔٙ .

 1-2-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجٛبَخ ٔرذهٛهٓب ثبنطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انُظبو اٜكبدًٚٙ / رمُٛخ انًؼهٕيبد انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انمجٕل / ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح ػٍ رذمٛك انًغزٓذفانًغئٕل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 73 -(

 .  تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 3-4 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 1-3-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انًؼذل اإلجًبنٙ نهمٛذ

 2-2-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %20 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%49 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
انًإٔٚخ إلجًبنٙ انًمٛذٍٚ فٙ انجبيؼخ ثصشف انُظش ػٍ انؼًش ئنٗ ئجًبنٙ انغكبٌ انُغجخ 

 عُخ 20-00فٙ يُطمخ انجٕف يٍ انفئخ انؼًشٚخ 
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 74 -(

 .  تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 3-4 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 2-3-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انًؼذل انصبفٙ نهمٛذ

 3-2-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %49 انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%00 انغُخ انثبَٛخ  
%00 انغُخ انثبنثخ  
%49 انغُخ انشاثؼخ  

%49 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
عُخ ئنٗ اجًبنٙ  20-00إلجًبنٙ انًمٛذٍٚ فٙ انجبيؼخ يٍ انفئخ انؼًشٚخ  انُغجخ انًئٕ ٚخ

 عكبٌ يُطمخ انجٕف يٍ انفئخ انؼًشٚخ َفغٓب
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 75 -(

 .  تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 3-4 انًذذدانٓذف 

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 3-3-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: يؼذل انًغزجذٍٚ فٙ انجبيؼخ

 4-2-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

 انغُخ انثبَٛخ
 

 انغُخ انثبنثخ
 

 انغُخ انشاثؼخ
 

 انغُخ انخبيغخ
 

 

 انُغجخ انًئٕٚخ نهًمجٕنٍٛ فٙ انجبيؼخ يٍ خشٚجٙ انثبَٕٚخ ثًُطمخ انجٕف فٙ انؼبو َفغّ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔعانجٓبد 
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 76 -(

 .  تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚ ايتطذٌٝ 3-4 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ: 

رغطٛخ دنٛم انمجٕل ٔانزغجٛم نخذيبد انؼًبدح انًمطجخ نهطالةَغجخ   انٍٓئخ: 

 5-2-3انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:  2ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %00 انغُخ األٔنٗ

%00 انغُخ انثبَٛخ  
%099 انغُخ انثبنثخ  
 انغُخ انشاثؼخ

 
 انغُخ انخبيغخ

 
 

 X 099ػذد انخذيبد انًذسجخ فٙ انذنٛم/اجًبنٙ انخذيبد انًمذيخ نهطالة  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 انقجٕل / ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدحٔحذح  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 77 -(

 انٓذف انًذذد
ايجا١ْٜٛ  املسس١ً  ظُٝع أؾٓافِٗ َٔ داخٌ ٚخازز املٓطك١ )اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

 .طًب١ )املٓ (  ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

انزٙ رى ئرًبيٓب دٕل  دساعخ االعزمطبة فٙ انجبيؼبد  انًشجؼٛخ.ػذد انذساعبد   انٍٓئخ: 

 1-3-3انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ :  0ػ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 2 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 0 انغُخ انخبيغخ
 

 رمشٚش يؼزًذ ثبنذساعخ انزٙ رًذ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انكهٛبد/ٔصاسح انزؼهٛى / ٔصاسح انخبسجٛخ انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 انؼًٛذ/ٔدذح انمجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 78 -(

 انٓذف انًذذد
ايجا١ْٜٛ  املسس١ً  ظُٝع أؾٓافِٗ َٔ داخٌ ٚخازز املٓطك١ )اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

 .طًب١ )املٓ (  ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ٔجٕد ٔثٛمخ رذذد ثبنزفصٛم يبْٙ اٜنٛبد ٔانًذفضاد فٙ االعزمطبة

 2-3-3انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ :  6ؽ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%099 انغُخ انثبنثخ  
 انغُخ انشاثؼخ

 
 انغُخ انخبيغخ

 
 

 ٔثٍقخ تحذد ثبنتفصٍم يبًْ اَنٍبد ٔانًحفضاد فً االستقطبةاستكًبل  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد/ٔصاسح انتؼهٍى / ٔصاسح انخبسجٍخ

 انؼًٍذ/ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 79 -(

 انٓذف انًذذد
ايجا١ْٜٛ  املسس١ً  ظُٝع أؾٓافِٗ َٔ داخٌ ٚخازز املٓطك١ )اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

 .طًب١ )املٓ (  ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: َغجخ لجٕل انطالة انًزًٛضٍٚ يذهٛب ٔػهٗ يغزٕٖ انؼبنى اإلعاليٙ

 3-3-3انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ :  6ؽ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %00 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %0 انغُخ األٔنٗ

%0 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%00 انغُخ انشاثؼخ  

%00 انغُخ انخبيغخ  
 

 099 × اجًبنٙ انطالة انذاخهٍٛٛ/  انًمجٕنٍٛ ػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔعانجٓبد 
 انكهٍبد/ٔصاسح انتؼهٍى / ٔصاسح انخبسجٍخ

 انؼًٍذ/ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 81 -(

 انٓذف انًذذد
ايجا١ْٜٛ  املسس١ً  ظُٝع أؾٓافِٗ َٔ داخٌ ٚخازز املٓطك١ )اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

 . املٛاشٟ...(طًب١ )املٓ (  ايتعًِٝ 

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: َغجخ  رغطٛخ لبػذح انجٛبَبد نهطهجخ انًغزمطجٍٛ

 4-3-3انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ :  6ؽ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عَُٕ٘صف  دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %0 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 x 099انطهجخ انًغزمطجٍٛ ثبنمبػذح /ئجًبنٙ انطهجخ انًغزمطجٍٛ ػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد/ٔصاسح انتؼهٍى / ٔصاسح انخبسجٍخ

 انؼًٍذ/ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 80 -(

 نٓذف انًذذد 
ايجا١ْٜٛ  املسس١ً  داخٌ ٚخازز املٓطك١ )ظُٝع أؾٓافِٗ َٔ اؾاَع١  ايط م إدضتكطام ا 4-4

 .طًب١ )املٓ (  ايتعًِٝ املٛاشٟ...(

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ٔجٕد يكزت ثبنؼًبدح خبص ثزغٓٛالد االعزمطبة

 5-3-3انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م :  6ؽ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 9 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 انغُخ انثبنثخ

 
 انغُخ انشاثؼخ

 
 انغُخ انخبيغخ

 
 

 يكتت ثبنؼًبدح خبص ثتسٍٓالد االستقطبة دغبة انًإششطشٚمخ 
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبد/ٔصاسح انتؼهٍى / ٔصاسح انخبسجٍخ

 انؼًٍذ/ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 82 -(

 تطٜٛس آيٝات قبٍٛ يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١. 5-4 انٓذف انًذذد

 

 األداءيشجؼٛخ يإشش 

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

انجٕف. َغجخ رٔ٘ انذبجبد انخبصخ خشٚجٙ انثبَٕٚبد ثبنًُطمخ انًغجهٍٛ ثجبيؼخ  انٍٓئخ: 

 1-4-3انؼًبدح :
 

 .تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ :2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
جًبنٙ طالة انثبَٕٚبد / ا انطالة يٍ رٔ٘ االدزٛبجبد انخبصخ ثبنًُطمخ  انًغجهٍٛ ػذد 

 099 × االدزٛبجبد انخبصخ ثبنًُطمخانخشجٍٛ يٍ رٔ٘ 
 

 شإٌٔ انطالة انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح خذيخ انطالة / ٔدذح انمجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 83 -(

 تطٜٛس آيٝات قبٍٛ يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١. 5-4 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

إْم نهزؼبيم يؼٓىئجٕد يكزت ربثغ نهمجٕل ٔانزغجٛم خبص ثزٔ٘ اإلدزٛبجبد انخبصخ ثّ يٍ ْٕ   انٍٓئخ: 

 2-4-3انؼًبدح :
 

 .تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ :2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 0 َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 9 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 0 انغُخ انخبيغخ
 

 ؤْم نهتؼبيم يؼٓىييكتت تبثغ نهقجٕل ٔانتسجٍم خبص ثزٔي اإلحتٍبجبد انخبصخ ثّ يٍ ْٕ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انطالة شؤٌٔ

 ٔحذح خذيخ انطالة / ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 84 -(

 انٓذف انًذذد
تطوير آليات القبول للربامج ذات العائد املايل مبا يساهم يف ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات  4-6

 .ومتطلبات العمادة.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 1-6-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج انزؼهٛى  انًٕاص٘

 1-5-3انؼًبدح :
 

 .ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:   3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يهٌٕٛ 00 َٓبٚخ انخطخ يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 0 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 29 انغُخ انخبيغخ  
 

 لًٛخ انؼبئذ انًبنٙ  يٍ انزؼهٛى  انًٕاص٘ نهجشَبيج انٕادذ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشإٌٔ انزؼهًٛٛخ رُفٛز انًششٔعانجٓبد انًشبسكخ فٙ 

 ٔدذح انمجٕل / ٔدذح انزغجٛم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 85 -(

 انٓذف انًذذد
تطوير آليات القبول للربامج ذات العائد املايل مبا يساهم يف ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات  4-6

 .ومتطلبات العمادة.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 3-6-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج انًبجغزٛش انزُفٛز٘

 2-5-3انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:   3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يهٌٕٛ 00 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 0 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 00 انغُخ انخبيغخ  
 

 انتُفٍزيانؼبئذ انًبنً يٍ ثشَبيج انًبجستٍش لًٛخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انتؼهٍى اإلنكتشًَٔ / انكهٍبد/ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتسجٍم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 86 -(

 انٓذف انًذذد
تطوير آليات القبول للربامج ذات العائد املايل مبا يساهم يف ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات  4-6

 .ومتطلبات العمادة.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 4-6-1انجبيؼخ: 
 انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج رؼهٛى انكجبس

 
 انٍٓئخ:

 3-5-3انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:   3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يهٌٕٛ 00 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 انغُخ األٔنٗ
 

 يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انشاثؼخ  
يهٌٕٛ 00 انغُخ انخبيغخ  

 

 انؼبئذ انًبنً يٍ ثشَبيج تؼهٍى انكجبسقًٍخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انتؼهٍى اإلنكتشًَٔ / انكهٍبد/ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 انتسجٍمٔحذح انقجٕل / ٔحذح  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 87 -(

 انٓذف انًذذد
تطوير آليات القبول للربامج ذات العائد املايل مبا يساهم يف ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات  4-6

 .ومتطلبات العمادة.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 2-6-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انزؼهى ػٍ ثؼذ.انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج 

 4-5-3انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:   3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يه09ٌٕٛ يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 49 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 40 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 40 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 09 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 00 انغُخ انخبيغخ  
 

 انؼبئذ انًبنً يٍ ثشَبيج انتؼهى ػٍ ثؼذ.لًٛخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انتؼهًٍٍخ ػًبدح انتؼهٍى اإلنكتشًَٔ / انكهٍبد/ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتسجٍم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 88 -(

 انٓذف انًذذد
تطوير آليات القبول للربامج ذات العائد املايل مبا يساهم يف ردم الفجوة بني االعتمادات املالية واحتياجات  4-6

 .ومتطلبات العمادة.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: سضب انًغزفذٍٚ ػٍ آنٛبد انمجٕل نهجشايج راد انؼبئذ انًبنٙ

 5-5-3انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:   3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 انغُخ األٔنٗ
. 

%49 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%00 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجٛبٌ يٕافك  ٔرذهٛهّ ثبنطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انتؼهٍى اإلنكتشًَٔ / انكهٍبد/ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخػًبدح 

 ٔحذح انقجٕل / ٔحذح انتسجٍم انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 89 -(

 اعداد ديٌٝ تٛؾٝف ادسا٤ات ايعًُٝات اييت تتِ داخٌ ايعُاد٠ ٚ تطٜٛس اهلٝهٌ اإلدازٟ 2-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
 َغجخ اإلجشاءاد ٔانؼًهٛبد  انًٕصفخ فٙ انذنٛم ئنٗ اجًبنٙ انؼًهٛبد

 ٔاإلجشاءاد انزٙ رزى فٙ ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم

 انٍٓئخ:

 1-1-4انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ: 2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%099 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
 اجمالي العمميات /اإلجراءات والعمميات  الموصفة في الدليل إلىػذد 

 x  099واإلجراءات التي تتم في عمادة القبول والتسجيل
 

 ٔكٛم انؼًبدح انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 جًٛغ ٔدذاد انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 91 -(

 اعداد ديٌٝ تٛؾٝف ادسا٤ات ايعًُٝات اييت تتِ داخٌ ايعُاد٠ ٚ تطٜٛس اهلٝهٌ اإلدازٟ 2-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
ٔجٕد دنٛم يغزخذو  يغزمم نًٓبو كم لغى يٍ  ألغبو انؼًبدح  ٚجٍٛ آنٛبد انزذذٚثبد دبنخ انزغٛٛشاد 

 ٔانذشكبد اإلداسٚخ
 انٍٓئخ:

 2-1-4انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ: 2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %49 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%099 انغُخ انثبنثخ  
 . انغُخ انشاثؼخ

 . انغُخ انخبيغخ
 

 x 099ػذد  كزٛجبد  دنٛم انًغزخذو نهٕدذاد /ئجًبنٙ انٕدذاد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكٍم انؼًبدح

 جًٍغ ٔحذاد انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 90 -(

 إعداد ديٌٝ ٚؾف األدٚاز ٚاملٗاّ اإلداز١ٜ ٚايٛظٝف١ٝ ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ 3-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: َغجخ انجطبلبد انٕظٛفٛخ انًؼهمخ ثًكزت كم يٕظف

 1-2-4انؼًبدح :
 

 تطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ: 2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%099 انثبَٛخ انغُخ  
 انغُخ انثبنثخ

 
 انغُخ انشاثؼخ

 
 % انغُخ انخبيغخ

 

 099 × اجًبنٙ يُغٕثٙ انؼًبدح/  انجطبلبد انًؼهك ثبنؼًبدح فٙ أيبكُّػذد  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكٍم انؼًبدح

 جًٍغ ٔحذاد انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 92 -(

 ملٓطٛبٞ ايعُاد٠  ت١ُٝٓ َٗازات خط  تدزٜب ٚٚتٓطٝل  بسف١  4-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ػذد انزذسٚجبد انزٙ رهمبْب يُغٕثٙ انؼًبدح خالل انغُخ

 1-3-4انؼًبدح :
 

 ٚايتطذٌٝتطٜٛس آيٝات ايكبٍٛ : 2ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 2 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 9.0 انغُخ األٔنٗ

.0 انغُخ انثبَٛخ  
 0.0 انغُخ انثبنثخ
 2 انغُخ انشاثؼخ

 2 انغُخ انخبيغخ
 

 يُغٕثٙ انؼًبدحيجًٕع ػذد انذٔساد نهفشد /ئجًبنٙ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 األكبدًٚٙػًبدح انجٕدح ٔاالػزًبد  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انزطٕٚش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 93 -(

 ٚاضتكطام ايهادز ايبػسٟ املُٝص ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠  5-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ػذد انجٕائش انزٙ ٚذصم ػهٛٓب يُغٕثٕ انؼًبدح

 1-4-4انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ : 0ػ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ َصف  دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 2 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 0 انغُخ انشاثؼخ

 09 انغُخ انخبيغخ
 

 ػذد انجٕائش انتً ٌحصم ػهٍٓب يُسٕثٕ انؼًبدح طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انجٕدح ٔاالػتًبد األكبدًًٌ

 ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 94 -(

 ٚاضتكطام ايهادز ايبػسٟ املُٝص ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ 5-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

يؼبٚٛش ٔيجبالد اإلثذاع ٔانزًٛض يغ انجبيؼبد انًشجؼٛخَغجخ رطبثك    انٍٓئخ: 

 2-4-4انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ : 0ػ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 ػُذ َٓبٚخ انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %29 انغُخ األٔنٗ

%49 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 َسجخ تطبثق  يؼبٌٍش ٔيجبالد اإلثذاع ٔانتًٍض يغ انجبيؼبد انًشجؼٍخ طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انجٕدح ٔاالػتًبد األكبدًًٌ

 ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 95 -(

 ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ ٚاضتكطام ايهادز ايبػسٟ املُٝص 5-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

انالئذخ انزُظًٛٛخ نهذٕافض نألداء انٕظٛفٙ.َغجخ رغطٛخ   انٍٓئخ: 

 3-4-4انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ : 0ػ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 انخطخيمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ 
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 X 099ػذد دٕافض األداء انٕظٛفٙ انزٙ رى رغطٛزٓب فٙ انالئذخ /ئجًبنٙ انذٕافض  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انجٕدح ٔاالػتًبد األكبدًًٌ

 ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 96 -(

 ٚاضتكطام ايهادز ايبػسٟ املُٝص ت١ُٝٓ ايتُٝص ٚاإلبداا ملٓطٛبٞ ايعُاد٠ 5-5 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

انًزمذيٍٛ نهؼًم داخم انؼًبدح . ػذد انًزُبفغٍٛ  انٍٓئخ: 

 4-4-4انؼًبدح :
 

 اعى انًششٔع
اضتكطام ايط م املتُٝصٜٔ ٚط م املٓ  ٚايتعًِٝ املتٛاشٟ  َٚٓطٛبٞ ايعُاد٠ : 0ػ

 .َٔ إدازٜل  ٚفٓٝل
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %00 انغُخ األٔنٗ

%29 انغُخ انثبَٛخ  
%20 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 َغجخ صٚبدح انًزمذيٍٛ نهغُخ انذبنٛخ ػٍ انزٙ لجهٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ػًبدح انجٕدح ٔاالػتًبد األكبدًًٌ

 ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح ػٍ رذمٛك انًغزٓذف انًغئٕل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 97 -(

 انٓذف انًذذد
َطتٛدا بٝاْات ٚ اسؿا٥ٝات  ٜغطٞ سادات اؾٗات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ َٔ  خاضتشدا 6-2

 ايبٝاْات ٚاإلسؿا٥ٝات اييت  تادْٛٗا

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انًغزذذثخ ػهٗ انُظبوػذد انًًٛضاد  انجبيؼخ:

 
 انٍٓئخ:

 1-1-5انؼًبدح :
 

 ايتطٜٛس ايتكين  آليٝات ٚخدَات  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ: 0ػ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 00 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 0 انغُخ انثبَٛخ
 0 انغُخ انثبنثخ
 00 انغُخ انشاثؼخ

 00 انغُخ انخبيغخ
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
ػذد انجشايج انزٙ دصهذ ػهٗ االػزًبد انجشايجٙ )عٕاء انًذهٙ أٔ انؼبنًٙ( / انؼذد انكهٙ 

 099 ×هجشايج ن
 

 انُظبو االكبدًٚٙ/ رمُٛخ انًؼهٕيبد انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔدذح انجٕدح ٔانزطٕٚش انًغزٓذفانًغئٕل ػٍ رذمٛك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 98 -(

 انٓذف انًذذد
َطتٛدا بٝاْات ٚ اسؿا٥ٝات  ٜغطٞ سادات اؾٗات ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ َٔ  خاضتشدا 6-2

 ايبٝاْات ٚاإلسؿا٥ٝات اييت  تادْٛٗا.

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 ػٍ لٕاػذ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انًمذيخ. سضب انًغزفٛذٍٚ ٔانششكبء انجبيؼخ:

 
 انٍٓئخ:

 2-1-5انؼًبدح :
 

 ايتطٜٛس ايتكين  آليٝات ٚخدَات  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ: 5ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %09 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 ئػذاد ئعزجٛبٌ يُبعت ٔرذهٛهّ ثبنطشق انًزؼبسف ػهٛٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انُظبو االكبدًًٌ/ تقٍُخ انًؼهٕيبد

 ٔانتطٌٕشٔحذح انجٕدح  انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 99 -(

 

 انٓذف انًذذد
تؿُِٝ أْع١ُ  يًتٛاؾٌ ٚتدفل املعًَٛات بل ايعُاد٠  َٚؤضطات ايتٛظٝف  اؿه١َٝٛ  6-3

 ٚاأل١ًٖٝ

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:
ئجًبنٙ  َغجخ  انجٓبد انًزٕاصم يؼٓب ػٍ طشٚك لُٕاد َظبيٛخ فٙ انجٕاثخ  يٍ 

 انجٓبد
 انٍٓئخ:

 1-2-5انؼًبدح :
 

 ايػسان١ ٚاملطا١ُٖ االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠: 5ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %099 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %29 انغُخ األٔنٗ

%49 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%00 انغُخ انشاثؼخ  

%099 انغُخ انخبيغخ  
 

 X 100ػذد انجٓبد انًزٕاصم يؼٓب ػجش انجٕاثخ ئنكزشَٔٛب / جًٛغ انجٓبد انًزؼبيم يؼٓب  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔكٛم انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 011 -(

 

 ايتعإٚ َع عُادات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ايعسٜك١   ْٚكٌ اـدلات 4-6 انٓذف انًذذد

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: ػذد انًؼبيالد انزٙ رى فٛٓب يخبطجخ جبيؼبد خبسجٛخ ٔاعزمبء انخجشح يُٓب

 1-3-5انؼًبدح :
 

 ٚاملطا١ُٖ االدتُاع١ٝ  يًعُاد٠ايػسان١ : 5ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 00 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 0 انغُخ األٔنٗ

 4 انغُخ انثبَٛخ
 02 انغُخ انثبنثخ
 04 انغُخ انشاثؼخ

 00 انغُخ انخبيغخ
 

 التي تم فيها مخاطبة جامعات خارجية واستقاء الخبرة منهاعدد المعامالت  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انمجٕل ٔانزغجٛمػًبدح  انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔكٛم انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 010 -(

 

 انٓذف انًذذد
بل االعتُادات تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ  6-5

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 10-6-1انجبيؼخ: 
 انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج  ئػبدح رأْٛم يؼهًٙ انًشادم انزؼهًٛٛخ

 
 انٍٓئخ:

 1-4-5انؼًبدح :
 

 ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس :    3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يه2ٌٕٛ يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 9.0 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 0.0 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 2 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 2.0 انغُخ انخبيغخ  
 

 طشٚمخ دغبة انًإشش
 العائد المالي من برنامج  إعادة تأهيل معممي المراحل التعميميةلًٛخ 

 
 

 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشإٌٔ انزؼهًٛٛخ انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع

 ٔكٛم انؼًبدح / ٔدذح انمجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 012 -(

 

 انٓذف انًذذد
ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات تٝطرل آيٝات  6-5

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 11-6-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج  انذٚجهٕيبد انًُٓٛخ

 2-4-5انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:    3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يهٌٕٛ 2 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 9.0 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 0.0 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 2 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 2.0 انغُخ انخبيغخ  
 

 العائد المالي من برنامج  الديبمومات المهنيةلًٛخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 ٔكٍم انؼًبدح / ٔحذح انقجٕل انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 013 -(

 

 انًذذد انٓذف
تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات  6-5

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 12-6-1انجبيؼخ: 
 شَبيج  انذٔساد  انزخصصٛخ ٔانزأْٛهٛخانؼبئذ انًبنٙ يٍ ث

 
 انٍٓئخ:

 3-4-5انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:    3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 يهٌٕٛ 9.0 انغُخ األٔنٗ

يهٌٕٛ 0 انغُخ انثبَٛخ  
يهٌٕٛ 0.0 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 2 انغُخ انشاثؼخ  

يهٌٕٛ 2.0 انغُخ انخبيغخ  
 

 العائد المالي من برنامج  الدورات  التخصصية والتأهيميةلًٛخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 / ٔحذح انقجٕل ٔكٍم انؼًبدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 014 -(

 

 انٓذف انًذذد
تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات  6-5

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 13-6-1انجبيؼخ: 

 انٍٓئخ: . انزؼهًٛٛخ نطالة انًُخ انؼبئذ انًبنٙ يٍ ثشَبيج

 4-4-5انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:    3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط ػذد ٔدذح انمٛبط
 

 يهٌٕٛ 0 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 األٔنٗانغُخ 
 

 يهٌٕٛ 0،0 انغُخ انثبَٛخ

يهٌٕٛ 2،0 انغُخ انثبنثخ  
يهٌٕٛ 4.0 انغُخ انشاثؼخ  
يهٌٕٛ 0.0 انغُخ انخبيغخ  

 

 العائد المالي من برنامج التعميمية لطالب المنح .لًٛخ  طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 ٔكبنخ انجبيؼخ نهشؤٌٔ انتؼهًٍٍخ

 ٔكٍم انؼًبدح / ٔحذح انقجٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذفانًغئٕل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 015 -(

 

 انٓذف انًذذد
تٝطرل آيٝات ايكبٍٛ  يف غسانات اؾاَع١ االتُع١ٝ  مبا ٜطاِٖ زدّ ايفذ٠ٛ بل االعتُادات  6-5

 املاي١ٝ َٚتطًبات ايعُاد٠

 

 يشجؼٛخ يإشش األداء

KPI Reference 
 KPIيإشش األداء 

 انجبيؼخ:

 انٍٓئخ: انًستفٍذٌٍ ػٍ آنٍبد انقجٕل ثًختهف انجشايج راد انطبثغ انًجتًؼًسضب 

 5-4-5انؼًبدح :
 

 ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ َٔ خ ٍ تطٜٛس ٚتٝطرل آيٝات ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ:    3ؽ اعى انًششٔع
 

 عُٕ٘ دٔسٚخ انمٛبط % ٔدذح انمٛبط
 

 %09 يمذاس انًغزٓذف يٍ ْزا انًإشش ػُذ َٓبٚخ انخطخ
 

 انًغزٕٖ انًغزٓذف

 %49 انغُخ األٔنٗ

%09 انغُخ انثبَٛخ  
%09 انغُخ انثبنثخ  
%09 انغُخ انشاثؼخ  

%09 انغُخ انخبيغخ  
 

 رصًٛى اعزجٛبٌ يُبعت ٔ رذهٛهّ ٔفك انطشق انًؼًٕل ثٓب طشٚمخ دغبة انًإشش
 

 انجٓبد انًشبسكخ فٙ رُفٛز انًششٔع
 انكهٍبدػًبدح انتؼهٍى اإلنكتشًَٔ / 

 ٔحذح انتطٌٕش ٔانجٕدح انًغئٕل ػٍ رذمٛك انًغزٓذف

 

 

 

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

  

 

 

 :3ملخل 

 (خطة إدازة املخاطس)
 

 ٚؾف اـطس احملتٌُ:

ايتٗدٜدات االيهذلْٚٞ يًٓعاّ 

األنادميٞ املًُٛى يعُاد٠ ايكبٍٛ 

ٚاملٛدٛد يف اإلداز٠ ايعا١َ ٚايتطذٌٝ  

 يتك١ٝٓ املعًَٛات

 اإلداز٠ ايعا١َ يتك١ٝٓ املعًَٛات د١ٗ َٚٛقع سدٚخ اـطس:

اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ َعاؾ١ 

 ٚإْٗا٤ اـطس:

إداز٠ أَٔ املعًَٛات يف اإلداز٠ 

ايعا١َ يتك١ٝٓ املعًَٛات 

 ٚاملػازٜع ايتك١ٝٓ.

 عٓاؾس ايٛقا١ٜ َٔ اـطس:

املعًَٛات املعٍُٛ بٗا يف إدسا٤ات أَٔ 

ايطٝاضات ايعا١َ ألَٔ املعًَٛات املعتُد٠ 

  َٔ قبٌ َعايٞ َدٜس اؾاَع١.

 2133 ايتش١ًٜٛ: 

 دزد١ َٚطت٣ٛ اـطٛز٠:

 عايٞ ددًا

 ٚؾف اـطس احملتٌُ:

بكا٤ ايتشهِ بايٓعاّ األنادميٞ عٓد 

 غسن١ َٔ خازز اؾاَع١

 &اإلداز٠ ايعا١َ يتك١ٝٓ املعًَٛات  د١ٗ َٚٛقع سدٚخ اـطس:

 عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ

اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ َعاؾ١ 

 ٚإْٗا٤ اـطس:

 إداز٠ اؾاَع١

  ايتش١ًٜٛ:

 عٓاؾس ايٛقا١ٜ َٔ اـطس:

ْكٌ ع١ًُٝ ايتشهِ يعُاد٠ ايكبٍٛ 

ٚايتطذٌٝ  َع تٛفرل نٛادز ف١ٝٓ 

 يًتشهِ بايٓعاّ َٔ داخٌ اؾاَع١.

 اـطٛز٠:دزد١ َٚطت٣ٛ 

 عايٞ ددًا

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

  

 

 

 

 (4) ملخل

 (هالتكييمناذج )بطاقة  

 

 طة التنفيرية نصف سنوي ألنشطة وإجساءات اخل هالتكييمنوذج أ. 

 

الهدف 
 التنفيذي

واإلجراءات  األنشطة
 تنفيذىا المستهدف

الجهة 
المسؤولة عن 

 التنفيذ

تاريخ 
 المتابعة 

 تم ما
 تنفيذه

 عدم مبررات تنفيذه يتم لم ما والشواىد األدلة نسبة االنجاز
 التنفيذ

 توصيات 

1- -         

-         

1- -         

-         

-         



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 018 -(

 األداء سنويا مؤشسات علىتكييه  منوذجب. 

  :التنفيرية  السنوي لكامل اخلطة  ه. منوذج التكييج

 

 نسبة ما تم تحقيقو فعلياً من مؤشرات المستهدف الوضع في االداء مؤشرات الحالي الوضع في االداء مؤشرات المؤشر
-     

-    

 يإششاد انُجبح يغئٕنٛخ انًزبثؼخ يغئٕنٛخ انزُفٛز انًٛضاَٛخ رٕلٛذ انزُفٛز األَشطخ انشئٛغٛخ انًخشجبد انًششٔع انٓذف االعزشارٛجٙ

 َٓبٚخ ثذاٚخ

1.   

 
       -1أ1 أ.

       -2أ1

       -3أ1

       -4أ1

       ْٔكزا 

       -1ة1 ة.

       -2ة1

       -3ة1

       ْٔكزا

         -1أ2 أ.   .2

       ْٔكزا



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

 

 

 والعمادات للكليات االستراتيجية الخطط إعداد نموذج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 019 -(

 )مخس سنوات(خطة العنادةؤشسات األداء للم هقيمنوذج . د

 
مؤشر  م

 االداء
 قيمة المؤشر االدلة والشواىد

 )نسبة مئوية / عدد(
 توصيات الزيادة او النقصان تفسيرات 

العام 
 االول

العام 
 الثانى

العام 
 الثالث

 العام الخامس العام الرابع

1      
2      
3      

...      
..      

 



 السعوديت العربيت اململكت

ــــليم وزارة  التعــ

 

 الجامعت مدير معالي مكتب

 الاستراتيجيت الخطت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى

 بفضل اهلل ومحده

 *فريق اعداد اخلطت * 

 عمادة القبىل والتسجيل  
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