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ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ

 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 فيذالتن

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

1- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جيا

 

ميكنةةة الخةة ما   -1

اإل اريةةةةةة قتطبيةةةةة  

اإل ارة االلكترقنيةةةةة 

 بالجامعة

لكل  MISتفعيل مذخوع  -1
الؽحجات اإلدارية بالجامعة 

 والكميات.

مارس 
6116 

وجؽد خخائط لجسع البيانات  مدتسخ
لكل إدارات الجامعة، 

 ووجؽد قؽاعج بيانات

خجمة  عجم انتعام
 االنتخنت

مخكززززززززززززززد نعززززززززززززززػ 
 MISالسعمؽمززززززززات 

 )السجيخ التشفيحى(

السزززززجيخ التشفيزززززح  
لسخكززززززززززززد نعزززززززززززززػ 

 السعمؽمات
() 

تجريب العامميؼ بالؽحجات  -6
اإلدارية عمى نعام اإلدارة 

 االلكتخونية

مارس 
6116 

رفع كفاءة العامميؼ  - مدتسخ
 وتجييد فخيق مجرب

 تقاريخ الكفاءة -

 حمقات التجريب مؽثقة -

تعطل الذبكات 
االلكتخونية بالجامعة 
لعيؽب فى الشعام 

 االلكتخونى

السزززززجيخ التشفيزززززح   إدارة التجريب
لسخكززززززززززززد نعزززززززززززززػ 

 80111111 السعمؽمات

تقييػ استخجام نعام اإلدارة  -3
االلكتخونية مؼ حيث كفاءة أداء 

 الخجمة

زيادة كفاءة الجياز  - مدتسخ 6116مايؽ 
اإلدارى وتحديؼ الخجمات 

 مةالسقج

 نتائج التقييػ -

ان تكززززززؽن اداة التقيززززززيػ 
غيززخ مبشيززة عمززى أسززذ 

 عمسية

 إدارة التجريب -

التؽجيزززو السزززالى  -
 واإلدارى 

السزززززجيخ التشفيزززززح  
لسخكززززززززززززد نعزززززززززززززػ 

 8011111 السعمؽمات

قياس رضا السدتفيجيؼ مؼ  -4
 الخجمات اإلدارية

نؽفسبخ 
6116 

نتائج استبانة قياس رضا  مدتسخ
 السدتفيجيؼ

اداة القيزززززاس ان تكزززززؽن 
غيززخ مبشيززة عمززى أسززذ 

 عمسية

 إدارة التجريب -

التؽجيزززو السزززالى  -
 واإلدارى 

السزززززجيخ التشفيزززززح  
لسخكززززززززززززد نعزززززززززززززػ 

 السعمؽمات
60111111 
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 كلفةالت

بع 
تا

1- 
فء

ى ك
دار

ز ا
جيا

 

إعززززجاد السززززؽارد  -6
بذززززخية كات كفززززاءة 
إدارية متسيدة لتزؽلى 
السشاصززززب القياد ززززة 
وفًقزززززززززززا لسعززززززززززززاييخ 

 تشافدية

تحجيج السؽارد البذخية داخل  -1
كميات وإدارات الجامعة طبقا 

 لمتؽصيف الؽظيفى

مارس 
6116 

بيززززززان بززززززالسؽارد البذززززززخية  6116أبخيل 
 امعةبالكميات وادارة الج

خخوج عجد مؼ العزامميؼ 
عمى السعاش مسا  حجث 

 خمل فى التؽزيع

إدارة السززززززززززززززززززززؽارد 
 البذخية

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

() 

إعجاد قاعجة بيانات بالسؽارد  -6
 البذخية الكتخونية

مارس 
6116 

قاعزززززززجة البيانزززززززات معمشزززززززة  6116 مايؽ
 ومعتسجة

صززززززززعؽلة الحرززززززززؽل  -
ة عمززززى البيانززززات ا وليزززز

مززززززؼ مرززززززادرىا بزززززز دارة 
 الجامعة

ضزز ف تعززاون بعزز   -
 الكميات

 عجم دقة السعمؽمات -

إدارة السززززززززززززززززززززؽارد 
 البذخية

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
1011111 

تقييػ كفاءة أداء إدارة السؽارد  -3
 البذخية

نتزززززززززائج التقيزززززززززيػ معمشزززززززززة  سشؽياً    6116فبخايخ 
 ومعتسجة

عززجم تحززخى الجقززة فززى  -
 فخيق التقييػ اختيار

عزززززجم ا خزززززح بشتزززززائج  -
 التقييػ

إدارة التؽجيززززززززززززززززززو 
 السالى

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
)*( 

إعجاد بخنامج تجريب خاص  -4
بالستسيديؼ مؼ اإلدارييؼ لتؽلى 
السشاصب القياد ة وفًقا لسعاييخ 

 تشافدية

بخنززززامج التززززجريب معمززززؼ  - مدتسخ 6116مايؽ 
 ومعتسج

 بالستجرليؼ بيان احرائى -
 بيان بتاريخ التجريب -

عزززززجم ا خزززززح بشتزززززائج  -
 التجريب

صعؽلة تزؽفيخ السزؽارد  -
 السالية

مخكزززززززد التخطزززززززيط  إدارة التجريب
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
70511111 

تدكيؼ القيادات عمى ضؽء  -5
نتائج التجريب وعمى ضؽء السعاييخ 

 التشافدية

عزززززززجم ا خزززززززح بشتزززززززائج  لةبيان بالقيادات السجر  مدتسخ 6116يؽليؽ 
التززززززجريب فزززززز  تدززززززكيؼ 

 القيادات

مخكزززززززد التخطزززززززيط  أميؼ عام الجامعة
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
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 التنفيذ

الجهبت 
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جهبت 

 المتببعة
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بشززززززززاء ىيكززززززززل  -3
تشعيسززززززززى محززززززززجث 
لالرتقزززززاء بسدزززززتؽى 
ا داء فززززززى جسيززززززع 

 ا نذطة بالجامعة

اجخاء دراسة تحميمية لسفخدات  -1
الييكل التشعيسى مؼ حيث 
التؽصيف الؽظيفى والتجرج الؽظيفى 

 فى كل ادارات الجامعة

مارس 
6116 

دليل لمتؽصيف الؽظيفى  6116مايؽ 
والتجرج الؽظيفى لمييكل 

  التشعيس

صجور تذخيعات وقؽانيؼ 
مززززؼ قبززززل الجولززززة تعيززززج 
ىيكمززززززززززززززززززززززززززززززة اإلدارات 

 والتؽصيف الؽظيفى

مخكد التخطيط  أميؼ عام الجامعة
االستخاتيج  

 بالجامعة

6410111 

تحجيث الييكل التشعيسى وفًقا  -6
 لسعاييخ االعتساد

مارس 
6116 

ىيكل تشعيس  محجث وفًقا  6116مايؽ 
 لسعاييخ االعتساد

خ الكزؽادر صعؽلة تؽفي -
 اإلدارية الالزمة 

أن  كزززززززؽن التحجيزززززززج  -
 شكمى

مخكزززززززد التخطزززززززيط  أميؼ عام الجامعة
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

تبادل الخبخات مع الجامعات  -3
السرخية مؼ خالل تفعيل الييكل 

 التشعيسى مؼ خالل رؤية مؽحجة

د دسبخ 
6116 

أكتؽلخ 
6117 

 ورش العسل مؽثقة -
 نتائج ورش العسل -

م اختيزززار الفخيزززق عزززج -
السجرب عمى ادارة ورشة 
العسززل، واتخززاك الخطززؽات 
الالزمزززززة قبزززززل، وأثشزززززاء، 

 ولعج عقج الؽرشة
عززجم االىتسززام بكتابززة  -

 نتائج الؽرشة

مخكد التخطيط  أميؼ عام الجامعة
االستخاتيج  

 بالجامعة

عخض الييكل التشعيس  عمى  -4
 مجمذ الجامعة العتساده 

اكتؽلخ 
6116 

د دسبخ 
6116 

الييكل التشعيس  معمؼ، 
 ومعتسج

أن  كؽن الييكل السقتخح 
 مجخد حبخ عمى ورق 

مخكد التخطيط  مجمذ الجامعة
 االستخاتيجى

مخاطبة الجياز السخكد  لمتشعيػ واإلدارة  -5
العتساده الييكل التشعيسى وإعالنو ورقيًا 

 والكتخونيا

مارس  6117يشايخ 
6117 

الييكل التشعيسى معتسج مؼ 
لجياز السخكدى لمتشعيػ ا

 واإلدارة

أن تأخح السؽافقة وقتا 
 طؽيال

مخكد التخطيط  أميؼ عام الجامعة
 االستخاتيجى
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بخنززززامج شززززامل  -4
لمتزززززززجريب والتخقزززززززى 
بالسذزززززززززاركة مزززززززززع 
الجيزززززززاز السخكزززززززدى 

 لمتشعيػ واإلدارة

تحجيج االحتياجات التجريبية  -1
لمعامميؼ وفًقا لسعاييخ االعتساد 

 السؤسدى

مارس 
6116 

بيان باالحتياجزات التجريبيزة  6116مايؽ 
 معمشة ومعتسجة

عززجم تحززخى السؽضززؽعية 
 فززى اختيززار فخيززق تحجيززج

 االحتياجات

مززززززجيخ عززززززام إدارة 
 السؽارد البذخية

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
3510111 

أغدطذ  6116يؽليؽ  وضع خطة لمتجريب  -6
6116 

خطززززززززة التززززززززجريب معمشززززززززة 
 ومعتسجة

عززززجم تحززززخى الجقززززة فززززى 
اختيززززار الفخيززززق القززززادر 

 عمسًيا عمى بشاء الخطة

مخكزززززززد التخطزززززززيط  إدارة التجريب
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
411111 

سبتسبخ  وضع خطة تشفيح ة لمتجريب -3
6116 

عززززززززجم قيززززززززاس رضززززززززى  رضا السدتفيجيؼ مدتسخ
السدززتفيجيؼ عمززى أسززذ 

 عمسية

مخكزززززززد التخطزززززززيط  إدارة التجريب
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

() 

إعجاد قاعجة بيانات الكتخونية  -4
 عؼ التجريب

مارس 
6116 

 قاعزززززززجة البيانزززززززات معمشزززززززة 6117يؽنيؽ 
 ومعتسجة

عززززززجم تززززززؽفخ البيانززززززات 
 والسعمؽمات الالزمة

مخكزززززززد التخطزززززززيط  إدارة التجريب
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
151111 

إجخاء تقؽيػ دور  لتحجيج  -5
 فعالية بخامج التجريب

نتززززززززائج التقززززززززؽيػ معمشززززززززة  مدتسخ 6117يشايخ 
 ومعتسجة

عززجم تحززخى الجقززة فززى  -
اختيززززار الفخيززززق القززززادر 

 لتقؽيػعمسًيا عمى إجخاء ا
عزززززجم ا خزززززح بشتزززززائج  -

 التقؽيػ

مخكزززززززد التخطزززززززيط  إدارة التجريب
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 651111 بالجامعة
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 التنفيذ
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1- 
فء
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عززام الكتخونززى ن -5
مؽثزززززق لتقيزززززيػ أداء 

 العامميؼ

تقييػ السعاييخ الحالية  -1
السدتخجمة فى تقييػ أداء العامميؼ 

 فى ضؽء قانؽن العامميؼ بالجامعة

مارس 
6116 

نتائج التقييػ معمشة،  6116يؽنيؽ 
 ومعتسجة

تقيززززززج فززززززى التذززززززخيعات 
والقؽانيؼ السشعسة لتقييػ 

 أداء العاليؼ بالجامعة

ؽن رئيذ لجشة شز 
 العامميؼ بالجامعة

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
75111 

دليل محجث لقؽاعج  - مدتسخ 6116مايؽ  تطبيق الخجمات االلكتخونية -6
 التقييػ  داء العامميؼ

 السعاييخ معمشة، ومعتسجة -

عزززززززززززززززجم الجج زززززززززززززززة  -
والسؽضؽعية فزى تطبيزق 

 السعاييخ

أمززززززززيؼ الجامعززززززززة 
السدزززاعج لمذززز ؽن 

 اإلدارية

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

() 

وضع الشعام االلكتخونى لتقييػ  -3
 أداء العامميؼ

دليل الكتخونى معتسج لتقييػ  مدتسخ 6116يؽليؽ 
 أداء العامميؼ

عزززززجم التسييزززززج الكزززززافى 
 )ثقافيا( لمتطبيق

إدارة السززززززززززززززززززززؽارد 
 البذخية

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

15111 

لشعام االلكتخونى تشفيح ا -4
 واستخجامو فى تقييػ أداء العامميؼ

سبتسبخ 
6116 

نتائج التقييػ االلكتخونى  مدتسخ
 معمشة، ومعتسجة

عزززززجم التسييزززززج الكزززززافى 
 )ثقافيا( لمتطبيق

مخكززززززززززززززد نعززززززززززززززػ 
 السعمؽمات

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
قياس كفاءة تطبيق الشعام  -5

 االلكتخونى دورًيا لمتقييػ
مدتسخ  6117ايخ يش

 دورياً 
تحقيق كفاءة وعجالة  -

ُمخضية لتقييػ أداء 
 العامميؼ

نتائج ا داة التى تقيذ  -
 الكفاءة

عززززجم تحززززخى الجقززززة فززززى 
اختيززززار الفخيززززق القززززادر 
عمسًيزززززززا عمزززززززى قيزززززززاس 

 الكفاءة.
عزززززجم ا خزززززح بشتزززززائج  -

 القياس

مخكززززززززززززززد نعززززززززززززززػ 
 السعمؽمات

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
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ز ا
جيا

 

مشعؽمة مطزؽرة  -6
لألمزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززؼ 

 اإلدارىبالجامعة 

استخجام نعام أمشى الكتخونى  -1
لبؽابات الجامعة واستخجام نعام 

سخاقبة ا مشية مؼ خالل شبكة ال
 الكاميخات الستطؽرة

مارس 
6116 

نعام الكتخونى لبؽابات  مدتسخ
الجامعة ومشعؽمة كاميخات 

 لمسخاقبة

تشززؽع الشذززار اإلرىززاب   -1
ومخززززاطخه التزززز  ىزززز  فزززز  

 ججيج كل يؽم 

وجززؽد قمززة مشجسززة مززؼ  -6
الطالب والعامميؼ بالجامعة 
تحسل تيارات فكخية إرىابيزة 

 شاكة

ارة العامززززززززززة اإلد
 لألمؼ

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة

3111111 

تطبيق الدياسات الحجيثة فى  -6
 إدارة ا زمات ا مشية 

مارس 
6116 

خف  معجالت تفاقػ  مدتسخ
ا زمات والديطخة عمييا 

 %61بشدبة 

عزززجم االسزززتعجاد الكزززاف   -
 لمتطبيق

 عجم الجج ة فى التطبيق -

االدارة العامززززززززززة 
 لألمؼ

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 بالجامعة
() 

تعديد كفاءة جياز ا مؼ  -3
اإلدارى كسيًا وكيفيًا بالتجريب 

 الجور  

 حمقات التجريب مؽثقة - مدتسخ 6116مايؽ 

بيان بشدب الديادة  -
 الدشؽية

 نتائج رضا السدتفيجيؼ -

عززززززجم االلتززززززدام بخطززززززة  -
 التجريب، وتؽقيتيا

أن  كزززززززززؽن التزززززززززجريب   -
 شكم 

عززجم تحززخ  السؽضززؽعية  -
فزززززززز  اختيززززززززار السززززززززجرليؼ 

اإلدارة العامززة  -
 لألمؼ

مخكززززد تشسيززززة  -
 القجرات

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
االسزززززززززززززززززززززتخاتيج  

 6111111 بالجامعة

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجب   معة. تُمىَّ
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 والستجرليؼ

 

 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

بت جه

 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

1- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جيا

 

تهيئةةةل ناسشةةة خ  -7
ناسالئةةل ا ةةو   ةةنم 
ناجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ز 
نإلدنرىبةةةةةةى ر   ةةةةةةو 
تح يةةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةةىن  

 ناج معل

عمد ورش عمل على مستوى ادارة الجامعة،  -1
وعلى مستوى الكلٌات، والمراكز، والوحدات 
للتوعٌة بمٌم الخطة االستراتٌجٌة للجامعة، التى 

 رإٌة الجامعة، وأهدافها االستراتٌجٌة. تضمن تحمٌك

مارس 
2016 

 مستمر
 دورٌا  

ورش عمل ُمعلنة،  -
 ومعتمدة.

 نتائج ورش العمل -

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
الفريةةةةة  المةةةةة ر  
علةةا ا ارة قر ةةة 
العمةةةةةةخا قاتخةةةةةةا  
الخطةةقا  المزمةةة 
قبخا قأثناءا قبعة  

 قر ة العمخ
عةةةةة ر اال تمةةةةةار  -

بكتابةةةةةةةةة نتةةةةةةةةا   
 القر ة ب قة

طٌط مركز التخ
 االستراتٌجى

مركز التخطٌط 
 االستراتٌجى

4000000 

تشكٌل لجنة لتمٌٌم مستوى الخدمات االجتماعٌة  -2
 والصحٌة الُممدمة للعاملٌن.

 أبرٌل
2016 

ماٌو 
2016 

نتائج الدراسة ُمعلنة  -
 ومعتمدة.

ع ر تحرى  -
ال قة فا اختيار 
الفري  القا ر 

علميًا علا إجراء 
 ال راسة

عةةةةةةةة ر ا خةةةةةةةة   -
 بنتا   ال راسة.

نائب رئٌس 
الجامعة لتنمٌة 
البٌئة وخدمة 

 المجتمع

مركزززز التخطززززٌط 
 االستراتٌجً

() 

عمد ورش عمل على مستوى ادارة الجامعة،  -3
والمراكز، والوحدات لمنالشة نتائج  وإدارة الكلٌات،

التمٌٌم للتوصل الى وسائل االرتماء بالخدمات 
 الصحٌة واالجتماعٌة.

 مارس 2017ٌناٌر 
2017 

 ورش العمل موثمة -
 نتائج ورش العمل -

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
الفريةةةةة  المةةةةة ر  
علةةا ا ارة قر ةةة 
العمةةةةةةخا قاتخةةةةةةا  
الخطةةقا  المزمةةة 
قبخا قأثناءا قبعة  

 قر ة العمخ
عةةةةة ر اال تمةةةةةار  -

بكتابةةةةةةةةة نتةةةةةةةةا   

مركز التخطٌط 
 االستراتٌجى

مركز التخطٌط 
 االستراتٌجى

1600000 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

بت جه

 المتببعة
 التكلفة

 القر ة ب قة

االرتماء بالخدمات الصحٌة أسالٌب  عرض -4
واالجتماعٌة على مجلس الجامعة إللرارها، 

 واعتمادها

برٌل أ
2017 

ماٌو 
2017 

عةة ر قيةةاى ر ةةا  المستفٌدٌن رضا -
المسةةةتفي يل علةةةا 

 أسى علمية

مجلس إدارة 
نادى أعضاء 
 هٌئة التدرٌس

مركز التخطٌط 
 االستراتٌجى

وى وضع آلٌة للتعامل مع ممترحات وشكا -5
 العاملٌن، وأعضاء هٌئة التدرٌس

مارس 
2016 

لٌة التعامل معلنة، آ مستمر
 ومعتمدة

 اإلعةةةةةةةةملعةةةةةةةة ر 
قرقيةةةا قالكترقنيةةةا 
عةةةةةل المقترحةةةةةا  

 قال كاقى

ادارة العاللات 
 بالجامعة العامة

 

200000 

 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

1- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جيا

 

إعززجاد خطززط  -8
وقائيزززززة لحسا زززززة 
الجامعززززززززة مززززززززؼ 
الحؽادث والكؽارث 

 وادارة ا زمات

بناء خطط ولائٌة لحماٌة منشآت الجامعة من  -1
الحوادث، والكوارث بالشراكة مع الخبراء فى هذا 

 المجال.

مارس 
2016 

أبرٌل 
2016 

ال يققر بعمخ  الخطة ُمعلنة، ومعتمدة -
الخطط فري  غير 

 مؤ خ علميًا

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 75000 االستراتيجا

علنةةةةة  - مستمر 2016ماٌو  عمل تدرٌب دورى لتنفٌذ الخطط السابمة. -2 نتةةةةا   التةةةة ري  م 
 قمعتم ة قمقثقة

ال يكةةقل التةة ري  
  كلا

االزمةةةةةةةةةا  ا ارة 
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

1511111 
تعدٌل الخطط الولائٌة على ضوء التدرٌب  -3

 العملى.
أغسطس 
2016 

علنةةةة  - مستمر الخطةةةة النيا يةةةة م 
 قمعتم ة

أل يسةةةةةةةةةةةةةت ر   -
التع يخ ققتا أطةقخ 

 مل المزر 
أل يققر بالتع يخ  -

 فري  غير مؤ خ

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

أكتوبر  إعداد برنامج تدرٌبى إلدارة األزمات -4
2016 

 رنوفمب
2016 

عللا قمعتم  - إال يقةةةةةقر ب عةةةةة ا   البرنام  م 
البرنةةةام   ةةةخ  

 غير متخص 

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 30000 االستراتيجا

عةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةرى  التدرٌبات موثمة - مستمر 2017 ٌناٌر لبرنامج السابك.عمل تدرٌب دورى لتنفٌذ ا -5
المق ةةةةقعية فةةةةا 

 اختيار الم ربيل

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 3000000 االستراتيجا

التطوٌر المستمر لبرنامج ادارة األزمات على  -6
 ضوء نتائج التدرٌب الدورى

مارس 
2017 

امج التجرٌبى نتائج البرن - مستمر
 موثمة

أل يكةةقل التطةةقير 
  كلا

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

 

مارس  إعداد خرائط وأدلة لجمٌع المنشآت واإلدارات -7
2016 

عةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةرى  الخرائط معتمدة - مستمر
المق ةةةةقعية فةةةةا 

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

كةةةةز التخطةةةةيط مر
 االستراتيجا

800000 
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

بت جه

 المتببعة
 التكلفة

اختيةةةةةةةةار فريةةةةةةةة  
 اإلع ا  

 بالجامعة

تمٌٌم اداء وحدة إدارة األزمات دورٌ ا، وإجراء  -8
 التعدٌالت الالزمة.

 أغسطس
2017 

مستمر كل 
 عام

نتائج التمٌٌم معلنة، 
 ومعتمدة

اال تستخ ر قسا خ 
التقيةةةةةةير العلميةةةةةةة 

 المم مة

ا ارة االزمةةةةةةةةةا  
قالكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقار  

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 () االستراتيجا

 

 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

1- 
فء 

ى ك
دار

ز ا
جيا

 

تخشزززززززززززززززززززززيج  -9
واسززتثسار السززؽارد 

 البذخية

إعجاد دراسة مدحية إلدارات الجامعة، وإدارات  -1
خاكد، والؽحجات بيجف الكذف عؼ الكميات والس

البطالة السقشعة خاصة بعج تطبيق نعام اإلدارة 
 االلكتخونى.

مارس 
6116 

مايؽ 
6116 

نتائج الجراسة ُمعمشة،  -
 ومعتسجة.

أن  قؽم ب عجاد  -
الجراسة فخيق غيخ 

 مؤىل عمسًيا
أن  أخح اإلعجاد  -

وقًتا أكثخ مؼ 
 السحجد

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لتشسيززززة 

خجمزززززززة البي زززززززة و 
 السجتسع 

أمززززززززيؼ عززززززززام  -
 الجامعة

ًكٌ ناتخطيط  م
ًنتيجو  نالست

151111 
إعادة ىيكمة الشعام االدارى عمى ضؽء نتائج  -6

 الجراسة الدابقة.

سبتسبخ  6116يؽنيؽ 
6116 

الييكل السقتخح ُمعمؼ،  -
 ومعتسج

أن  كنن ناهيكل 
  رقو

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لتشسيززززة 
البي زززززززة وخجمزززززززة 

 السجتسع 
عززززززززام  أمززززززززيؼ -

 الجامعة

ًكٌ ناتخطيط  م
ًنتيجو  نالست

إعجاد بخنامج تجريبى تحؽيمى الستثسار طاقات  -3
 اإلدارييؼ الحيؼ ليذ ليػ عسل حقيقى

أكتؽلخ 
6116 

نؽفسبخ 
6116 

أن  كزززززززززززززززززززززؽن  - البخنامج ُمعمؼ ومعتسج -
 البخنامج شكمى

أن  قزززززززززززززززززززززززؽم  -

نائزززززب رئزززززيذ  -
سيززززة الجامعززززة لتش

البي زززززززة وخجمزززززززة 

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةةيط  م
ًنتيجو  4111111 نالست

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بالتزززززززجريب فخيزززززززق 
 غيخ قادر عمسًيا

 السجتسع 
أمززززززززيؼ عززززززززام  -

 الجامعة

عقج سمدمة مؼ ورش العسل مع الؽحجات  -4
اإلدارية، وا قدام، عمى مدتؽى ادارة الجامعة، 
والكميات لشذخ ثقافة االنتساء لمسؤسدة والحخص 

 عمى تطؽيخىا، وصيانتيا.

د دسبخ 
6116 

 عسل مؽثقة.ورش ال - مدتسخ
 نتائج ورش العسل -
نتززائج مقيززاس االنتسززاء  -

 لمجامعة

أن  كزززززؽن بززززز دارة  -
ورش العسزززززل فخيزززززق 

 غيخ كفء
التعاون فى كتابزة  -

 تقخيخ الؽرشة

نائززززززززب رئززززززززيذ  -
الجامعزززززززة لتشسيزززززززة 
البي زززززززززة وخجمززززززززززة 

 السجتسع 
أمزززززززززززيؼ عزززززززززززام  -

 الجامعة

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةةيط  م
ًنتيجو  نالست

() 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 رة العقدفت

من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

الجهبت 

المشرفة 

على 

 التنفيذ

 التكلفة

6- 
سع

سجت
ة ال

خجم
ة و

لبي 
ة ا

شسي
 وت

دة
سشاف

ى ال
 عم

ادر
د ق

تسي
ج م

خخي
 

تقج ػ بخامج  -1
أكاد سية ججيجة 
 حتاجيا سؽق 

 العسل

لقيػ، تحجيج السيارات، وا -1
والسعارف السطمؽلة مؼ الخخيجيؼ 

 لسؽاكبة سؽق العسل فى كل كمية.

مارس 
6116 

قائسة بالسيارات، والقيػ،  6116مايؽ  
 والسعارف

عجم تحخى الجقة فى 
اختيار الفخيق القادر 

عمسيا عمى إجخاء 
 الجراسة

مخكد التخطيط  عسجاء الكميات
 االستخاتيجى

251111 

عقج ورش عسل لسقابمة  -6
احتياجات سؽق العسل والسيارات، 
والقيػ، والسعارف الالزمة لسقابمة 
ىحه االحتياجات فى البخامج 

 الجراسية، وفى بخامج التجريب

 ورشة عسل مؽثقة - مدتسخ 6116يؽنيؽ 

تقخيخ ورشة العسل عؼ  -
مجى مالئسة احتياجات 
سؽق العسل وما يتػ 
تقج سو بالكمية ُمعمؼ، 

 ومعتسج.

فخيزززق عزززجم اختيزززار ال -
القزززززززادر عمززززززززى اتبززززززززاع 
الخطزززؽات الالزمزززة قبزززل، 

 وأثشاء، ولعج الجراسة

عززززززجم كتابززززززة نتززززززائج  -
)تقخيزززخ( الؽرشزززة بالجقزززة 

 السطمؽلة

مجالذ ا قدام 
 والخبخاء

مخكد التخطيط 
 االستخاتيجى

اتخاك اإلجخاءات الالزمة إلقخار  -3
البخامج التعميسية الججيجة وتطبيقيا 

 بالكميات.

بتسبخ س 6116يؽليؽ 
6116 

مؽافقزززززة لجشزززززة القطزززززاع  -
 السختص

مؽافقززة مجززالذ ا قدززام  -
 والكميات والجامعة

أن تأخزززززح االجزززززخاءات  -
 وقتا طؽيال

مخكزززززززد التخطزززززززيط  مجالذ الكميات -
 االستخاتيجى
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سياسزززززززززززززززززززززززات  -6
لتحزززززززززجيث البزززززززززخامج 
الحاليزززززززة، وإضزززززززافة 

 تخررات حجيثة.

إجخاء دراسة لكل كمية لتحجيج  -1
البخامج التى تحتاج الى تحجيث 

 لتؽاكب احتياجات سؽق العسل.

نتزززائج الجراسزززة ُمعمشزززة،  - 6116يؽ   ما 6116مارس 
 ومعتسجة.

قائسززززززززززززززة بززززززززززززززالبخامج  -
 السقتخحة

عززجم الجقززة فززى اختيززار 
الفخيززززق القززززادر عمسيززززا 
عمزززززى اجزززززخاء الجراسزززززة 

 وكتابة نتائجيا بجقة

مخكزززززززد التخطزززززززيط  مجالذ ا قدام
 االستخاتيجى

811111 

اتخاك اإلجخاءات الالزمة  -6
لتحقيق البخامج السحجثة وإقخار 

 خررات الحجيثة.الت

مؽافقزززة مجزززالذ ا قدزززام  6116أكتؽلخ  6116يؽليؽ   
عمززى التحززجيث، واعتسززاده 

 مؼ مجمذ الكمية

عززززززجم االنتيززززززاء مززززززؼ 
االجزززخاءات فزززى الؽقززززت 

 السحجد

مجززززالذ الكميززززات 
 ورؤساء ا قدام

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

إعجاد دليل عؼ البخامج  -3
 ونذخىا ورقًيا، والكتخونًيا.

ندزززززززخة ورقيزززززززة مزززززززؼ  - 6117فبخايخ  6117   يشايخ
الززززززززززززززززجليل، والسؽقززززززززززززززززع 

 االلكتخون 

 زيادة اإلقبال  -

عزززجم االىتسزززام بززز خخاج 
 الجليل وطباعتو

وكزززززززالء الكميزززززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيج 

ق ع آلية إلع ا  برام   -4
مع الجامعا    راسية م تركة

 ا خرى

قجةةةق  بةةةرام   راسةةةية  - 6117 يناير  6116 يسمبر 
 مطقرة

قجةةق  بةةرام  م ةةتركة  -
مةةةةل جامعةةةةة مصةةةةرية أق 

 عربية أق أجنبية

عةة ر تقاصةةخ الكليةةا   -
 مع الكليا  المناظرة

عةة ر تقاصةةخ الكليةةا   -
بالجامعةةة مةةع نظا ر ةةا 
بالجامعةةةةا  المصةةةةرية 

 قالعالمية 

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 اتيجياالستر

تطقير لقا ح الكليا  علا  -5
  قء مقترحا  تطقير البرام 

اللةةةقا ح المطةةةقرة معلنةةةة  6117أبريخ  6117فبراير  
 قمعتم ة

 

أل يأخةةة  التعةةة يخ ققتًةةةا 
أطةةةةةةقخ مةةةةةةل الققةةةةةة  

 المح  

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي
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تؽصيف  -3
البخامج التعميسية 
لمكميات عمى 
ضؽء السعاييخ 

 ا كاد سية

 ع اء  ي ة عق  قرش عمخ  -1
الت ريى قمعاقنييرا للت ل  علا 
م اكخ تقصيف المقررا  قلمقا مة 
التقصيفا  لتتس  مع المعايير 

 ا كا يمية

 قر ة عمخ مقثقة - 6116مايق     6116مارى 
تقريةةةةر معلةةةةل قمعتمةةةة   -

عةةةل اتسةةةا  التقصةةةيفا  
 مع المعايير ا كا يمية

عةة ر اختيةةار الفريةة   -
الكةةةةفء إل ارة قر ةةةةة 

قاتخةةةةةةةةةةةةةا   العمةةةةةةةةةةةةةخ
االجةةةةةةراءا  المزمةةةةةةة 
قبةةةةةخا قأثنةةةةةاءا قبعةةةةة  

 القر ة.
عةةة ر كتابةةةة النتةةةا    -

 ب قة

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

1111111 

% 71مراجعة قاستكماخ  -6
تقصيف المقررا  الخاصة لكخ كلية 
قالمقررا  ال راسية لكخ برنام  فا 

 كا يميةا قفا  قء المعايير ا
 قء تقارير الزيارا  المي انية 

 لمركز  مال الجق ة.

حصةةةةر كامةةةةخ بمةةةةا تةةةةر  - 6117مايق     6116يقنيق  
 انجازه

 بقية البرام استكماخ  -

أل يكةةةةةقل التقصةةةةةيف 
 مجر  حبر علا قر 

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

 اخليةا قاستق ار  إجراء مراجعة -3
 خبراء لمراجعة التقصيفا .

أغسطى   6117يقنيق  
6117 

تقةةةارير لجةةةال المراجعةةةة 
ال اخلية قالخارجية معلنة 

 قمعتم ة

عةةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةةرى 
المق قعية فا اختيار 

 الخبراء

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

إع ا  التقارير السنقية  -4
لمقررا  قالبرام  ال راسية لتح ي  ل

 جقان  القصقر.

قا مةةةةة بأقجةةةة  القصةةةةقر  مستمر 6117سبتمبر  
 بناء علا التقارير

أل تكةةةةةةةقل التقةةةةةةةارير 
  كلية

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

إع ا  خطة لمقاجية جقان   -5
القصقر بناء علا تحليخ تقارير 

 رام ا قالمقترحا .الب

الخطةةةةة معلنةةةةة قمعتمةةةة ة  6117   رنقفمب 6117أكتقبر  
 بالتحسينا 

عةة ر تحةةرى ال قةةة فةةا 
اختيةةار الفريةة  القةةا ر 
علميًةةةةةا علةةةةةا إعةةةةة ا  

 الخطة

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

علا تطقير البرام  ال راسية  -6
الققمية ل مال   قء معايير اليي ة

 الجق ة

 يسمبر   
6117 

قجق  برام   راسية  - 6118  رفبراي
 مطقرة

قجق  برام  م تركة  -
مل جامعة مصرية أق 

 عربية أق أجنبية

عةةة ر تحةةة ي  المعةةةايير 
االكا يمية لليي ة العليةا 
ل ةةةةةةةةةةمال الجةةةةةةةةةةق ة 

 قاالعتما 

قحةةةةة ا   ةةةةةمال 
الجةةةق ة بالكليةةةا  
 قمجالى الكليا 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 راتيجا االست

3111111 
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 التنفيذ
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 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

مؽاجية  -4
السذاكل التى 
تعؽق تحقيق 
استخاتيجيات 
 التعميػ الُسحجثة

القيار ب راسة مي انية لتح ي   -1

م كم  التعلير  بالكليا ا قتح ي  
 كيفية مقاجيتيا.

نتائج الجراسة ُمعمشة،  مدتسخ 6116مارس 
 ومعتسجة

عةةةة ر اختيةةةةار الفريةةةة  
القةةةةةا ر علميًةةةةةا علةةةةةا 

 ةإجراء ال راس

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

51111 
تذكيل لجشة عمى مدتؽى كل  -6

كمية لسؽاجية السذكالت مؼ خالل 
 السقتخحات اآلتية:

وضع خطة لتحؽيل السقخرات  -أ
 الجراسية الكتخونياً 

عةةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةةرى  تذكيل المجشة معتسج مدتسخ 6116مايؽ   
يار المق قعية فا اخت

 أع اء اللجنة

مركةةةةةز التخطةةةةةيط  رؤساء ا قسار 
 االستراتيجا

تقرير سنقي أق )فصةلا    
 عل المقررا  االلكترقنية

عةة ر تحةةرى ال قةةة فةةا 
اختيةةار الفريةة  القةةا ر 
علميةةةةةا علةةةةةا إعةةةةة ا  

 الخطة

مركةةةةةةةةز الةةةةةةةةتعلر 
االلكترقنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 بالجامعة 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

() 

نؽنية تفعيل الزؽابط القا -ب
 لحزؽر الطالب

وكزززززززززالء الكميزززززززززة  عجم أخح رأى الطالب الزؽابط ُمعمشة ومعتسجة
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

تبشى سياسات التعمػ لسؽاجية  -ج
مذكمة ا عجاد الكبيخة مثل: التعميػ 

 عؼ ُبعج.

الدياسززة التعميسيززة ُمعمشززة 
 ومعتسجة

عزززززززجم مالئسزززززززة ىزززززززحه 
 سة لمؽاقعالديا

وكزززززززززالء الكميزززززززززة 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

استكسال الجيؽد لتؽفيخ قاعات  -د
مالئسة لالستحكار بالكميات، والسجن 

 الجامعية.

أن تأخزززززززح االسزززززززتكسال  قاعات مالئسة لالستحكار
وقتزززا أكثزززخ مزززؼ الؽقزززت 

 السحجد لو

 قرؽر التسؽيل -

 عسجاء الكميات -

 

ز التخطةةةةةيط مركةةةةة
 االستراتيجي

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 المتببعة
 التكلفة

استكسال الجيؽد إلعادة تأثيث  -ىز
وتحجيث مكتبة كل كمية والسكتبة 

 السخكدية وفًقا لمتؽجيات العالسية.

أن تأخزززززززح االسزززززززتكسال  السكتبة ُمحجثة
وقتزززا أكثزززخ مزززؼ الؽقزززت 

 السحجد

نائززززززززززب رئززززززززززيذ 
الجامعة لمجراسزات 
العميززززززا والبحززززززؽث 

 وعسجاء الكميات

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 ستراتيجااال

() 

 

تفعيل دور السخشج ا كاد سى،  -و
لتؽفيخ الجعػ الالزم لمطالب 

 الستفؽقيؼ والستعثخيؼ.

 رضا الطالب )مقياس(-  

وجؽد آلية مؽثقة  -
 ومعتسجة لمتفعيل

عززززززجم اقتشززززززاع بعزززززز  
 ا ساتحة بأىسية دورىػ

وكززززززالء الكميززززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

)*( 

إعادة دور رائج الطالب لجعػ  -ز
الطالب وتؽجيييػ لحل مذكالتيػ 

 االجتساعية، والرحية، والشفدية

عززززجم تززززجريب الطززززالب  مقياس رضا الطالب  
 الخواد لمقيام بجورىػ

وكززززززالء الكميززززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

مركز التخطيط 
 )*( االستراتيجا

تخريص يؽم فى نيا ة كل عام  -ح
تحة الستسيديؼ فى دعػ لتكخيػ ا سا

 الطالب مؼ خالل الخيادة واإلرشاد.

 يؽم التكخيػ مؽثق -  

معاييخ التكخيػ معمشة  -
 ومعتسجة

عجم تحخى السؽضزؽعية 
فززززى اختيززززار ا سززززاتحة 

 السكخميؼ

مركز التخطيط  عسجاء الكميات
 االستراتيجا

)*( 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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بخامج فاعمة  -5
لمتجريب السيجانى 
لمطالب )التجريب 
 بالسحاكاة السيشية(

إجراء  راسة مي انية لتح ي   -1
لمي انا قتح ي  قاقع الت ري  ا

أسالي  تح يث  ليتم ا مع متطلبا  
 سق  العمخ.

مارى   
6116 

مايق   
6116 

نتا   ال راسة المي انية 
 معتم ة

أل تأخ  ال راسة ققتةا  -
 أكبر مل القق  المح  

أل يقةةةةةةقر بال راسةةةةةةة  -
أ ةةخا  غيةةر مةةؤ ليل 

 ً  علميا

مجالى ا قسار 
 ققكمء الكليا  

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

() 

في كخ كلية  إع ا  ققاع  بيانا  -6
تت مل كخ ما يخ  الت ري  

 المي اني للطم 

مايق     
6116 

صةةةةةةةةعقبة االتصةةةةةةةةاخ  - قاع ة بيانا  معلنة مستمر
 بمقاقع عمخ الخريجيل

مجةةةةالى ا قسةةةةار 
 ققكمء الكليا 

مركةةةةةةز التخطةةةةةةيط 
 1511111 االستراتيجي

عق  قر ة عمخ لمناق ة نتا    -3
المي انية قاالتفا  علا  ال راسة

 أسالي  تطقير برام  الت ري .

مايق     
6116 

يقنيق    
6116 

 قر ة عمخ مقثقة -
 أسالي  التطقير معتم ة -

عةة ر اتبةةاخ الخطةةقا   -
العلميةةةةة قبةةةةخا قاثنةةةةاءا 

 قبع  القر ة
عةة ر ال قةةة فةةا كتابةةة  -

 القر ة تقرير

مجةةةةالى ا قسةةةةار 
 ققكمء الكليا  

مركةةةةةةز التخطةةةةةةيط 
 راتيجياالست

51111 
اتخا  اإلجراءا  اإل ارية  -4

المزمة لتطبي  برام  الت ري  
 المطقرة

يقنيق    
6116 

برام  الت ري  المطقرة  مستمر
 معلنةا قمعتم ة

عةةةة ر االن ةةةةباط فةةةةا  -
 ا ارة الت ري 

 

مجةةةةالى ا قسةةةةار 
 ققكمء الكليا  

مركةةةةةةز التخطةةةةةةيط 
 االستراتيجا

فا  القيار بقياى رأى الطم  -5
برام  الت ري  مل حي  فاعليت ا 
م اكل ا أسالي  تطقيرها اسالي  

 تققيم .

يقنيق    
6116 

مستمر 
 ً   قريا

نتا   المقياى معلنةا 
 قمعتم ة

عةةةة ر اختيةةةةار الققةةةة   -
المناسةةة  فةةةا التطبيةةة  
قاال مةةاخ فةةا اإل ةةراف 

 علا تطبي  المقياى

 ة  ةةةةةةةةمال حةةةةةةةةق
 الجق ة

 

مركةةةةةةز التخطةةةةةةيط 
 االستراتيجا

  قر ة عمخ فا نياية كخ عق -6
عار  راسا لتقيير برام  الت ري  
ل عر االيجابيا  قمعالجة السلبيا  

 قاقتراح أسالي  ج ي ة للت ري .

مايق    
6117 

مستمر 
 قرياً كخ 

 عار

نتا   التقيير معلنةا 
 قمعتم ة

 قر ة العمخ مقثقة -

عةةة ر اختيةةةار الفريةةة   -
المؤ ةةةةخ إل ارة قر ةةةةة 

 العمخ
كتابةةةةةة اال مةةةةةاخ فةةةةةا  -

 تقرير القر ة

قكةةةةةةمء الكليةةةةةةا   
 قرؤساء ا قسار

مركةةةةةةز التخطةةةةةةيط 
 االستراتيجا

51111 

ان اء مركز للتعلير قالت ري   -7
قح ة  ا  طابع خا  كالمستمر 

ً لمستج ا   لت ري  الخريجيل قفقا
 سق  العمخ

 يناير 
6117 
 

 المركز معلل - 6117مايق 
 ر ا المستفي يل -

عةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةرى  -
فةا اختيةار  المق قعية

 فري  الت ري  
قال يسةةةةةةت ر  ان ةةةةةةاء 
المركةةةز ققتةةةا أكثةةةر مةةةل 

قكةةةةةةمء الكليةةةةةةا  
لخ مةةةةةة المجتمةةةةةع 
قتنميةةةةةةةة البي ةةةةةةةة 
 قرؤساء ا قسار

مركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة 
القةةةة را  قمركةةةةز 
التخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيط 

 االستراتيجا
1111111 

                                                           
(

 
)

 ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة. تُمىَّ  
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من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

 القق  المح  
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تحقيق نعام  -6
مؽضؽع  لتقؽيػ 
الطالب، وإدارة 

 االمتحانات

 قؽم مخكد التقؽيػ بالجامعة -1
ب عجاد دراسة لتقييػ الؽضع 

ب تقؽيػ الطالب، الحال   سالي
وإدارة االمتحانات واقتخاح 
وسائل التغمب عمى الدمبيات 

 وأساليب تقج ػ الجعػ لمكميات.

نتائج الجراسة ُمعمشة،  6116مايؽ    6116مارس  
 ومعتسجة.

أن  دززززتغخق وقززززت  -
إجززززخاء الجراسززززة وقتززززا 
أكثززززززززخ مززززززززؼ الؽقززززززززت 

 السحجد
أن  كززززززززؽن فخيززززززززق  -

إجزززخاء الجراسزززة مكمزززف 
خ مؼ بأعسال أخخى أكب

 طاقتو

مخكززززززززد التقزززززززززؽيػ 
 بالجامعة

مخكززززززد التخطززززززيط 
 االستخاتيج 

() 

عقج ورشة عسل عمى  -6
مدتؽى قطاعات الجامعة 
)القطاع التخلؽ ، والقطاع 
الرح ، والقطاع العمس ، 
واليشجس ، والقطاع االجتساع  
الثقاف ( لسشاقذة تقخيخ مخكد 
التقؽيػ واالتفاق عمى خطة 

نعام معمشة ومعتسجة إلنتاج 
 تقؽيػ عرخ .

 ورشة عسل مؽثقة - 6116يؽنيؽ    6116مايؽ    
 الخطة معمشة ومعتسجة -

قمة االىتسزام ب تبزاع  -
الخطزززززززززؽات العمسيزززززززززة 
الالزمززة لشجززاح ورشززة 

 العسل
عززجم كتابززة التقخيززخ  -

 الشيائ  لمؽرشة

 مخكد التقؽيػ-
وكززالء الكميززات  -

لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 
 والطالب

مخكززززززد التخطززززززيط 
 االستخاتيج 

511111 

وضع خطة لتطؽيخ أساليب  -3
التقؽيػ وإدارة االمتحانات تقؽم 

 عمى ا سذ اآلتية:

أغدطذ    6116يؽليؽ   
6116 

خطة التطؽيخ معمشة 
 ومعتسجة

أن  دزززززززززززززززززززززززتغخق  -
إعززززجادىا وقتززززا أطززززؽل 

 مؼ السحجد
ان  قزززززززؽم ب عزززززززجاد  -

مخكززززززززد التقزززززززززؽيػ 
ووكززززالء الكميزززززات 

لتعمززززززيػ لذزززززز ؽن ا
 والطالب

مخكززززززد التخطززززززيط 
 75111 االستخاتيج 

 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

الخطززززززة فخيززززززق غيززززززخ 
 كفء عمسًيا

 
تززززززززجريب أعزززززززززاء ىي ززززززززة  -أ  

التجريذ عمى ا ساليب الحجيثة 
لتقزززززززززززززززؽيػ الطزززززززززززززززالب، وإدارة 

 االمتحانات

% سشؽيا مؼ 65تجريب  مدتسخ دورياً  6116أكتؽلخ   
 أعزاء ىي ة التجريذ

ع ر ا تمار أع اء  -
  ي ة الت ريى

أل يققر بالت ري   -
 كفء م ر  غير

مخكد التقؽيػ 
 بالجامعة

مخكد التخطيط 
 االستخاتيج 

 تابع

ابع
ت

6- 
سع

سجت
ة ال

خجم
ة و

لبي 
ة ا

شسي
 وت

دة
سشاف

ى ال
 عم

ادر
د ق

تسي
ج م

خخي
 

تحقيق  -6"تابع" 
نعام مؽضؽعى 
لتقؽيػ الطالب، 

 وإدارة االمتحانات

االسزززززززتسخار فززززززز  تؽعيزززززززة  -ب
الطززززززالب بالقؽاعززززززج والقززززززؽانيؼ 

ة السشعسزززة لالمتحانزززات، وكيفيزززز
 التعمػ.

نتائج استبانو الت  تبيؼ  مدتسخ دورياً  6116أكتؽلخ  
وعى الطالب معمشة 

 ومعتسجة

عجم االىتسام باتباع  -
الخطؽات العمسية لبشاء 

 االستبانة 
تطبيزززززق االسزززززتبانة  -

عمى الطزالب فزى وقزت 
 غيخ مشاسب

مخكد التقؽيػ 
ووكالء الكميات 
لذ ؽن التعميػ 

 والطالب

مخكد التخطيط 
 تيجىاالستخا

االسزززززززتسخار فززززززز  تؽعيزززززززة  -ج
الطززززززززالب بحقززززززززؽق الطالززززززززب، 

 وواجباتو فئ االمتحانات.

نتائج استبانو وعى  مدتسخ دورياً  6116أكتؽلخ   
الطالب بالقؽاعج، 

 والقؽانيؼ معمشة ومعتسجة

ع ر اال تمةار باتبةاخ  -
الخطقا  العلمية لبناء 

 االستبانة 
تطبي  االستبانة  -

علا الطم  فا قق  
 للطم  مناس  غير

قكمء الكليا  
ققح ا   مال 

 الجق ة 

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

االسززززتسخار فززززى قيززززاس رأى  -د
 الطالب فى أساليب تقؽيسيػ

نتائج استبانو الت  تؤكج  مدتسخ دورياً  6117يشايخ   
وعى الطالب معمشة 

 ومعتسجة

عجم االىتسام باتباع  -
الخطؽات العمسية لبشاء 

 االستبانة 
تطبيق االستبانة  -

عمى الطالب فى وقت 
 غيخ مشاسب لمطالب

وحجات ضسان 
 الجؽدة 

مخكد التخطيط 
 االستخاتيجى

تخطيط مخكد المخكد التقؽيػ عجم وجؽدالجعػ الفشى % مؼ 65ميكشة  مدتسخ 6117أكتؽلخ   ميكشززززززززززة االمتحانززززززززززات  -ىززززززززززز
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

 االستخاتيجى بالجامعة الالزم امتحانات الكميات سشؽيا والترحيح الكتخونًيا 
% 61وجززؽد بشززؽك اسزز مة مدتسخ 6116د دسبخ   انذاء بشغ أس مة بالكميات -و

مززززززؼ مقززززززخرات الكميززززززات 
 سشؽيا

عززززززجم وجززززززؽد الززززززجعػ 
 الفشى

مخكززززززززد التقزززززززززؽيػ 
 بالجامعة

مخكزززززززززد التقزززززززززؽيػ 
 بالجامعة

 تابع

تفعيل التقؽيػ السدتسخ  -ز
لمطالب، واستثسار نتائج 

 التقؽيػ.

نتزززائج التقزززؽيػ السدزززتسخ  مدتسخ 6117أكتؽلخ   
 معمشة ومعتسجة

تغيزززخ ثقافزززة ا سزززاتحة 
 عؼ التقؽيػ

ا قدزززززام العمسيزززززة 
 بالكميات 

مخكززززززد التخطززززززيط 
 االستخاتيجى

 قؽم كل قطاع مؼ  -ح
قطاعات الجامعة )التخلؽى، 

والرحى، والعمسى اليشجسى، 
االجتساعى الثقافى( بعقج ورشة 

عسل لتقييػ مدار التقؽيػ، 
ة االمتحانات خالل العام وإدار 

السشرخم، واالتفاق عمى وسائل 
دعػ اال جابيات وأساليب التغمب 

 عمى الدمبيات

نتززائج التقيززيػ معمشزززة،  - مدتسخ 6117أكتؽلخ   
 ومعتسجة.

أسزززززززززززززززاليب دعزززززززززززززززػ  -
اال جابيززززززززات وأسززززززززاليب 
التغمززززب عمززززى الدززززمبيات 

 معمشة ومعتسجة.

عجم االىتسام باتباع  -
الخطزززززززززؽات العمسيزززززززززة 

 زمة لشجاح الؽرشةالال 
كتابزززة التقخيزززخ عزززؼ  -

الؽرشزززة برزززؽرة غيزززخ 
 مفيجة

مخكززززززززد التقزززززززززؽيػ 
ووكززززالء الكميزززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 
والطزززالب وعسزززجاء 

 الكميات

مخكززززززد التخطززززززيط 
 االستخاتيجى
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إعززجاد بخنززامج  -7
نذار طالبى  كفزل 

رززززززززية بشززززززززاء شخ
الطالززززززززززب التززززززززززى 
تتجدزززج فييزززا قزززيػ 
السؽاطشززززززززززززززززززززززززززة، 
واالنتسززززززززززززززززززززززززززززاء 
وا خزززالق، ويسمزززغ 
ميزززززارات القيزززززادة، 
والحززززؽار، والعسززززل 
كفخيززززززززق، وحززززززززب 

 العسل التطؽعى.

إجخاء دراسة لتقييػ واقع  -1
ا نذطة الطالبية وتحجيج 
اال جابيات، والدمبيات، واقتخاح 

 أساليب التطؽيخ.

ال راسةةة معلنةةة  نتةةا   - 6116مايؽ     6116مارس    
 قمعتم ة

اجةةةةةةةةةةةراءا   عةةةةةةةةةةةر  -
 االيجابيا  

اجةةةةراء الت لةةةة  علةةةةا  -
 السلبيا 

تقةةةةارير الكليةةةةا  عةةةةل  -
 ا ن طة الطمبية.

نتةةةا   اسةةةتبان  ر ةةةا  -
 الطم 

أل تأخةةةةةةة  اجةةةةةةةراء  -
ال راسة ققتا أكثر مةل 

 المح  

أل تكةةةةقل ال راسةةةةة  -
  كلية

أل يسةةةةةةن  الجةةةةةةراء  -
ال راسةةةة فريةةة  غيةةةر 

 مؤ خ علميًا

قكةةةمء الكليةةةا   -
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 

 عسجاء الكميات

51111 

عقج ورشة عسل عمى  -6
مدتؽى الكميات لسشاقذة نتائج 

 الجراسة

ع ر االلتةزار بأسةى  - قر ة العمخ مقثقة 6116يؽنيؽ    6116مايؽ   
 نجاح قر ة العمخ

ع ر اال تمةار بكتابةة  -
 تقرير القر ة

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ير ل ةةةةة قل التعلةةةةة

 قالطم 

 عسجاء الكميات

51111 
إعجاد استبانة لقياس رضا  -3

 الطالب
ال تطب  االستبانة فا  نتا   االستبانة 6116نؽفسبخ    6116أكتؽلخ   

ققةةةةة  غيةةةةةر مناسةةةةة  
 للطم 

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 عم اء الكليا  -
مركز التخطيط  -

 ياإلستراتيج

جاد تقاريخ قيام الكميات ب ع -4
عؼ انجازاتيا فى ا نذطة 

 الطالبية

ال تكةةةةةةةقل التقةةةةةةةارير  التقارير مقثقة قمعلنة مدتسخ دورياً  6116يؽنيؽ   
  كلية

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 عم اء الكليا  -
مركز التخطيط  -

 ياإلستراتيج
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 فترة العقد

من                    
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الجهبت 
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عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

إعجاد خطة لألنذطة  -5

الطالبية بالكميات، وخطة عامة 

 ذارك فى بشاءىا لمجامعة 

 الطالب

أل يأخةة  االعةة ا  ققةة   الخطة معمشة ومعتسجة 6116مايؽ     6116مارس   

 أكثر مل المح  

ال يقةةةةةةةقر ب عةةةةةةة ا   -

الخطةةةةةة فريةةةةة  غيةةةةةر 

 كفء علميا

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  

ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 

 عم اء الكليا  -

مركز التخطيط  -

 65111 ياإلستراتيج

مطالب إعجاد دليل ارشادى ل -6
يؽضح أنؽاع الشذار الستاحة، 

 وأساليب السذاركة

ندخة مؼ الجليل  6116مايؽ     6116مارس   
 والسؽقع االلكتخونى

عززجم االىتسززام بززاخخاج 
 الجليل بالرؽرة الالئقة

عززجم وصززؽل الززجليل  -
 لمطالب

وكززززززالء الكميزززززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

 عسجاء الكميات -
مخكززد التخطززيط  -

 االستخاتيجى
151111 

قيام الجامعة بتخريص  -7
أسبؽع سشؽى لمطالبات وأسبؽع 
سشؽ  لمطمبة ف  العام الح  

 يميو عمى التؽال .

إجازة نرف 
 العام الجراس 

إجازة نرف 
 العام الجراس 

أسبؽع شباب الجامعات 
 مؽثق

قلةةة اال تمةةار باالعةة ا  
الجي  قتقفير متطلبا  

 النجاح

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  -
الجامعةةةة ل ةةةة قل 

 عليرالت
نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  -

الجامعةةةةة لخ مةةةةة 
المجتمةةةع قتنميةةةة 

 البي ة

 عسجاء الكميات -
مخكززد التخطززيط  -

 االستخاتيجى
() 

نياية كخ في تخصي  يقر  -8
فصخ  راسا لتكرير المتميزيل 

 فا الن اط الطمبا

ً  مستمر 6116يقنيق    عةةةةةةة ر المق ةةةةةةةقعية  حفخ التكرير مقث   قريا
قال ةةفافية فةةا اختيةةار 

 زيلالمتمي

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 عم اء الكليا 

651111 

  
عق  قر ة عمةخ فةا نيايةة  -9

كةةةةةخ عةةةةةار  راسةةةةةا لمناق ةةةةةة 
سةةةةلبيا ا قايجابيةةةةا  الن ةةةةاط 

 الطمبا للعار المنصرر

مايق      
6116 

 ً  قر ة عمخ مقثقة - مستمر  قريا
تقريةةةةةةر بااليجابيةةةةةةا ا  -

 قالسلبيا .

ع ر االلتةزار بأسةى  -
 اح قر ة العمخنج
اال مةةةاخ فةةةا كتابةةةة  -

 تقرير قر ة العمخ

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 عم اء الكليا 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بناء خطة للن اط الطمبا  -11
 للعار ال راسي الج ي 

أغسطى    6116يقليق    
6116 

ال يسةةةةةت ر  ققةةةةة   - الخطة معلنة قمقثقة
اع ا  ا ققتا اكثةر مةل 

 القق  المح  
قل الخطةةةةةةة أل تكةةةةةة -

  كلية

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

  عم اء الكليا 

 
 
 
 
 

تطؽيخ مرادر  -8
 التعمػ

 أ_ المكتبا :
تقيير الق ع الحالا للمكتبة  -1

المركزية للجامعة قمكتبا  
الكليا  لتح ي  متطلبا  كخ 
منيما لتصبح مكتبة عصرية 

 قعالمية.

قيير معلل تقرير الت 6116مايق     6116مارى   
 قمعتم 

عةة ر اختيةةار الفريةة   -
القةةةةةا ر علميةةةةةا علةةةةةا 

 التقرير إع ا 

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 
ققكةةةةمء الكليةةةةا  

 لل راسا  العليا

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي

65111 
القيةةار ببنةةاء خطةةة قا ةةحة  -6

قمح  ة بي ف تحقي  متطلبا  
المكتبةةةةةةةا  علةةةةةةةا المسةةةةةةةتقى 

سةةةةةةتقى المركةةةةةةزى قعلةةةةةةا م
 الكليا 

أغسطى     6116يقنيق    
6116 

عةةة ر اختيةةةار الفريةةة   الخطة معلنة قمعتم ة
القا ر علميا علا بناء 

 الخطة

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجا 
ققكةةةةمء الكليةةةةا  

 لل راسا  العليا

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

 

تخرززيص أمززاكؼ بالسكتبزززة  -3
)قاعزززات( لتكزززؽن مخكزززد ثقزززافى 

شزززؽيخ الثقزززافى مزززدود بؽسزززائل الت
 التقميج ة، وااللكتخونية 

صزعؽلة تزؽفيخ التسؽيززل  القاعات مؽثقة مدتسخ 6117يشايخ   
 الالزم

نائززززززززززب رئززززززززززيذ  أميؼ عام الجامعة
الجامعة لمجراسزات 

 العميا
() 

االستسخار فى تجريب أمشاء  -4
السكتبات عمى السيارات الالزمة 

  داء عسمو بكفاءة عالية.

 تقارير الت ري  معتم ة - دورياً  مدتسخ 6116مارس   
برام  الت ري  معلنة  -

 قمقثقة

أل يكقل الت ري   -
  كلا

أل يكقل الت ري  ال  -
يتف  مع متطلبا  

 العصر الحالا

أميل عار  -
 الجامعة

 

قكمء الكليا   -
 لل راسا  العليا

نا   ر يى  -
الجامعة لل راسا  

 العليا

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

عق   قرا  ت ريبية لت ري   -5

تخ ما المكتبةة علةا ققاعة  مس

البيانةةةةةا ا قنظةةةةةار االسةةةةةتعارة 

 قآ ا  استخ ار المكتبا .

ً  6116مارى     نتا    قرا  الت ري . - مستمر  قريا

ر ةةةةةا الطةةةةةم  عةةةةةل  -

مستقى الخ مة بالمكتبةة 

 مل خمخ نتا   استبان 

صعقبة تقفير التمقيخ 

 المزر

نا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى  أميل عار المكتبة 

الجامعة لل راسا  

 علياال

() 

اعجاد أدلة إرشاد ة متطؽرة  -6
 لمخجمات السكتبية

عةة ر اال تمةةار بجةةةق ة  ا دلة مؽثقة 6116مايؽ     6116مارس   
 انتاج اال لة

تا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 

 قالبحق 

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

معامزززل كات جزززؽدة عاليزززة  -ب
مزززززززؼ خزززززززالل  ILO'Sلتحقيزززززززق 

 اآلتى:
قيززززززام بجراسززززززة ميجانيززززززة ال -1

لتقييػ السعامل بالكميات وتحجيزج 
احتياجززات التحززجيث التززى تكفززل 
تحقيززززززززق السخززززززززخج التعميسززززززززى 

 السدتيجف

نتززززززائج التقيززززززيػ معمشززززززة  6116مايؽ     6116مارس    
 ومعتسجة

ان  قزززززززززززؽم ب عزززززززززززجاد 
الجراسزززززة فخيزززززق غيزززززخ 

 متخرص

وكززززززالء الكميزززززززات 
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 
ووحززززجات ضززززسان 

 الجؽدة بالكميات

نائززززززب رئززززززيذ  -
الجامعززززة لذزززز ؽن 

 التعميػ والطالب
نائززززززب رئززززززيذ  -

الجامعة لمجراسزات 
 1111111 العميا

  
تقززؽم كززل كميززة أو مخكززد أو  -6

وحززززجة ب عززززجاد خطززززة لتحقيززززق 
 احتياجات تحجيث السعامل بيا

أغدطذ    6116يؽنيؽ   
6116 

ان  قؽم ب عجاد الخطة  الخطة معمشة ومعتسجة
 غيخ متخرص

ت وكززززززالء الكميزززززززا
لذزززززز ؽن التعمززززززيػ 

 والطالب

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

االستسخار فى تزجريب أمشزاء  -3

 السعامل

 تقاريخ التجريب معتسجة مدتسخ دورياً  6116مارس  

 حمقات تجريب مؽثقة

ان  كززززززززؽن التززززززززجريب 

شكم ، ويقزؽم بزو غيزخ 

 الستخرريؼ

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  

ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

ا  قكةةةةةمء الكليةةةةة

ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 تابع

االسززززززتسخار فززززززى الرززززززيانة  -4
 الجورية لمسعامل

عجم االلتدام بالسؽاعيزج  تقاريخ الريانة معمشة مدتسخ دورياً  6116مارس    
السحزززززززجدة لمرزززززززيانة، 
عمزززززززززززززى أن تكزززززززززززززؽن 

 الريانة شكمية

أمنةةةةةةاء الكليةةةةةةا  
ققكةةةةمء الكليةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

 عم اء الكليا 

تكؽيؼ كؽادر )فشى معسل(  -5
عمى السدتؽى العالس  القادر 
عمى ترسيػ ا جيدة الالزمة 

 لتجارب الباحثيؼ والطالب.

قجةةةةق  كةةةةقا ر فنيةةةةيل  - مدتسخ 6116مارس    
 علا المستقى العالما

برنةةةةام  بعثةةةةا  ليةةةة ا  -
 ال رض معلل قمعتم 

بةةةرام  تةةة ري  معلنةةةة  -
 قمعتم ة

عةة ر االقتنةةاخ بأ ميةةة 
معمةةةةةخ قجةةةةةق  فنةةةةةا 
 عالما المستقى

 صعقبة التمقيخ -

نا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةة ل ةةةة قل 

 التعلير قالطم 

 ر يى الجامعة

تجريب الطالب عمى وسائل  -6
ا مؼ والدالمة عشج استخجام 

 السعامل

نتةةا   التةة ري  مقثقةةة  - مدتسخ 6116مارس   
 قمعتم ة

 حلقا  الت ري  مقثقة 

ال يسن  الت ري  ل يةر 
 المتخص 

الكليةةةةةا   قكةةةةةمء
 ل  قل البي ة

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 
قالطةةم  ققكةةمء 
الكليةةةةا  ل ةةةة قل 
تنميةةةةةةةةة البي ةةةةةةةةة 

 خ مة المجتمعق
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

إعجاد أدوات لقياس رأى  -7

الطالب فى السعامل ومجى 

 استفادتيػ مشيا

 انتةةةةةا   اسةةةةةتبيال ر ةةةةة 6116مايؽ    6116مارس   

 الطم  عل المعامخ

عةةة ر اتبةةةاخ الخطةةةقا  

يةةةةة لبنةةةةاء ا قا  العلم

 القياى

قيةةةاى رأى الطةةةم   -

 فا قق  غير مناس 

 رؤسةةةةاء ا قسةةةةار

 بالكليا 

قحةةةة ا  الجةةةةق ة 

 بالكليا 

() 

  

إعجاد خطة لتطؽيخ السعسل  -8
السخكد   زػ ا جيدة التى 
تحتاجيا الكميات العسمية 
الُسكمفة مادً ا، وأجيدة الجراسات 
البيشية والجراسات الستعجدة 

 وتشفيحىا

المعمخ مؤثة ا قمجيةزا  6118مارس     6116رس   ما
 قمعتم 

عةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقعية 
قال ةةفافية فةةا تح يةة  

 ا جيزة 
صةةةةةةةةعقبة تةةةةةةةةةقفير  -

 التمقيخ

نا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لل راسا  العليا

 ر يى الجامعة

مل  كتا  جامعا مناس  -ج
 خمخ اآلتا:

ت كيخ فري  إلجراء  راسة  -1
لتح ي  م كم  الكتا  

امعا قمعققا  تطقيره كما الج
يرا ا الطم ا قكما يرا ا 

 أع اء  ي ة الت ريى

مارى    
6116 

 نتا   البح  معتم ة 6116مايق     
آليا  تحقي  نتا    -

 البح 

ال يسةةةةةت ر  اجةةةةةراء 
البح  ققتا اطةقخ مةل 

 القق  المح  
ال يكةةةةةةقل الفريةةةةةة   -

غيةةةةةر مؤ ةةةةةخ علميًةةةةةا 
 الجراء البح 

نا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
ل الجامعةةةة ل ةةةة ق
 التعلير قالطم 

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجا

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر ان   تي تمتهكهب  انجبمعة. تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

االلتدام بسعاييخ الكتاب  -6
 الجامعى

مارس     
6116 

التياون فز  تطبيزق  - كتاب جامعى مشاسب مدتسخ
 الذخور والسعاييخ

عززززجم التززززدام بعزززز   -
أعزاء ىي ة التزجريذ 

 بالسعاييخ

 قكةةةةةمء الكليةةةةةا 
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 

 قالطم 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
لقح ا  الجق ة قا
 بالكليا 

() 

عق  قر ة عمخ علا  -3
مستقى الجامعة لمناق ة ما 
تقصخ إلي  فري  البح  
قتح ي  إجراءا  الت ل  علا 
م كم  الكتا  الجامعا 

 قأسالي  تطقيره

أغدطذ    6116يؽنيؽ    
6116 

قر ة عمخ معلنة  -
 قمعتم ة

إجراءا  الت ل  علا  -
 الم كم  معتم ة

عةةةةة ر اتبةةةةةاخ أسةةةةةى 
لنجةةةةةاح فةةةةةا اجةةةةةراء ا

 القر ة
اال مةةةاخ فةةةا كتابةةةة  -

 تقرير القر ة

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال  عم اء الكليا 
الجق ة قالقح ا  

 بالكليا 

تققر كخ كلية بتحقي   -4
إجراءا  حخ الم كم  

 قتحقي  اسالي  تطقير ا

سبتمبر   
6116 

نتا   االستبانة التا  مستمر
 الطم  اتبيل ر 

عةة ر االلتةةزار با سةةى 
 لبناء االستبانة  العلمية

ال يةةتر تطبيقيةةا فةةا  -
ققةةةةة  غيةةةةةر مناسةةةةة  

 للطم 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال  عم اء الكليا 
الجةةةق ة قالحةةة ا  

 بالكليا 

  

بناء أ اة لقياى رأى  -5
الطم ا قأ اة لقياى رأى 

) قرياً  أع اء  ي ة الت ريى 
 الجامعيالكتا   في

    خنؽفسب
6116 

نتائج استبانو التعخف  مدتسخ
طالب عمى رأى ال

 وا ساتحة

عةة ر االلتةةزار با سةةى 
 العلمية لبناء االستبانة 

ال يةةتر تطبيقيةةا فةةا  -
ققةةةةة  غيةةةةةر مناسةةةةة  

 للطم 

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
ل ةةةةة قل التعلةةةةةير 
قالطم  ققح ا  
 الجق ة بالكليا 

 عم اء الكليا 

إع ا  جقا ز ماليةا  -6
قتق يرية  ف خ مؤلفا 
قأف خ نا را قأف خ إخراج 

 معاللكتا  الجا

 قا مة بالفا زيل معتم ة - مدتسخ 6116مارس   
معايير الجقا ز معلنةا  -

 قمعتم ة

عةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقعية 
 قال فافية فا االختيار

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  -
الجامعةةةة ل ةةةة قل 

 ال راسا  العليا

 عم اء الكليا 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 نفيذالت

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

اتخا  قسا خ لت جيع  -7
ا سات ة علا ترجمة أح   
المراجع ا جنبية التا تفي  

 م  قالباحثيلالط

قا مة معلنةا قمعتم ة  مستمر 6116مارى   
 بالكت  المترجمة

ال تكةةةةةةقل قسةةةةةةا خ  -
 الت جيع غير مج ية

عةةة ر ق ةةةع معةةةايير  -
لتح يةةة  الكتةةة  المةةةرا  

 ترجمتيا

 عم اء الكليا  مجلى الجامعة

تؽثيق الرمة  -9
 بالخخيجيؼ

بالخريجيل   قري عق  لقاء -1
لتح ي  أسالي  تقثي  صلة 

 جامعة بير.ال

ً  مستمر 6116مايق     اللقاء بالخريجيل مقث    قريا
 قمعتم 

صةةةةةةةةعقبة االتصةةةةةةةةاخ 
 بالخريجيل

قحةةةة ا  الجةةةةق ة 
 بالكليا 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

651111 

ت كيخ لجنة مل مس قلا  -6
قح ا  متابعة بالكليا  
بقح ا  الجق ة بالكليا  
لمناق ة آراء الخريجيل فا 
كيفية تقثي  الصلة بير 

اقتراح أسالي  تعزيز الصلة ق
 بير.

قرار بت كيخ اللجنة  - 6116يؽليؽ     6116مايؽ   
 معتم .

قسا خ تقثي  الصلة  -
 بالخريجيل معتم ة

ال تكةةةةقل اللقةةةةاءا   -
 غير مقثقة

قلةةة اال تمةةار باتخةةا   -
السبخ الفعالة لمتصاخ 

 بالخريجيل

قحةةةة ا  الجةةةةق ة 
 بالكليا 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

فري  مل قسر  ت كيخ -3
اإلعمر بكلية اآل ا  لعمخ مجلة 
قرقيةا قالكترقنية لتعبر عل 
آراء الخريجيلا قتيتر 
ب  قنير قتعاقنير قتقطي  

 الصلة بالجامعة عمقًما

مارى    
6116 

نسخة مل المجلة  مستمر
 معتم ة

عةةة ر تةةةقفير الةةة عر  -
 المالا المزر 

عةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةرى  -
المق ةةةةةةةةقعية فةةةةةةةةا 

 اختيار الفري 

 ةةةةةةةةيى نا ةةةةةةةة  ر
الجامعةةةة ل ةةةة قل 

 التعلير قالطم 
نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  -

الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
خ مةةةةةةة قالبي ةةةةةةة 
 المجتمع 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

تققر قح ا  الجق ة علا  -4
مستقى الكليا  ب ع ا  تقرير 
عل قاقع االتصاخ بالخريجيل 
قإعمل خطة العار القا ر فا 

   ا ال أل

ال تكةةةةةةةقل التقةةةةةةةارير   التقرير معلل قمعتم مستمر 6116مايق    
  كلية

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

تخصي  قاع ة بيانا   -5
 ل  قل الخريجيل

ً  6116مايق     قاع ة بيانا  معلنة  مستمر  قريا
 قمعتم ة

صعقبة الحصقخ علةا 
المعلقمةةةةةا  المزمةةةةةة 

 لبناء قاع ة البيانا 

مركةةةةةةةز  ةةةةةةةمال 
 الجق ة

مركةةةةةةةةةةز نظةةةةةةةةةةر 
المعلقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 بالجامعة
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تقزززؽم كزززل  -1
كميززززززة ببشززززززاء 
خطزززززززززززززززززززززززززززة 
اسزززززززززززتخاتيجية 
بحثيززززة تخززززجم 
خرؽصززززززززززززية 
محافعززززززززززززززززززة 
السشيزززززززززززززززززززززززا، 
وصززعيج مرززخ 
ومتدززززقة مززززع 
 خطة الجامعة

اجخاء دراسة تقييسيو لمتعخف بجقة واقع البحث  -1
 العمسى فى كل كمية 

مارس    
6116 

مايؽ   
6116 

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى  ج الجراسةنتائ
السؽضزززززؽعية فزززززى 
اختيزززززززززار فخيزززززززززق 

 الجراسة

وكيزززززززززل الكميزززززززززة 
  لمجراسات العميا

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيج 

1111111 

استكسال وضع خطة بحثية لكل قدػ اتداقًا مع  -6
 الخطة البحثية لمكمية والجامعة

يؽنيؽ    
6116 

أغدطذ    
6116 

الخطززززززة البحثيززززززة فزززززززى 
 جةا قدام ُمعمشة ومعتس

أن تكززززززززززززززززؽن 
 الخطة شكمية

رؤسزززززززززززززززززززاء 
 ا قدام

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيجى

وضع آلية لستابعة تشفيح ماجاء فى الخطة  -3
 البحثية لكل كمية.

أكتؽلخ   
6116 

آليززززززززة تشفيززززززززح الخطززززززززة  مدتسخ
 البحثية ُمعمشة ومعتسجة

أن تكؽن الستابعزة 
 ورقية

مخكززززد التخطززززيط    وكيل الكمية
 االستخاتيجى

ابعة االتفاقيات البحثية التى عقجتيا الجامعة مت -4
 مع الجامعات العالسية، واقتخاح أساليب تفعيميا 

مارس   
6116 

بززخامج االتفاقيززات ُمعمشززة  مدتسخ
 ومعتسجة

ان تكززززززززززززززززؽن 
الستابعزززززززززززززززززززة 

 ورقية

مخكززززد التخطززززيط  وكيل الكمية 
 االستخاتيجى

دعػ الباحثيؼ حتى يتسكشؽا مؼ الحرؽل عمى  -5
 والجكتؽراه الساجدتيخ

مارس    
6116 

بيززان بالبعثززات التززى تززػ  مدتسخ
 تشفيحىا سشؽيا

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 تحقيق الجعػ

رؤسزززززززززززززززززززاء 
 ا قدام

مخكززززد التخطززززيط 
 811111 االستخاتيجى

 
 
 

دعػ الباحثيؼ لمتشافذ عمى الحرؽل عمى  -6
التسؽيل الالزم مؼ صشاديق تسؽيل السذخوعات 

 لتعميػ العالىوتطؽيخ التعميػ بؽزارة ا

مارس   
6116 

بيززززززززززان بالسذززززززززززخوعات  مدتسخ
البحثية التى تػ السؽافقة 

 عمييا

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 تحقيق الجعػ

ادارة 
 السذخوعات

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيج 
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المشرفة 

على 

 التنفيذ

 التكلفة

أكتقبر    عق  مؤتمر  قلا للبح  العلما كخ سنتيل -7

6116 
بيال بخطة الجامعة   قرياً كخ سنتيل

 ال قلية للمؤتمرا 
ال يسةةةةةةةن  إلعةةةةةةة ا  
المةةؤتمر فريةة   قل 

 المستقى

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةة ققكةةةةةمء 
الكليةةا  لل راسةةةا  

 العليا 

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيجى

عقج اتفاقات شخاكة مع الجامعات العالسية  -8 1111111
 إلنتاج أبحاث ورسائل عمسية عالسية السدتؽى 

مارس     
6116 

تخكة بيان با بحاث السذ مدتسخ
 السشذؽرة عالسًيا

  ً عةةةةةةةةةىم تحةةةةةةةةة
ناسنضنعيل ي 
 ع ى نالتف قي ت

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززززززززززززززززززززززززة 

 لمجراسات العميا

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيجى

تطؽيخ البشية التحتية السالئسة الجخاء وتطؽيخ  -9
 البحؽث العالسية

مارس   
6116 

سبتسبخ    
6116 

عةةةةةىم تةةةةةنن ً  - رضا الباحثيؼ
 ناىعل ناس دي

ن ً عةةةةةىم تةةةةةة -
ناسنضةةةةةةةةةةةةةةةنعيل 
 سةةةي دل ناينتيةةةل 

   ي ناتطنيً

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززززززززززززززززززززززززة 
لمجراسززززات العميززززا 

 ورؤساء ا قدام

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيجى

45111111 

ترسيػ آلية لحسا ة حقؽق السمكية الفكخية  -11
 لمباحثيؼ

مارس    
6116 

ميثاق لمسمكية الفكخية  مدتسخ
 ُمعمؼ ومعتسج

ان  دزززشج ترزززسيػ 
يزززززززززززخ اآلليزززززززززززة لغ
 الستخرريؼ

 

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززززززززززززززززززززززززة 
لمجراسززززات العميززززا 
والززززززززززززززززززززززززززؽكالء 

 ورؤساء ا قدام

مخكززززد التخطززززيط 
 االستخاتيجى

251111 
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تذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجي   -2
نابةةةةةةةةة   يم ع ةةةةةةةةةو 

 ناشذً ناى او

عقج ورش عسل لمباحثيؼ لمتعخف عمى وسائل  -1
 لى التغمب عمى عقبات الشذخ الجو 

مارس   
6116 

مدتسخ 
 دورياً 

ورش عسزززززززل ُمعمشزززززززة،  -
 ومعتسجة.

 نتائج ورش العسل -

عزززززجم الجقزززززة فزززززى 
اختيزززززززار الفخيزززززززق 
 الحى يجيخ الؽرشة

االىسززال فززى كتابززة 
 تقخيخ الؽرش

ًكةةةةةةةةةةةةةٌ تشسيةةةةةةةةةةةةةل  م
 نا ىرنت

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةيط  م
ًنتيجو  نالست

2111111 

عقج ورش عسل لتجريب الباحثيؼ عمى وسائل  -6
 الشذخ الجول  اكتداب ميارات

مدتسخ  6116مايؽ   
 دورياً 

 ورش عسل مؽثقة. -
 نتائج ورش العسل -

عزززززجم الجقزززززة فزززززى 
اختيزززززززار الفخيزززززززق 
 الح  يجيخ الؽرشة

اإلىسززال فززى كتابززة 
 تقخيخ الؽرش

ًكةةةةةةةةةةةةةٌ تشسيةةةةةةةةةةةةةل  م
 نا ىرنت

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةيط  م
ًنتيجي  نالست

استزافة الستسيديؼ فى الشذخ الجولى فى  -3
 السية لتبادل الخبخات الجامعات السرخية والع

يشايخ    
6117 

مدتسخ 
 دورياً 

المقزززززاء بزززززالخبخاء فزززززى  -
 الشذخ الجولى مؽثق

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار الشاشخيؼ

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززززززززززززززززززززززززة 

 لمجراسات العميا

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةيط  م
ًنتيجو  نالست

االستسخار فى الجعػ السادى لمباحثيؼ لتسكيشيػ  -4
 مؼ الشذخ الجولى

 

س    مار 
6116 

معجل الديادة فزى ا بحزاث  مدتسخ
 السشذؽرة

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 دعػ الباحثيؼ

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززة العميزززززا 

 والبحؽث

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةيط  م
ًنتيجو  () نالست

تقؽم الجامعة بتكخيػ أصحاب ا بحاث  -5
السشذؽرة فى السجالت العمسية كوات الدسعة 

 ج العمػالعالسية الستسيدة دولًيا ف  عي
 

مارس    
6116 

مدتسخ 
 دورياً 

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى  لقاء التكخيػ مؽثق
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار السكخميؼ

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززززززززززززززززززززززززززة 

 لمجراسات العميا 
نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لخجمززززة 
السجتسزززع وتشسيزززة 

ًكةةةةةةٌ ناتخطةةةةةةيط  م
ًنتيجو  نالست

12511111 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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تدزززززززززززززززززززززززؽيق  -3
البحزززؽث اإلنتاجيزززة 

 البحثية

عقج ورش عسل لتحجيج عقبات تدؽيق اإلنتاج  -1
 البحثى لألساتحة ومعاونييػ

أكتنبً   
2116 

ورش عسززززززززززززززل ُمعمشززززززززززززززة، - 2117يش يً 
 ومعتسجة.

 نتائج ورش العسل -

عزززززززجم الجقزززززززة فزززززززى 
اختيززار الفخيززق الززحى 
يززززززززززززجيخ الؽرشززززززززززززة 
واالىسزززال فزززى كتابزززة 

 التقخيخ

نائززززززززززززب رئززززززززززززيذ 
معزززة لمجراسزززات الجا

 العميا والبحؽث

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

211111 
عقج ورش عسل لمتؽصل إلى آلية، ونساكج محجدة  -6

لتدؽيق اإلنتاجية البحثية عمى ضؽء االتجاىات العالسية 
 الحجيثة الدائجة.

ًنيً  آليزززززززة التدزززززززؽيق ُمعمشزززززززة  - 2117م ين  2117 ب
 ومعتسجة

بيززززان با بحززززاث التززززى تززززػ  -
 يقياتدؽ 

عزززززززجم الجقزززززززة فزززززززى 
اختيززار الفخيززق الززحى 
يززززززززززززجيخ الؽرشززززززززززززة 
واالىسزززال فزززى كتابزززة 

 التقخيخ

نائززززززززززززب رئززززززززززززيذ 
الجامعزززة لمجراسزززات 

 العميا والبحؽث

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

استقجام خبخاء تدؽيق ا بحاث عمى السدتؽى  -3
 السرخى، والعخلى، والعالسى، لتبادل الخبخات

 

سبتسبً  2117يناين 
2117 

المقزززززاء بخبزززززخاء التدزززززؽيق  -
 مؽثق

عجم السؽضؽعية فزى 
 اختيار الخبخاء

أن  أخززززح االسززززتقجام 
وقتزززززززا أطزززززززؽل مزززززززؼ 

 الؽقت السحجد

نائززززززززززززب رئززززززززززززيذ 
الجامعزززة لمجراسزززات 

 العميا والبحؽث

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

511111 

تقؽم الجامعة بعقج مؤتسخ دولى خاص بتدؽيق  -4
 ا بحاث. 

خطززززة الجامعززززة فززززى تدززززؽيق  2118يش يً  2117أكتنبً 
 ا بحاث

عزززززززجم الجقزززززززة فزززززززى 
اختيزززززار فخيزززززق ادارة 

 السؤتسخ

ان تكززززؽن تؽصززززيات 
 السؤتسخ عامة

نائززززززززززززب رئززززززززززززيذ 
الجامعزززززززة لتشسيزززززززة 
البي ززززززززززة وخجمززززززززززة 

 السجتسع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

5111111 
قيام الكميات بتقييػ جيؽدىا فى تدؽيق اإلنتاج  -5

  دؽيق ا بحاثالبحثى، لتؽفيخ الجعػ الالزم لت

ًني نتززززززززائج التقيززززززززيػ ُمعمشززززززززة  - مدتسً 2118 ً ب
 ومعتسجة

زيززززادة فززززى عززززجد ا بحززززاث  -
 التى تػ تدؽيقيا

عززجم اتبزززاع ا صزززؽل 
العمسيزززززة فزززززى بشزززززاء 

 وسيمة التقييػ
بعززززززززززج االنتززززززززززاج  -

البحثززى عززؼ حاجززات 

وكزززززززززالء الكميزززززززززات 
لمجراسزززززززات العميزززززززا 
والبحزززؽث ورؤسزززاء 

 ا قدام

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 خاتيج االست
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االسزززززززتسخار فزززززززى 4
تشسيزززززززززة ميزززززززززارات 
وقززززززجرات أعزززززززاء 
ىي ززززززززة التززززززززجريذ 

 ومعاونييػ

استكماخ خطقا  االعتما  ال قلا لمركز تنمية  -1
مل قبخ  ميارا  قق را  أع اء  ي ة الت ريى

 قزارة التعلير العالي

عةة ر تحةةرى ال قةةة فةةا  معتم المركز  2117يش يً  2116م رس 
اختيار الفرية  المؤ ةخ 

 ل لك

مةة ير مركةةز تنميةةة 
القةةةة را  قمركةةةةز 

  مال الجق ة

مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةمال 
 الجةةق ة قاالعتمةةةا 

 بالجامعة

500000 
 راسة تققيمية لمركز تنمية ميارا   إجراء -6

 قق را  أع اء  ي ة الت ريى
علنةةةةة  - 2016ماٌو   2016مارس   نتةةةةا   التقةةةةقير م 

  ةقمعتم
 المستفي يل ار  -

عةةةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةةةةقعية فةةةةةةةةةةا 
اختيةةةار فريةةة  التقةةةقير 
قفةةةةةةا بنةةةةةةاء قسةةةةةةا خ 

 التققير

مةة ير مركةةز تنميةةة 
القةةةة را  قمركةةةةز 

  مال الجق ة

مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةمال 
 الجةةق ة قاالعتمةةةا 

 بالجامعة

عق  قرش عمخ مع مجلى ا ارة المركز  -3
قممثليل مل قيا ا  الجامعة قالكليا  قعينة مل 

ة الت ريى قمعاقنيير لمناق ة نتا   أع اء  ي 
ال راسة السابقة قاقتراح قسا خ التطقير قال عر 

 قاالستمرارية

أغسطس   2016ٌونٌو  
2016 

 قرش العمخ مقثقة -
نتةةةةةةةا   قرش العمةةةةةةةخ  -

علنة قمقثقة  م 

عةةةةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةةةةقعية فةةةةةةةةةةا 
اختيةةةار الفريةةة  الةةة ى 

 ي ير القر ة
اال مةةةةةةاخ فةةةةةةا كتابةةةةةةة 

 التقرير

ميةةة مةة ير مركةةز تن
القةةةة را  قمركةةةةز 

  مال الجق ة

مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةمال 
 الجق ة قاالعتما 

5000000 

بناء خطة استراتيجية للمركز تي ف الا القصقخ  -4
الا أعلا مستقى لتنمية ميارا  قق را  أع اء 

  ي ة الت ريى قمعاقنق ر

 اإلسةةةةةةةتراتيجيةالخطةةةةةةةة  2017مارس    2016أكتوبر  
علنة قمعتم ة  م 

ال يسةةةةةةت ر  بناؤ ةةةةةةا 
قتةةا أطةةقخ مةةل الققةة  ق

 المح  

مةة ير مركةةز تنميةةة 
القةةةة را  قمركةةةةز 

  مال الجق ة

مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةمال 
 الجق ة قاالعتما 

اجراء تقيير  قرى للمركز للت ل  علا  -5
 الصعقبا  قاالستمرار فا التطقير

أل يكةةةةةةةقل التقيةةةةةةةير  - ر ا المستفي يل مستمر 2016دٌسمبر   
  كلا

عةة ر تحةةرى االصةةقخ  -
قسةةةا خ  العلميةةةة لبنةةةاء

 التقيير

مركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة 
 الق را 

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةيى 
الجامعة لل راسةا  

 العليا

يققر المركز بعق  مؤتمر  قلا لتبا خ الخبرا   -6
 قاستمرارية التطقير

أال تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ا ارة  - المؤتمر مقث  2018مارس    2018ٌناٌر   
المةةةةةؤتمر الةةةةةا  ي ةةةةةة 

 متخصصة
أل تكةةةةقل تقصةةةةيا   -

 المؤتمر عامة

 مركةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةة
 الق را 

مركةةةةةةةةز  ةةةةةةةةمال 
 الجق ة قاالعتما 
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تطزززززؽيخ  -4
بزززززززززززززززززززخامج 
الجراسزززززززززات 

 العميا

عقج ورشة عسل عمى مدتؽى الكميات لتحجيج معؽقات تطؽيخ  -1
 بخامج الجراسات العميا عمى مدتؽى الكميات

م رس 
2116 

م ين 
2116 

علنةا - قرش عمخ م 
 ة.قمعتم 

 نتا   قرش العمخ -

ان تسند ادارة 
ورشززة العمززل 
لغٌززر المإهززل 
لزززززززززززززززززززززززذلن 
واالهمزال فززى 
 كتابزززة تمرٌزززر

 الورشة

عمزززززززززززززززززززداء 
الكلٌزززززززززززززززززات 
ووكززززززززززززززززالء 
الكلٌزززززززززززززززززات 
للدراسزززززززززززات 
العلٌززززززززززززززززززززززا 
والبحززززززززززززوث 
ورإسززززززززززززززاء 

 األلسام

مركززززززززززززززززززززز 
التخطززززززززززززززٌط 
 االستراتٌجى

() 

عقج ورشة عسل عمى مدتؽى الجامعة لتحجيج معؽقات تطؽيخ  -6
 العميا عمى مدتؽى الجامعة )إدارة الجامعة( الجراسات

يننين 
2116 

أغدطٍ 
2116 

 قر ة عمخ مقثقة -
 نتا   قر ة العمخ -

ان تسند ادارة 
ورشززة العمززل 
لغٌززر المإهززل 
لزززززززززززززززززززززززذلن 
واالهمزال فززى 
 كتابة التمرٌر

نائزززب رئزززٌس 
الجامعززززززززززززززززة 
للدراسزززززززززززات 

 العلٌا 

مركززززززززززززززززززززز 
التخطززززززززززززززٌط 
 االستراتٌجً

طؽيخ بخامج الجراسات العميا عمى ضؽء عسل خطة استخاتيجية لت -3
معاييخ اليي ة القؽمية لزسان جؽدة التعميػ واالعتساد، وعمى ضؽء 

 احتياجات سؽق العسل. تتزسؼ ا سذ االتية:
 عسل قاعجة بيانات تتزسؼ كل ما  خص الجراسات العميا. -أ

 تطبيق نعام الداعات السعتسجة -ب
 لساجدتيخ، والجكتؽراهوضع نعام فعال لستابعة تقجم طالب ا -ج
 وضع آلية لمسحاسبيؼ لسكافأة الستسيديؼ -د

سبتسبً 
2116 

الخطة االستراتيجية  - 2117
علنة قمعتم ة  م 

تقارير متابعة تنفي   -
 الخطة

ان ٌستغرق  -
بنززززاء الخطززززة 
ولتا أكثر مزن 
 الولت المحدد

عدم تحزرى  -
الموضززززوعٌة 
فزززززى اختٌزززززار 
الفرٌزززززززززززززززززك 
المشزززززززززززززر  

مركززززززززززززززززززززز 
التخطزززززززززززززٌط 
 االستراتٌجى

مركززززززززززززززززززززز 
التخطززززززززززززززٌط 
 االستراتٌجى

250000 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 المتببعة
 التكلفة

 استحجاث دبمؽمات ميشية فى باقى كميات الجامعة -ىز

 تذجيع قيج الطالب الؽافجيؼ -و

اقتخاح بخامج دراسية متطؽرة تسكؼ الطالب مؼ السشافدة عالسًيا  -ز

 الكتداب السشح الجراسية.

 وا ساتحة ونعام التقؽيػقياس رأى الجارسيؼ فى البخامج  -ح
 التحجيث السدتسخ لمبخامج عمى ضؽء االتجاىات العالسية  -و

ى تحمٌزززك علززز
 الخطة

غٌاب ثمافزة  -
تنفٌززذ الخطززط 
بززٌن العززاملٌن 

 بالجامعة 

ًنيً  التقييػ الجورى لبخامج الجراسات العميا لالستسخار فى التطؽيخ -4  ب
2117 

أال يسةةةةةةةةةتن   - رضا السدتفيجيؼ سشني 
التقيةةةةير علةةةةا 
أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 مق قع .
ل يكةةةةةةةةةةقل أ -

 التقيير  كلا

نا ةة  ر ةةيى  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةةةةةةةةةةةا  
العليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 قالبحق 
قكةةةةةةةةةةةةةةةةةمء  -

الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
لل راسةةةةةةةةةةةةةا  

 العليا

مركز التخطيط 
 االستراتيجا
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تزززؽفيخ العزززجد  -5
الززززززززززززالزم مززززززززززززؼ 
أعززززززززاء ىي زززززززة 
التززجريذ لتحقيززق 
السخخجزززززززززززززززززززززات 

 السدتيجفة

ٌي دل  ناش ص  و تذكيل اجش -1 ل احرً نا
تخرر ت أعز ء  يئل ناتىريٍ ب اشدبل األعب ء 

ًن  ناع سو  ناتىريديل  نإلش

يناين  2116م رس 
2116 

ًيً نا جشل ُمع م  - ت 
  معتسى

  ً عةةةةةةةةةةةةةةةةةةىم تحةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ناسنضةةةةةةةةنعيل  ةةةةةةةةو 
نختيةةةةةةةةةة ر أعزةةةةةةةةةة ء 

 نا جشل

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 
قالبحق  ققكمء 
الكليا  لل راسا  

 العليا

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

() 

ًنر نست س ل أعز ء  يئل ناتىريٍ  -2 نستس
  مع  نن ل   ً   ال تي ج ت كل ك يل

أغدطٍ 
2116 

ندبل ناطالب ناو  - مدتسً
أعز ء  يئل ناتىريٍ 

 ُمع سل  معتسىل

  ً عةةةةةةةةةةةةةةةةةةىم تحةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ناسنضةةةةةةةةنعيل  ةةةةةةةةو 
 ت ىيً نال تي ج ت

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 

قكمء قالبحق  ق
الكليا  لل راسا  

 العليا قالبحق 

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

ًنت أعز ء  -3  ض  خطل تهى  ناو نست س ر خب
 يئل ناتىريٍ ) و   ال ق ل نألعب ء ناتىريديل(  و 

 تشسيل نابيئل  خىمل ناسجتس 

يناين  2116م رس 
2116 

 ناخطل ُمع شل  معتسىل -
نت ئج مت بعل تشفيي  -

 ناخطل

 دةةةةةةةةةةةةشى تشفيةةةةةةةةةةةةي نن 
ناخطةةةةةةةةةةةةةةةل ا يةةةةةةةةةةةةةةةً 

 ناسؤ  يم اياك

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لخجمززززة 
السجتسزززع وتشسيزززة 

 البي ة

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

ًنر  و تطبي  قننعى نالع رل  نالنتىنب  -4 نالستس
 ناش ل بس   ح   جندل ناعس يل ناتع يسيل  نابح يل    ً   

 ا سع ييً نالك د سيل نا نميل.

وجززززود صززززعوبات  رض  ناسدتفيىيم مدتسً 2116م رس 
فززى تطبٌززك لواعززد 

 االعارة

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 
قالبحق  ققكمء 
الكليا  لل راسا  
 قالعليا قالبحق 

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

االستسخار فى تحقيق استثسار لخبخات أعزاء  -5
ىي ة التجريذ الستفخغيؼ فى البحث العمسى، 

قج ػ االستذارات التى  حتاجيا مؤسدات والتخاجػ وت
 السجتسع

االنتاجية البحثية  - مدتسً 2116م رس 
 واالشخافية، 

تقاريخ االستذارات  -
 مؽثقة

عةةةةةةةةةةة ر ال قةةةةةةةةةةةة 
قالمق ةةقعية فةةا 
تح يةةةةةة  مجةةةةةةاال  
اسةةةةتثمار خبةةةةرا  
ا ع ةةةةةةاء غيةةةةةةر 

 المتفرعيل

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لل راسةةةا  العليةةةا 
ققكةةةمء الكليةةةا  
  لل راسا  العليا

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 إلى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

3- 
 عا

س 
 عم

حث
ج ب

إنتا
ى 

 عم
ادر

 وق
يػ،

تقؽ
 وال

ذ،
جري

 الت
رات

ميا
دًبا 

مكت
ذ، 

جري
 الت

ي ة
ؽ ى

عز
  

لس
سع

سجت
ة ال

خجم
ة و

لبي 
ة ا

شسي
ى ت

ػ ف
داى

 وي
ية،

دان
اإلن

فة 
سعخ

ى ال
ة إل

ضاف
 اإل

فى
يػ 

 د
 

إنذاء مخكد -6
لتشسيززة وتعسيززخ 

 الرحارى 

ًييم ب اخ رج  ناىنخل انض   -1 دعنل ناع س ء ناسر
ًكٌ اتعسيً  تشسيل نارح ر    أسٍ إنذ ء م

سبتسبً  2116م ين 
2116 

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى  ترؽر مقتخح لمسخكد -
ية فزززززى السؽضزززززؽع

 اختيار العمساء

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا 

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8111111 
 
 

ًكٌ  -2 تذكيل اجشل انض  الئحل دنخ يل ا س
ًضه  ع و مج ٍ ناج معل العتس د     ع

أكتنبً 
2116 

د دسبً 
2116 

عزززجم تحزززخى الجقزززة  الالئحة السقتخحة -
والسؽضززززؽعية فزززز  

عزززززززاء اختيززززززار أ
 المجشة

نائزززززب رئزززززيذ  -
الجامعززززة لتشسيززززة 
البي زززززززة وخجمزززززززة 

 السجتسع
نائزززززب رئزززززيذ  -

الجامعة لمجراسات 
 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 

ًنتيجيه اتعسيً  تشسيل نارح ر   -3 ًنيً   ض  خطط نست يننين  2117 ب
2117 

عجم اختيار الفخيق  الخطة ُمعمشة ومعتسجة -
القزادر عمسيزا عمززى 

 لخطةبشاء ا

لجشزززززززززززززة مزززززززززززززؼ 
الستخرريؼ مزؼ 

 الكميات

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 

ًنتيجيل  -4 تقززاريخ الستابعززة مؽثقززة  - مدتسً 2117يناين  مت بعل تشفيي ناخطل نإلست
 ومعمشة

عةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةرى 
 فةةةةيالمق ةةةةقعية 

اختيةةةةةةةةار فريةةةةةةةة  
 المتابعة

لجشززززززززة متابعززززززززة 
 الستخرريؼ

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 

ًنء ت ييل  -5 ٌيٌ إج ًكٌ اتع د ري اشذ ط ناس
 نال ج بي ت

أغدطٍ 
2117 

عةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةرى   مدتسً
ا صةةةةقخ العلميةةةةة 
فةةةي بنةةةاء قسةةةا خ 

 التقيير
أل يكةةةةقل التقيةةةةير 

 غير مق قعي

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 لتنفيذا
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة
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ت

3-
ى 

عمس
ث 
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تاج

ى إن
 عم

ادر
 وق

يػ،
تقؽ

 وال
ذ،

جري
 الت

رات
ميا

دًبا 
مكت

ذ، 
جري

 الت
ي ة

ؽ ى
عز

سع
سجت

ة ال
خجم

ة و
لبي 

ة ا
شسي

ى ت
ػ ف

داى
 وي

ية،
دان

اإلن
فة 

سعخ
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ة ال
ضاف

 اإل
فى

يػ 
 د

ى 
الس

ع
 

تفعيزززل مخكزززد  -7
خات السززززززززززززززززززززززؤتس

 بالجامعة

ًكٌ،  تحىيى  -1 تذكيل اجشل ات ييل د ر ناس
ٌل  نافشييم. ً ،  دعسه ب ألجه  ن تي ج ت تطني

يننين  2116م رس 
2116 

نتائج التقييػ ُمعمشة  -
 ومعتسجة

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار المجشة

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لتشسيززززة 
البي زززززززة وخجمزززززززة 

 السجتسع 

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

 
 
 
 
 
 
 
 

251111 
 
 

تذكيل اجشل متخررل اتش  ل نت ئج نات ييل  -2
ًنح آايل ا تطنيً  ب اىرنسل  نقت

سبتسبً  2116يناين 
2116 

آلية تفعيل السخكد  -
 ُمعمشة ومعتسجة

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار المجشة

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لتشسيززززة 
البي زززززززة وخجمزززززززة 

 السجتسع

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًكٌ  -3 ًن مج اتىريب أعز ء مج ٍ ندنرل ناس عسل ب
ًنت  ع و أ ىث أس ايب إدنرل ناسؤتس

نن سبً 
2116 

بخنامج التجريب معمؼ  - مدتسً
 ومعتسج

نتائج التجريب معمشة  -
 ومعتسجة

عةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةةةةةةةةةةقعية 
قا صةةقخ العلميةةةة 
فةةةةةةةةةةةا اختيةةةةةةةةةةةار 
المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ربيل 

 قالمت ربيل

مركةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةة 
ميةةارا  ققةة را  

 ةةةةةةة أع ةةةةةةاء  ي
 الت ريى

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

ًكٌ،  ناعسل  -4 ًنتيجيل العتس د ناس عسل خطل نست
 ع و تشفيي                  

ًيل  د دسبً  2116أب
2116 

 الخطة معلنة قمعتم ة -
 الخطة معلنة قمعتم ة -
 تقارير تنفي  الخطة -

ال يقتصةةةةةر علةةةةةا 
بنةةةاء الخطةةةة  قل 
 تنفي  ا قتقييميا

يط مركةةةةز التخطةةةة
 االستراتيجا

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

ًكٌ كنسي ل  -5 عسل خطل اتدني  نمك ني ت ناس
 ا تسنيل ناينتو

 الخطة معمشة ومعتسجة -  
 نتائج التدؽيق -

أال  قززززؽم ببشززززاء  -
الخطزززززززززززة غيزززززززززززخ 

 الستخرريؼ
أال تتزززززززززززززززززززززؽفخ  -

 ضسانات تشفيحىا

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززة لتشسيززززة 
البي زززززززة وخجمزززززززة 

 السجتسع

لتخطزززززيط مخكزززززد ا
 االستخاتيجى
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    
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مؤشرات 

 التنفيذ
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وضززع وثيقززة  -8
 خالقيات البحزث 

 العمسى

تذكيل اجشل اتحىيى  نق  أخالقي ت نابحث  -1
 ناع سو ميىننًي   مم خالل ناسننثي   نات  ريً ناع اسيل

يننين  2116م رس 
2116 

تقاريخ المجشة معمشة  -
 ومعتسجة

م تحخى عج
السؽضؽعية فى 

 اختيار المجشة

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

111111 

ع ى  رش عسل ع و مدتن  نا  ي ت بحزنر  -2
ًيً نا جشل  ناتنصل ناو  قي دنت ناج معل اسش قذل ت 

  ثي ل ألخالقي ت نابحث ناع سو

 

سبتسبً  2116يناين 
2116 

 ؽثقةورش العسل م -

 نتائج ورش العسل -

ان تدشج ادارة 
الؽرشة لغيخ 

السؤىميؼ واالىسال 
 فى كتابة التقخيخ

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ً ل ع و مج ٍ ناج معل  -3 عًض نانثي ل ناس ت
ً نًي  ً    رقًي   نا ت ًنر  ،  نعتس د  ،  نذ  اسش قذته   نق

أكتنبً 
2116 

نن سبً 
2116 

مؽافقة مجمذ الجامعة  -
 عمى الؽثيقة

أن تكؽن الؽثيقة 
مجخد حبخ عمى 

 ورق 

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ٌنم  -4 تذكيل اجشل مم مشد و نا  ي ت است بعل نالات
 ب ننعى  مننثي   أخالقي ت نابحث ناع سو

سشدقيؼ معمشة تقاريخ ال - مدتسً 2116م رس 
 ومعتسجة

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار السشدقيؼ

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعة لمجراسات 

 العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

4- 
سع

سجت
ة ال

خجم
ة و

لبي 
ة ا

شسي
ت

 

وضزززززززع نعزززززززام  -1
معمؽمززززززات لقطزززززززاع 
خجمززة السجتسززع فززى 

 مجال محؽ ا مية

 تكؽيؼ فخيق عسل  قؽم باآلتى:

ترسيػ قاعجة بيانات تتزسؼ  -1
جيؽد ما قامت الجامعة بو ف  

 مجال محؽ ا مية.

 وجؽد قاعجة بيانات 6116يؽليؽ  6116أبخيل 

 قخار تذكيل فخيق العسل

م الؽصزززززؽل الزززززى عززززج -
 بيانات دقيقة.

عززززجم تعززززاون بعزززز   -
الكميزززززززات فزززززززى تحجيزززززززج 

 السداىسات الساد ة

الفخيززززق الززززحى تززززػ 
 تذكيمو

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

651111 

حرخ البيانات عؼ االمكانات  -6
الساد ة لمكميات لمسداىسة فى 

 البخنامج

وجزززؽد إصزززجارات إحرزززائية  6116يؽليؽ  6116مايؽ 
 ة البياناتدورية مؼ قاعج

صززعؽلة الؽصززؽل الززى  -
القززززززززززززززخى والسشززززززززززززززاطق 

 العذؽائية.

مخكزززززززد التخطزززززززيط  ادارة رعا ة الطالب
 االستخاتيجى

إعجاد دراسة لتحجيج القخى  -3
 والسشاطق العذؽائية ا كثخ احتياًجا.

أغدطذ  6116يؽليؽ 
6116 

قائسزززززة بزززززالقخى والسشزززززاطق 
 العذؽائية ا كثخ احتياًجا

عززززجم اقتشززززاع بعززززز   -
ي ززات التززجريذ بأىسيززة ى

 البخنامج

عزززجم اختيزززار الفخيزززق  -
القادر عمسًيا عمى اجزخاء 

 الجراسة

نائزززززززززززب رئزززززززززززيذ 
الجامعززززززة لتشسيززززززة 
البي زززززززززة وخجمزززززززززة 

 السجتسع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى
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 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

 مخبطر التنفيذ مؤشرات التنفيذ

الجهبت 
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جهبت 
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تفعيل البخنزامج  -6
السقتزززززززززخح لسحزززززززززؽ 

 ا مية

عق  قرش عمخ مع قكمء  -1
الكليا  لخ مة المجتمع لتح ي  آلية 

 محق ا مية

سبتمبر 
6116 

أكتقبر 
6116 

قجةةق  خطةةة بةة جراءا  محةة  ة لكةةخ قريةةة  -
 قمنطقة ع قا ية

 قر ة العمخ مقثقة -
 نتا   قر ة العمخ -

عةةةةةة ر حمةةةةةةاى الةةةةةةقكمء  -
 ببعض الكليا 

ع ر اختيار الفري  القا ر   -
علميةةا علةةا اتبةةاخ الخطةةقا  
المزمةةةةةة لنجةةةةةاح ال راسةةةةةة 

 قكتابة نتا جيا ب قة

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى 
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

2500000 

خاصة لكخ قرية  إع ا  خطة -6
قمنطقة ع قا ية ي ارك فييا 

 الطم  ققطاعا  الجامعة كليا

نقفمبر 
6116 

برنةةةةام  با ن ةةةةطة قمسةةةة قليا  قآليةةةةا   - مستمر
 التنفي  لكخ قرية.

 ع   الققافخ التا تم 
 الخطة معلنة قمعتم ة -

  عف التمقيخ -
عةةةة ر ال قةةةةة فةةةةا اختيةةةةار  -

الفريةةةة  القةةةةا ر علةةةةا بنةةةةاء 
 الخطة

ى نا ةةةةةة  ر ةةةةةةي
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

إع ا  برنام  قآليا  التنفي   -3
 لتحقي  ا ن طة

 يسمبر 
6116 

مطقيةةةةةا  قن ةةةةةرا  قإعمنةةةةةا   - مستمر
 قتقزيعيا.

 البرنام  معلل قمعتم  -

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى   عف الم اركة الطمبية
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

ز التخطةةةةةةةةةيط مركةةةةةةةةة
 االستراتيجا

متابعة تنفي  البرنام  مي انيًا  -4
 للتققير المستمر

يناير 
6116 

عةة ر قجةةق  حةةقافز للطةةم   نتا   استبيانا  لقياى  رجة الر ا - مستمر
 الم اركيل

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى 
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

مارى  ل البرنام قياى ر ا ا  الا ع -5
6116 

 مستقى الم اركة قاالستجابة- مستمر
 نتا   االستبيال -

ع ر ال قة فةا اختيةار أ اء  -
 قياى رأى ا  الا

ع ر اال تمار بنتا   قياى  -
 الرأى

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى 
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

إن اء مققع الكترقنا للبرنام   -6
 قن ر تطقرا  ا  اء

مارى 
6116 

مايق 
6116 

 قجق  المققع االلكترقنا. -
 ع   زيارا  المققع االلكترقنا -

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى  التراخا فا ان اء المققع
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

إ راك مؤسسا  المجتمع الم نا  -7
  ا  الصلة

أغسطى 
6116 

احجةةةار مؤسسةةةا  المجتمةةةع  مؤسسا  المجتمع الم نا للم اركيل ع   مستمر
 الم نا عل الم اركة

نا ةةةةةة  ر ةةةةةةيى 
الجامعةةة لتنميةةة 
البي ةةةةة قخ مةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةةةةةةز التخطةةةةةةةةةيط 
 االستراتيجا
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تعديزززد عالقزززات  -3
السذزززززززززززاركة مزززززززززززع 
مؤسدززات السجتسززع 
السززززززجنى لسحافعززززززة 
السشيززززززززا لسؽاجيززززززززة 

 السذاكل البي ية

إعجاد دراسة لتحجيزج احتياجزات  -1
 السجتسع والسذكالت البي ية

مارس 
6116 

وجزززؽد قائسزززة باالحتياجزززات  6116يؽليؽ 
 ات ا ولؽية.ك

عجم الجقة فى اختيزار  -
الفخيزززززق القزززززادر عمسيزززززا 
لبشززززاء الجراسززززة وكتابزززززة 

 نتائجيا بجقة

نا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةة لتنميةةةةةة 
البي ةةةةةةةة قخ مةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

1511111 

تحجيج كيفيزة مدزاىسة الجامعزة  -6
 فى حل ىحه السذكالت

ىززززحه خطززززة عسززززل لحززززل  - 6116يؽليؽ  6116أبخيل 
 السذكالت.

قائسزززة بالسذزززكالت التزززى  -
 ساىست الجامعة فى حميا

ضزززز ف الثقافززززة البي يززززة 
 لجى السجتسع السحمى

نا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةة لتنميةةةةةة 
البي ةةةةةةةة قخ مةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

تشعيػ مؤتسخات ونزجوات وورش  -3
عسززززززل عزززززززؼ السذززززززكالت البي يزززززززة 

 والسجتسعية

فاعميزززززززززززة ومرزززززززززززجاقية  - مدتسخ 6116أبخيل 
 السؤتسخات

مدزززززززززززتؽى السذزززززززززززاركة  -
 اال جابية

تجاىل السد ؽليؼ لشتائج 
 السؤتسخ

نا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةة لتنميةةةةةة 
البي ةةةةةةةة قخ مةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

تحجيزززج دور السخاكزززد والؽحزززجات  -4
كات الطززابع الخززاص فززى حززل ىززحه 

 السذاكل

ىي ززة  عززجد وندززبة مذززاركة مدتسخ 6116مايؽ 
التزززززجريذ فزززززى السزززززؤتسخات 

 والشجوات وورش العسل

عجم وجزؽد آليزة واضزحة 
ومعمشزززززززززززززة ومعتسزززززززززززززجة 

 لمستابعة

نا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةة لتنميةةةةةة 
البي ةةةةةةةة قخ مةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

إعزززجاد مؽقزززع الكتخونزززى لقطزززاع  -5
 خجمة السجتسع وتشسية البي ة

وجززززززززززززززززززؽد السؽقززززززززززززززززززع  - مدتسخ 6116أبخيل 
 لكتخونى.اال 
 عجد زيارات السؽقع -

التخاخزززززززى فزززززززى اعزززززززجاد 
 السؽقع

مخكززززززززززززززد نعززززززززززززززػ 
السعمؽمزززززززززززززززززززززززززات 

 بالجامعة

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى
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تعديززززززد  -3"تززززززابع" 

عالقززززات السذززززاركة 

مززززززززززع مؤسدززززززززززات 

السجتسززززززع السززززززجنى 

لسحافعززززززززة السشيززززززززا 

لسؽاجيززززة السذززززاكل 

 البي ية

خررة لشذخ تشعيػ قؽافل مت -6

 الؽعى البي ى

 عجد القؽافل التى تست. - مدتسخ 6116أبخيل 

عززززجد الديززززارات ومززززا تززززػ  -

 انجازه

عززجم الجقززة فززى اختيززار -

 اعزاء القؽافل 

ضزز ف اقتشززاع بعزز   -

 اعزاء الفخيق بجورىػ

نائزززززززززززب رئزززززززززززيذ 

الجامعززززززة لتشسيززززززة 

البي زززززززززة وخجمزززززززززة 

 السجتسع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 

 االستخاتيجى

() 

دات السجتسع السجن  تسثيل قيا -7
 بسجالذ الكميات والجامعة 

مارس 
6116 

تعيزززززيؼ بعززززز  رؤسزززززاء  - مدتسخ
القطاعززززززات فززززززى مجززززززالذ 

 الكميات ومجمذ الجامعة.
 استبيانات لقياس الخضا -

ضزز ف اىتسززام بعزز   -
الكميززات باالسزززتفادة مزززؼ 
رؤسززززاء القطاعززززات فززززى 

 السجتسع

نائزززززززززززب رئزززززززززززيذ 
الجامعززززززة لتشسيززززززة 
البي زززززززززة وخجمزززززززززة 

 السجتسع

كزززززززد التخطزززززززيط مخ 
 االستخاتيجى

قياس أثخ أنذطة القطاع عمى  -8
 الؽعى البي ى بيؼ الطالب

سبتسبخ  6116يؽنيؽ 
6116 

تقخيزززخ مزززؼ نائزززب رئزززيذ  -
الجامعة عؼ أنذطة القطاع 

  عتسج مؼ مجمذ الجامعة
 نتائج دراسة قياس الخأ  -

عزززجم اختيزززار الفخيزززق  -
القادر عمسيا عمى قياس 

 ا ثخ
عزززززززززززززززجم اىتسزززززززززززززززام  -

السدززززززز ؽليؼ بالجامعزززززززة 
 بشتائج قياس الخأى

نائزززززززززززب رئزززززززززززيذ 
الجامعززززززة لتشسيززززززة 
البي زززززززززة وخجمزززززززززة 

 السجتسع

مخكزززززززد التخطزززززززيط 
 االستخاتيجى

 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجب   معة. تُمىَّ
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تشسيززززززززززززززززة  -4
السززؽارد الساليززة 
لقطززززاع خجمززززة 
السجتسززززززززززززززززززززع 

 وتشسية البي ة

تفعيخ قتقسيع نطا  االتفاقيا   -1
قبرقتقكقال  التعاقل مع المؤسسا   ا  

 الصلة

مارى 
6116 

ع   البرقتقكقال  مع  مستمر
 المؤسسا 

عةةةةة ر ال قةةةةةة فةةةةةا  -
اختيةةةةةةار المنسةةةةةةقيل 
القا ريل علةا تفعيةخ 

 االتفاقيا 
عةةةةةةةةةة ر ا تمةةةةةةةةةةار  -

الكليةةةةةةةةا  بتفعيةةةةةةةةخ 
 االتفاقيا 

نا   ر يى 
الجامعة لتنمية 
البي ة قخ مة 

 المجتمع

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي

1111111 

التق ر للحصقخ علا م رقعا  بحثية  -6
مل اليي ا  قالمؤسسا  ال قلية لتمقيخ 
ا بحا  الخاصة بخ مة المجتمع قتنمية 

 البي ة

يناير 
6117 

ع   أع اء  ي ة الت ريى  مستمر
الحاصلقل علا الم رقعا  

 البحثية

قلةةة ا تمةةار بعةةض  -
الكليةةةةةةةا  بت ةةةةةةةجيع 
أع ةةةةةةةةةةاء  ي ةةةةةةةةةةة 
الت ريى قمعاقنق ر 
علا التق ر للحصةقخ 

 علا الم رقعا 

نا   ر يى 
الجامعة لتنمية 
البي ة قخ مة 

 المجتمع

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي

  معارض لتسقي  منتجا إقامة -3
 اإلنتاجية الجامعة مل الكليا  قالقح ا 

مارى 
6117 

 ع   البحق  قمجاالتيا. - مستمر
 ع   المعارض مقثقة -

قلةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةق ة  -
 المنتجا 

ع ر تح ي  حاجةا   -
 السق 

نا   ر يى 
الجامعة لتنمية 
البي ة قخ مة 

 المجتمع

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي

تسقي  ما تق م  الكليا  قمراكز  -4
قير بالجامعة مل خ ما  قاست ارا  التط

 قت ري  فا مجاخ البي ة

مارى 
6117 

ع   االست ارا  قال قرا   مستمر
 الت ريبية التا تم .

ع   الجيا  التا تعامل  مع  -
 الجامعة

  عف االعمل -
ع ر اال تمار  -

باالستعانة بخبراء 
 فا التسقي 

نا   ر يى 
الجامعة لتنمية 
البي ة قخ مة 

 المجتمع

كةةةةةز التخطةةةةةيط مر
 االستراتيجي

التصريح باستخ ار مراكز الخ مة  -5
بالجامعة مل مسارح قمتاحف قمعارض 

 للمجتمع الم نا 

مارى 
6117 

حجر التمقيخ للكليا  قالمراكز  مستمر
 مل المعارض قالخ ما 

  عف االعمل -
ع ر قجق  المنس   -

الكفء مع مؤسسا  
 المجتمع المحلا

نا   ر يى 
نمية الجامعة لت

البي ة قخ مة 
 المجتمع

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي

خ مة  في إن اء مركز للمسا مة -6
 المجتمع مثخ )التعلر المستمر 

مارى 
6116 

 قح ة "للتعلر المستمر" إن اء - مستمر
القح ا  الج ي ة معلنةا  -

 قمعتم ة

مبرر ع ر قجق  
مق قعي إلن اء 

 القح ة

نا   ر يى 
الجامعة لتنمية 

بي ة قخ مة ال
 المجتمع

مركةةةةةز التخطةةةةةيط 
 االستراتيجي
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اجخاء أبحزاث  -1
عمسيزززة  ودراسزززات

بالذززززززززخاكة مززززززززع 
  قطاع الرشاعة

اجراء  راسة مي انية للتعرف علا معققا   -1
 إجراء ا بحا  العلمية بال راكة مع قطاخ الصناعة

مارى 
6116 

يقليق 
6116 

نتةةةةا   ال راسةةةةة معلنةةةةة  -
 قمعتم ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
 بناء خطة ال راسة

قجةةق  خلةةخ فةةا  -
خطة  برنام  تنفي 

 ال راسة
اختيةةةةار الفريةةةة   -

 المناس 

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

150000 

عق  قر ة عمخ مع ممثلا قطاخ الصناعة فا  -6
محافظة المنيا قممثلا قطاخ الصناعة قالعلقر 
قالفنقل بالجامعة للتقصخ الا حلقخ مقترحة ل عر 

 ال راكة

تمبر سب
6116 

نقفمبر 
6116 

 قر ة العمخ مقثقة  -
 نتا   قر ة العمخ -

قلةةةةةةة اال تمةةةةةةار  -
باتبةةةةاخ الخطةةةةقا  
العلميةةةةةة المزمةةةةةة 
قبةةةخ قأثنةةةاء قبعةةة  

 القر ة
ع ر كتابة تقرير  -

 نتا   القر ة

قكةةةةةةةةمء كليةةةةةةةةة 
الين سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
قالعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرا 

 تنميةةةقالفنةةقلا ل
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

50000 

بناء خطة علا  قء المقترحا  الم كقرةا  -3
 قالتا تكفخ تحقي  ال راكة

 يسمبر 
6116 

مارى 
6117 

أل تكةةةقل خطةةةة  - الخطة معلنة  قمعتم ة -
 قرقية

عةةةةةةةة ر التةةةةةةةةزار  -
 الكليا  بالتنفي 

قكةةةةةةةةمء كليةةةةةةةةة 
الين سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
قالعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرا 

 تنميةةةقالفنةةقلا ل
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

150000 

يقليق  استطمخ رأى المستفي يل مل ال راكة -4
6117 

نتةةةةا   اسةةةةتطمخ الةةةةراى  مستمر
 معلنة قمعتم ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
بناء أ اة اسةتطمخ 

 الرأى 
قلةةةةةةة اال تمةةةةةةار  -

بالكتابةةةةة العلميةةةةةة 
 ال قيقة للنتا  

قكةةةةةةةةمء كليةةةةةةةةة 
الين سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
قالعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرا 

 تنميةةةقالفنةةقلا ل
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

التخطةةةةيط  مركةةةةز
 االستراتيجا

250000 

يقليق  اجراء تقيير  قرى ل عر قتطقير ال راكة -5
6118 

نتةةةةةا   التقيةةةةةير معلنةةةةةة  - مستمر
 قمعتم ة

 زيا ة عقق  ال راكة -

أل يكةقل التقيةير  -
  كلا

ع ر تحرى ال قة  -
فةةا اختيةةار فريةةة  

 التقيير

قكةةةةةةةةمء كليةةةةةةةةة 
الين سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
قالعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقرا 

 تنميةةةقالفنةةقلا ل
 مةةةةةة البي ةةةةةة قخ

 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

250000 
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تعديززززززززززززززززززززززد  -2
ة الطززالب مدززاىس

وا سزززززززاتحة فزززززززى 
تشسيززززززززة البي ززززززززة 

 وخجمة السجتسع

اجخاء دراسة مدحية لمتعخف عمى واقع مداىسة  -1
أعزاء ىي ة التجريذ والطالب فى خجمة السجتسع 

 وتشسية البي ة

مارى 
6116 

ٌولٌو 
2016 

نتا   ال راسة معلنة  -
 قمعتم ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
 بناء خطة ال راسة

اختيةةةةار الفريةةةة   -
 المناس 

قجةةق  خلةةخ فةةا  -
تنفيةةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةةةة 

 ال راسة

نا ةةةةة  ر ةةةةةيى  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 لل راسا  العليا

نا ةةةةة  ر ةةةةةيى  -
الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
البي ةةةةةة قخ مةةةةةةة 

 المجتمع

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

150000 

عقج ورش عسل لسشاقذة نتائج الجراسة  -6
السدحية وتحجيج السجاالت التى  داىػ فييا أعزاء 

فى تشسية البي ة وخجمة ىي ة التجريذ والطالب 
 السجتسع

أكتقبر 
6116 

نوفمبر 
2016 

 قر ة العمخ مقثقة  -
بيال بالمجاال  معلل  -

 قمعتم 

عةةةةةةةةة ر اتبةةةةةةةةةاخ  -
ا سةةةةةى العلميةةةةةة 
المزمة قبخ قأثناء 
 قبع  قر ة العمخ

عةةةةة ر اال تمةةةةةار  -
بكتابةةةةةةةةة نتةةةةةةةةا   
القر ةةةةةةة بال قةةةةةةة 

 المطلقبة

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
تنميةةةةةةةة البي ةةةةةةةة ل
  خ مة المجتمعق

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

250000 

عسل خطة لسداىسة أعزاء ىي ة التجريذ  -3
 والطالب فى تشسية البي ة وخجمة السجتسع

مارس  6117يناير 
2017 

 الخطة معلنة  قمعتم ة -
تقارير متابعة تنفي   -

 الخطة معلنة قمعتم ة

أل تكةةقل الخطةةة  -
 قرقية

التةةةةزار الكليةةةةا   -
 بالتنفي 

يح  ه فري  عمخ 
مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجا

مركز التخطيط 
 االستراتيجي

50000 

إعجاد استبانة لقياس رأى السدتفيجيؼ مؼ  -4
مداىسة أعزاء ىي ة التجريذ والطالب فى تشسية 

 البي ة وخجمة السجتسع

أغسطى 
6117 

أكتوبر 
2017 

 نتا   االستبانة -
تقارير مقثقة  -

لمسا ما  الجامعة فا 
 المجاخ

 ر ال قةةةة فةةةا عةةة -
بنةةةةةةاء االسةةةةةةتبانة 
 با سلق  العلما

قلةةةةةةة اال تمةةةةةةار  -
بكتابةةةةةةة قتحليةةةةةةخ 

 نتا   االستبانة

فري  عمخ يح  ه 
مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجا

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

75000 

إجخاء تقييػ دور  لتطؽيخ مداىسة أعزاء  -5
ىي ة التجريذ والطالب فى تشسية البي ة وخجمة 

 السجتسع

طى أغس
6118 

نتا   التقيير معلنة  - مستمر
 قمقثقة

خطة مسا مة أع اء  -
 ي ة الت ريى قالطم  

 مع لة

ع ر تحرى ال قة  -
فةةا اختيةةةار فريةةة  

 التقيير
أل يكةقل التقيةةير  -

  كلا

فري  عمخ يح  ه 
مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجا

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

150000 
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دعززززززززززززززززززززززززززػ  -3
الؽحززززززززززززجات كات 
الطززززابع الخززززاص 
فى تقج ػ خزجمات 

 مجتسعية متسيدة

ًنء -1 ً  ع و  نق  نان ىنت درنسل ت ييسيه ا تع إج
ت ى ل خىم ت   ي نا  ئل ب افعل ذنت ناط ب  ناخ ص

ٌل   مجتسعيل متسي

مارس 
2016 

ماٌو 
2016 

نتةةةةا   ال راسةةةةة معلنةةةةة  -
 قمعتم ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
 بناء خطة ال راسة

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
 الفري  المناس 

ر ةةةةةيى مجلةةةةةى 
قكةةةةةمء الكليةةةةةا  

البي ةةةةةةةة  تنميةةةةةةةةل
 قخ مة المجتمع

ع ةةةةةق مجلةةةةةى 
رة المركةةةةةةةةةةةةز ا ا

المسةةةةةة قخ عةةةةةةل 
 ال اية

100000 

ع ى  رش عسل م  مؤسد ت ناسجتس  ناسىنو  -2
ًيزل اىعل   ىنت نا ط ع  اتحىيى ناخطنط ناع
ٌل مم خالل  ناخ ص ات ى ل خىم ت مجتسعيل متسي

 مؤسد ت نا ط ع ناسىنو

أكتوبر  2016ٌولٌو 
2016 

 قر ة العمخ مقثقة  -

نتا   قرش العمخ معلنة  -
 قمعتم ة

عةةةةةةةةة ر اتبةةةةةةةةةاخ  -
الخطةةةقا  العلميةةةة 
المزمة قبخ قأثناء 

 قبع  القر ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
كتابةةةةةةةةةةة نتةةةةةةةةةةا   

 القر ة

نا ةةةةة  ر ةةةةةيى  -
 تنميةةةةةالجامعةةةةة ل

البي ةةةةةة قخ مةةةةةةة 
 المجتمع

قكةةمء الكليةةا   -
البي ةةةةةةةة  تنميةةةةةةةةل

 قخ مة المجتمع

ع ةةةةةق مجلةةةةةى 
ا ارة المركةةةةةةةةةةةةز 
المسةةةةةة قخ عةةةةةةل 

 250000 ال اية

ًنكل بي -3 م مؤسد ت ناسجتس   ض  خطل ا ذ
 ناسىنو،  نان ىنت ذنت ناط ب  ناخ ص.

نوفمبر 
2016 

ٌناٌر 
2017 

خطةةةةة ال ةةةةراكة معلنةةةةة  -
 قمعتم ة

عةةة ر ال قةةةة فةةةا  -
 بناء خطة ال راسة

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
 الفري  المناس 

أل تكةةقل الخطةةة  -
  كلية

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
 تنميةةةةةالجامعةةةةة ل
قخ مةةةةةةة البي ةةةةةة 
 المجتمع

ع ةةةةةق مجلةةةةةى 
المركةةةةةةةةةةةةز  إ ارة
سةةةةةة قخ عةةةةةةل الم

 150000 ال اية

 ض  خطل اتدني  ناخىم ت ناسجتسعيل ناتو  -4
  سكم أن ت ىمه  نان ىنت ذنت ناط ب  ناخ ص

نوفمبر 
2016 

ٌناٌر 
2017 

خطةةةةةة التسةةةةةقي  معلنةةةةةة 
 قمعتم ة

عةةةةةةة ر ا ةةةةةةةراك  -
ممثلا السةق  فةا 

 بناء الخطة

قيةةةةةق  الةةةةةرقتيل  -
علا القح ا   ا  

 الطابع الخا 

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
تنميةةةةة الجامعةةةةة ل

خ مةةةةةةة ق البي ةةةةةة
 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

150000 



 

- 51 - 

 

 األنشطة الهدف الغبية

 عقدفترة ال

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

ًيف مؤسد ت ناسجتس   -5 عسل خطل إعالميل اتع
ناسىنو،  رج ل نألعس ل ب مك ني ت  أنذطل نان ىنت 

  ذنت ناط ب  ناخ ص 

نوفمبر 
2016 

ٌناٌر 
2017 

معلنةةةة  اإلعمميةةةةالخطةةةة  
 قمعتم ة

 ةةعف التنسةةةي   -
بيل أطراف الخطة 

سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )مؤ
المجتمةةةع المةةة ناا 
رجةةةةةاخ ا عمةةةةةاخا 
قالقحةةةةةةةةةة ا   ا  

 الطابع الخا  

نا ةةةةة  ر ةةةةةيى  -
تنميةةةةة الجامعةةةةة ل

خ مةةةةةةة ق البي ةةةةةة
 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

150000 

ًنء -6 اتطنيً د ر نان ىنت ذنت  د ري ت ييل  إج
ًنكل نافع ال م   ناط ب  ناخ ص  و تح ي  ناذ

 نألعس لمؤسد ت نا ط ع ناسىنو  رج ل 

نتةةةةةا   التقيةةةةةير معلنةةةةةة  - مستمر 2017ٌونٌو 
 قمعتم ة

ن اطا  القح ا  مقثقة  -
 قمعتم ة

أل يكةةقل التقيةةير  -
  كلا

اختيةةةةار الفريةةةة   -
القا ر علا اجةراء 

 التقيير

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
البي ةةةةةة قخ مةةةةةةة 

 المجتمع

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

250000 
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نذزززززززخ ثقافزززززززة  -4
التطززززززززززززؽع بززززززززززززيؼ 
أعزززززززززززاء ىي ززززززززززة 
التزززجريذ والطزززالب 
 والعامميؼ بالجامعة

ًنء درنسل  -1 ً  ع و تنجه ت ناطالب نج نست ر ئيل ا تع
  نألس تيل  ناع م يم نحن ناعسل ناتطنعو  معنق ته

أغدطٍ  2116م رس 
2116 

نتزززززززائج الجراسزززززززة معمشزززززززة  -
 ومعتسجة

عزززززجم الجقزززززة فزززززى  -
 بشاء خطة الجراسة

عززززززززززجم اختيززززززززززار  -
الفخيزززززززق السشاسزززززززب 

 الجخاء الجراسة

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 
البي ةةةةةةةةة قخ مةةةةةةةةةة 

 المجتمع

كززززززززد التخطززززززززيط مخ 
 االستخاتيجى

111111 

ع ى  رش عسل م  مس  يم مم ناطالب،  نألس تيل،  -2
  ناع م يم اسش قذل نت ئج ناىرنسل

نن سبً  2116أكتنبً 
2117 

 ورشة العسل مؽثقة  -
 نتائج ورشة العسل -

عززززززززززجم اختيززززززززززار  -
الفخيززززززززززق السالئززززززززززػ 
التبززززاع الززززالزم قبززززل 

 وأثشاء ولعج الؽرشة
عزززززجم الجقزززززة فزززززى  -
 تابة نتائج الؽرشةك

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 
البي ةةةةةةةةة قخ مةةةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

121111 

بش ء خطل اتحىيى مج الت ناتطنع،  مؤسد ته،  -3
  نس ايب نذً  تعسي  ث   ل ناتطنع

م رس  2117يش يً 
2117 

 الخطة معمشة  ومعتسجة -
 تقاريخ تشفيح الخطة -

عزززززززجم الجقزززززززة فزززززززى 
يار الفخيق القادر اخت

 عمى إعجاد الجراسة

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 
البي ةةةةةةةةة قخ مةةةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

111111 

ً  ع و  نق  ث   ل ناتطنع  و  -4 ًنء درنسل د ريل ا تع إج
 مجتس  ناج معل

عزززززجم الجقزززززة فزززززى  - نتائج الجراسة مدتسً 2117يننين 
اختيار الفخيق القادر 

 عجاد الجراسةعمى إ

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 
البي ةةةةةةةةة قخ مةةةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

111111 

ًيل سشن  أل زل مم ق منن بتشسيل نابيئل  -5 عسل  فل ت 
  خىمل ناسجتس  مم خالل ناعسل ناتطنعو 

عززززجم وجززززؽد معززززاييخ  حفل التكخيػ مؽثق - مدتسً 2117يننين 
واضززززززحة، ومعمشززززززة، 

 لمتكخيػ ومعتسجة

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةة لتنميةةةةةةةة 
البي ةةةةةةةةة قخ مةةةةةةةةةة 

 المجتمع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

1111111 
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تفعيزززززززززززل  -5
تسثيززل مسثمززى 
السؤسدزززززززززات 
الحكؽميززة فززى 
مجززززززززززززززززززالذ 

 الكميات 

تذكيل لجشة لمتعخف عمى دور مسثمى  -1
السؤسدات الحكؽمية فى محافعة السشيا فى تفعيل 
دور الجامعة فى تشسية البي ة وخجمة السجتسع فى 

 تحقيق الذخاكة 

مارس 
6116 

أبخيل 
6116 

تقخيزززززخ المجشزززززة معمزززززؼ  -
 ومعتسج

أن تأخززززززح المجشززززززة 
وقتزززززا أطزززززؽل مزززززؼ 

 الؽقت السحجد
عزززززززجم مخاعزززززززاة  -

السؽضزززززؽعية فزززززى 
 اختيار ا عزاء

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

() 

جشة واقتخاح عقج ورشة عسل لسشاقذة تقخيخ الم -6
 وسائل تفعيل الذخاكة

يؽليؽ  6116مايؽ 
6116 

 ورشة العسل مؽثقة  -
 نتائج ورشة العسل -

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
الفريةةةةةة  المم ةةةةةةر 
التبةةاخ الةةمزر قبةةخ 
قأثنةةةةةةةةةاء قبعةةةةةةةةة  

 القر ة
ع ر تحرى ال قة  -

فةةةةا كتابةةةةة نتةةةةا   
 القر ة

مخكزززززد التخطزززززيط  عسجاء الكميات
 االستخاتيجى

51111 

لتحقيق وسائل تفعيل دور مسثمى بشاء خطة  -3
 السؤسدات الحكؽمية فى تفعيل الذخاكة

أغسطى 
6116 

أكتقبر 
6116 

 الخطة معلنة  قمعتم ة -
تقةةةةةارير متابعةةةةةة تنفيةةةةة   -

 الخطة

عةةةةةةةةة ر اختيةةةةةةةةةار 
الفريةةةةةةة  القةةةةةةةا ر 
علميةةةا علةةةا بنةةةاء 

 الخطة

قكةةةةةمء الكليةةةةةا  
تنميةةةةةةة البي ةةةةةةةة ل
 خ مة المجتمعق

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

75000 

االستسخار فى تؽطيج العالقة مع وسائل اإلعالم  -4
لشذخ نتائج التعاون بيؼ الجامعة ومسثمى 
السؤسدات الحكؽمية فى محافعة السشيا فى تشسية 

 البي ة وخجمة السجتسع

مارس 
6116 

نتائج التعاون مشذؽرة فزى  مدتسخ
 وسائل اإلعالم ومؽثقة

عجم اختيار الفخيق 
السشاسزززب لتحقيزززق 

مززززززززززع التشدززززززززززيق 
 وسائل االعالم

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةةةة لتنميةةةةة 
البي ةةةةةة قخ مةةةةةة 

 المجتمع

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

 

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى
 مؤشرات التنفيذ

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

اجخاء تقييػ دورى لمؽقؽف عمى دور مسثمى  -5
 السؤسدات الحكؽمية فى مجالذ الكميات 

نتةةةةةا   التقيةةةةةير معلنةةةةةة  - مدتسخ 6117يشايخ 
 قمعتم ة

عةةةةةةة ر اختيةةةةةةةار  -
الفريةةةةةةة  القةةةةةةةا ر 
اء علميا علةا اجةر

 التقيير
عةةةةةةة ر متابعةةةةةةةة  -

المسةة قليل لنتةةا   
 التقيير

مركةةةةز التخطةةةةيط  عم اء الكليا 
 االستراتيجا

100000 
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى
 مؤشرات التنفيذ

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

 عن التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

5- 
 ش

ات
الق

 ع
جؽد

و
نى

لسج
ع ا

جتس
الس

ت 
دا

ؤس
ع م

ة م
سيد

 مت
خاكة

 

تشسيزززززززززززززززة  -6
وسائل التسؽيزل 
 الحاتى لمجامعة

عجم اختيار الفخيزق  وجؽد الجراسة 2116يناين  2116م رس  اجخاء دراسة لتقييػ وسائل تشسية السؽارد الحاتية لمجامعة -1
القززادر عمسيززا عمززى 

 اجخاء الجراسة

نائب رئزيذ الجامعزة 
لتشسية البي زة وخجمزة 

 سجتسع ال

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيج 

151111 

تذكيل لجشة متخررة لتشاول نتائج الجراسة بالتحميل  -6
 وتقج ػ تقخيخ  قتخح وسائل تشسية السؽارد الحاتية لمجامعة

أغدطٍ 
2116 

سبتسبً 
2116 

 قخار التذكيل معتسج -
وسزززززززائل تشسيزززززززة السزززززززؽارد  -

 الحاتية معمشة ومعتسجة

عززززززجم الجقززززززة فززززززى 
أعزززززززززاء اختيززززززززار 

 المجشة

نائب رئزيذ الجامعزة 
لتشسية البي زة وخجمزة 

 السجتسع 

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

إعجاد خطة لتشسية السؽارد الحاتية لمجامعة تقؽم عمى  -3
 العشاصخ عمى سبيل السثال:

 إعجاد آلية لتدؽيق إنتاج الؽحجات كات الطابع الخاص -أ
 ة اليشجسة.تفعيل مخكد الخجمات االستذارية بكمي -ب
عقج اتفاقيات شخاكة مع أصحاب السرانع بالسجيشة  -ج

 الرشاعية بالسشيا
 استثسار السشذآت الخياضية بالجامعة -د
تطؽيخ فشجق الجامعة ليربح قابل لالستثسار )ال قل عؼ  -ىز
 نجؽم( 5
تطؽيخ مطعػ الجامعة ليقجم وجبات مسيدة  سكؼ تدؽيقيا  -و

   عزاء ىي ة التجريذ ولألىالى
تحجيث وسائل نقل أعزاء ىي ة التجريذ والعامميؼ  -ز

 والطالب لتشافذ غيخىا.

عززززززجم الجقززززززة فززززززى  الخطة معمشة ومعتسجة مدتسً 2116أكتنبً 
اختيزززززززززار الفخيزززززززززق 
القززادر عمسيززا عمززى 

 اعجاد الخطة
عززززززجم االىتسززززززام  -

 بتشفيح الخطة

نا   ر يى الجامعةة 
لتنمية البي ة قخ مةة 

 المجتمع

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 ستخاتيجىاال

211111 
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إعادة ىيكمة  -1
مخكززززززد ضززززززسان 
الجؽدة واالعتساد 

 معةبالجا

مارس  اجخاء دراسة لتقييػ الييكل الحالى لمسخكد -1
6116 

أبخيل 
6116 

نتائج الجراسة معمشة 
 ومعتسجة

أل يأخةةةة  اجةةةةراء 
ال راسةةةةةةة ققتةةةةةةا 

 أطقخ 
أل يكةةقل فريةة   -

اجةةةةراء ال راسةةةةة 
 غير مؤ خ علميا

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

مركةةةز التخطةةةيط 
االسةةةةةةةةةةةتراتيجا 

 بالجامعة

351111 

سل  حزخىا السعشيؽن بسخاكد عقج ورشة ع -6
ضسان الجؽدة عمى مدتؽى الجامعة والكميات 

 ولقية مؤسدات الجامعة لسشاقذة الجراسة

يؽليؽ  6116مايؽ 
6116 

 ورشة العسل مؽثقة -
 نتائج ورشة العسل -

عةةةةةةةة ر اتبةةةةةةةةاخ  -
االصةةةقخ العلميةةةةة 
 لعق  قرش العمخ

اال مةةةةةةةاخ فةةةةةةةا  -
كتابةةةةةةةةة تقريةةةةةةةةر 

 القر ة

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 امعةالجق ة بالج

مركةةةز التخطةةةيط 
االسةةةةةةةةةةةتراتيجا 

 بالجامعة

التؽصل إلى الييكل السقتخح لسخكد ضسان  -3
 الجؽدة بالجامعة

أغدطذ 
6116 

ع ر تحكير الييكخ  الييكل السقتخح مدتسخ
 الخبراء ةبقاسط

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة

مركةةةز التخطةةةيط 
 االستراتيجي

قيام الكميات ولقية السؤسدات بالجامعة  -4
ىيكل وحجات الجؽدة بيا عمى ضؽء الييكل بتعجيل 

 السحجث بالجامعة 

سبتسبخ 
6116 

ال يكةةقل التعةة يخ  ىياكل الكميات السعجلة مدتسخ
  كلا

عمةةة اء الكليةةةا  
ققحةة ا   ةةمال 
 الجق ة بالكليا 

 عم اء الكليا 

عقج ورش عسل عمى مدتؽى قطاعات  -5
والتخلؽية، واالجتساعية، -الجامعة )الرحية

، والعمسية( لتبادل الخبخات بالشدبة لمييكل والثقافية
   السحجث عمى مدتؽى الكميات ووحجات الجامعة

أكتؽلخ 
6116 

عةةةةةةةة ر اتبةةةةةةةةاخ  - ورش عسل مؽثقة مدتسخ
ا صةةةقخ العلميةةةةة 
فةةةةةا عقةةةةة  قرش 

 العمخ
اال مةةةةةةةاخ فةةةةةةةا  -

كتابةةةةةةةةة تقريةةةةةةةةر 
 قرش العمخ

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةة ل ةة قل 
 التعلير قالطم 

قيام مخكد ضسان الجؽدة والؽحجات عمى  -6
 مدتؽى الجامعة والكميات بتفعيل الييكل 

نؽفسبخ 
6116 

تقارير مركز  مال  مدتسخ
الجق ة عل فعالية  يكخ 
المركزا قالقح ا  

 بالكليا 

ال يكةةقل التفعيةةخ 
  كلا أق قرقا

عمةةة اء الكليةةةا  
ققحةة ا   ةةمال 
 الجق ة بالكليا 

مركةةةز التخطةةةيط 
 االستراتيجا
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تقميزززززززززززززززززززل  -2
مقاومة التطزؽيخ 
لمحرزززؽل عمزززى 

 االعتساد

ًنء درن -1 ً  ع و أسب ب نج سل ميىننيل ا تع
 م   مل ناتطنيً

م رس 
2116 

ًيل  أب
2116 

نتةةةةةةةة ئج ناىرنسةةةةةةةةل مع شةةةةةةةةل 
  معتسىل

تأخ  ال راسةة  أل
ققتةةةا أطةةةقخ مةةةل 

 القق  المح  

مركةةةةةز  ةةةةةمال 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ة 

 بالجامعة

مخكزززد التخطزززيط 
 االستخاتيج 

100000 

ع ى  رش عسل اسش قذل نت ئج ناىرنسل  -2
ًيزل اس   مل ناسيىننيل،  ناتنصل ناو خ طنط ع

 ناتطنيً

  رشل ناعسل منث ل - مدتسً 2116م ين 
 نت ئج  رشل ناعسل -

 إتبةةةةةةةةةاخعةةةةةةةةة ر 
ا صةةقخ العلميةةة 
 لعق  قرش العمخ

 فةةةةةي اإل مةةةةةاخ -
كتابةةةةةةةة تقريةةةةةةةر 

 القر ة

مخكززززززد ضززززززسان 
الجزززززززززززززززززززززززززززؽدة 

 بالجامعة

مخكزززد التخطزززيط 
 االستخاتيج 

200000 

بش ء خطل اسننجهل م   مل ناتطنيً  -3
 و نالعتس د ت نم ع و ناعش صً ا حرنل ع

 نآلتيل:
تنعيل مجتس  ناج معل )أس تيل، طالب،  -أ

ً رل  ع م يم، طالب، عس ل( بأ سيل  ض
 ناتطنيً ا حرنل ع و نالعتس د.

ناتنعيل ب اسخ طً ناتو سشننجه مجتس   -ب
ناج معل نتيجل نات  عٍ عم ناتطنيً ا حرنل 

 ع و نالعتس د

يناين 
2117 

أغدطٍ 
2117 

أل تأخةةةةةة  ققتةةةةةةا  معلنة ومعتمدة الخطة
أطقخ مةل الققة  

 المح  
تكةةةةةةةةةةةةةةةةقل  أل -

 الخطة  كلية 
أال ت تخةة  التةة ابير 

المزمةةة  اإل اريةةة
 لتحقيقيا

مركةةةةةز  ةةةةةمال 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ة 

 بالجامعة

التخطزززيط مركةةةز 
 االستخاتيج 

150000 

ًنء  ناستخرريم  ي تطنيً  -4 دعنل ناخب
ًنجعيم،  ناسهتسيم بتط نيً ناتع يل ناج معي،  ناس

ناج مع ت مم رج ل ناف ً  نا    ل اىعل جهند 
 ناج معل  ي ناتطنيً االعتس د

م رس 
2116 

تبززززٌن  اسززززتبان نتززززائج  - مدتسً
 وعى الكلٌات

تمزززارٌر المركزززز عزززن  -
التزام الكلٌات والوحدات 
بخطزززة الحصزززول علزززى 

 االعتماد

عةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةرى 
 فةةيالمق ةةقعية 
 اختيار الخبراء

مركةةةةةز  ةةةةةمال 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ة 

 بالجامعة

كةةز التخطةةةيط مر
 االستراتيجي
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 فترة العقد

من                    

 الى

مؤشرات 

 التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

 إتبةةةةةةةةةاخعةةةةةةةة ر  - نتائج االستبانة مدتسً 2116م ين  قي س م   مل ناتطنيً د رًي  -5
ا صةةةةقخ العلميةةةةة 
 فا بناء المقياى

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 150000 االستراتيجي

تعىيل خطل م   مل ناتطنيً ع و ضنء نت ئج  -6
 م ي س م   مل ناتطنيً

الخطزززززة المعدلززززززة معلنززززززة  مدتسً 2117يننين 
 ومعتمدة

يكقل التع يخ  أل -
  كلا 

عةةةةةةة ر تعةةةةةةةاقل  -
 الكليا 

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

 

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

50000 
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تقززج ػ الزززجعػ  -3
الفشزززززى لمكميزززززات، 
والسعامزززززززززززززززززززززززل، 
والسدتذززززززززززززفيات 
وغيخىززززززززززا مززززززززززؼ 
الؽحزززززززززززززززززززززززززززجات 
بالجامعززززة الززززالزم 
لبشززززززززززاء خطززززززززززة 
اسززتخاتيجية تكفززل 
الحرززززززؽل عمززززززى 

 االعتساد

ًكٌ ضس ن ناجندل بعسل درنس -1 ل مدحيل قي م م
  ً ع و مدتن  نا  ي ت  ناسدتذفي ت  ناسع مل ا تع
ًكٌ  ًنتيجيل  ذاك مم خالل م ع و  نق  ناخطط نالست

ًنتيجو   ناتخطيط نالست

يناين  2116م رس 
2116 

نتزززززززائج الجراسزززززززة معمشزززززززة 
 ومعتسجة

أن تأخزززززززززززززززززززززززح  -
الجراسززة وقتززا أكثززخ 

 مؼ الؽقت السقخر
أن  قزؽم ب عززجاد  -

الجراسة فخيق غيزخ 
 اكفء عمسي

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

 

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

2111111 

ًنتيجي ب اج معل مم  -2 ًكٌ ناتخطيط نالست   ىم م
خالل ناسشد يم ب ا  ي ت بتحىيى نال تي ج ت ناالزمل 
ا ل ك يل،  ا ل   ىل ب اج معل ناتو ت فل بش ء خطل 

ًنتيجيل ا حرنل ع و نالعتس د  نست

أغدطٍ 
2116 

أكتنبً 
2116 

احتياجززززززززززززات الكميززززززززززززات، 
والؽحجات، والسخاكزد معمشزة 

 ومعتسجة

ضةةةةةةةةةةةةع  تعةةةةةةةةةةةة  ن 
 ناجه ت ناسدتفيىل

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنتيجي بعسل خطل  -3 ًكٌ ناتخطيط نالست   نم م
زي رنت ميىننيل ا   ي ت،  نان ىنت ات ى ل ناىعل نافشو 

 ناالزم

أكتنبً 
2116 

خطزززززززة الديزززززززارات معمشزززززززة  مدتسً
 ومعتسجة

ضةةةةةةةةةةةةع  تعةةةةةةةةةةةة  ن 
 ناجه ت ناسدتفيىل

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنتيجي بع ى مؤتسً  -4 ًكٌ ناتخطيط نالست   نم م
  ً ًيل  غي ًنت م  ناج مع ت ناسر  سشني اتب دل ناخب

د ري  2118م رس 
 سشني 

ًيةةةةة  غيةةةةةً  خطة السخكد لمسؤتسخات  جةةةةةند  
كةةةةةةةةةةة ء ا عةةةةةةةةةةةةىند 

 ا سؤتسً

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنتيجو بعسل خطل  -5 ًكٌ ناتخطيط نالست   نم م
ا تىريب ناسدتسً اتطنيً أدنء نا  ي ت  ناسدتذفي ت 

   ً   غي

أكتنبً 
2116 

خطزززززززة التزززززززجريب معمشزززززززة  مدتسً
 ومعتسجة

عززززززززززدم تحززززززززززرى 
الموضززززوعٌة فززززى 
اختٌار فرٌزك عمزل 

 لخطةا

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيج 
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جزان تذكيل ل -4
مخاجعززززززززززة مززززززززززؼ 
الخبزخاء بالجامعززة 
والجامعزززززززززززززززززززززات 
السرزززخية لتقزززج ػ 
الززززززززجعػ الفشزززززززززى 
الزززززالزم لحرزززززؽل 
الكميززززات وغيخىززززا 
مززززززززؼ الؽحززززززززجات 
بالجامعزززززززززززززززززززززززززة 
لمحرزززززؽل عمزززززى 

 االعتساد

 قؽم مخكد ضسان الجؽدة ب جخاء دراسة مدحية  -1
لمتعخف عمى واقع الكميات والؽحجات فى مدارىا 

 لمحرؽل عمى االعتساد 

نتزززززززائج الجراسزززززززة معمشزززززززة  تسًمد 2116م رس 
 ومعتسجة

ال تسةةةةةةةةةةةةةت ر   -
ال راسة ققتا أكثةر 

 مل المح  
أل يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقر  -

بال راسةةةةةة فريةةةةة  
 غير مؤ خ علميا

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

1111111 

تذكيل لجشة مؼ الخبخاء بالجامعة، والجامعات  -6
قطاعات  السرخية ا خخى لسشاقذة واقع كل قطاع مؼ

الجامعة، والؽحجات، والسدتذفيات، وتقج ػ الجعػ الفشى 
 الالزم

أكتنبً 
2116 

نن سبً 
2116 

عززززززززززززجم تحززززززززززززخى  تقخيخ المجشة معمؼ ومعتسج
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 اختيار المجشة

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

قيام مخكد ضسان الجؽدة بالجامعة بعسل خطة  -3
ورية لتقؽم لجشة الخبخاء بستابعة ما تحقق فى زمشية د

مدار كل كمية لمحرؽل عمى االعتساد وتقج ػ الجعػ 
 الفشى الالزم.

د دسبً 
2116 

الخطززة الدمشيزززة معمشزززة،  - مدتسً
 ومعتسجة

 نتائج الستابعة -

ال يسةةةةةةةةةةةةةت ر   -
قق  اع ا  الخطةة 
ققتةةةةةا اكثةةةةةر مةةةةةل 

 المح  
أل تكةةقل الخطةةة  -

  كلية
أل يكقل الفرية   -

 غير مؤ خ علميا

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

يققر مركز  مال الجق ة ب عقة ممثليل مل اليي ة  -4
ل مال الجق ة قاالعتما  لتق ير ال عر الفنا  ققميةال

 المزر للكليا  التا ستتق ر لمعتما 

تقزززززززاريخ الديزززززززارة معمشزززززززة  مدتسً 2116م رس 
 ومعتسجة

ى عززززززززززززجم تحززززززززززززخ 
السؽضزززززؽعية فزززززى 

 االختيار

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

 قؽم مخكد ضسان الجؽدة بالجامعة بعسل تقخيخ  -5
سشؽى عؼ مؽقف كل كمية، وغيخىا مؼ الؽحجات 
بالجامعة لمحرؽل عمى االعتساد ويقجم لألستاك الجكتؽر 

 رئيذ الجامعة

د معمشزززززززة تقزززززززاريخ السخكززززززز مدتسً 2116م رس 
 ومعتسجة

أل يأخةةةةةة  اعةةةةةة ا  
التقرير ققة  أكثةر 

 مل المح  

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةة لخ مةةةةة 
المجتمةةع قتنميةةة 

 البي ة
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انذززززززززززاء  -5
رابطزززة تجسزززع 
الكميزززات التزززى 
حرززمت عمززى 
االعتساد عمى 
مدتؽى مرخ 
والجامعززززززززززات 
العخليززززززززززززززززززززة 

 والعالسية

ًكٌ ضس ن ناجندل ب اج معل  -1   نم م
بعسل ق عىل بي ن ت عم كل م   خص 

اح ص ل ع و ناجندل بس   و ذاك نا  ي ت ن
 نالعتس د

م ين 
2116 

يناين 
2116 

قاعزززززززجة بيانزززززززات معمشزززززززة 
 ومعتسجة

عزززززززجم تزززززززؽافخ 
اآلليززززززززززززززززززززززات 

 الالزمة

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

111111 

ًكٌ ب تخ ذ ناتىنبيً نإلدنريل  -2   نم ناس
ًنبطل   نا  نننيل إلنذ ء نا

أغدطٍ 
2116 

يناين 
2116 

أن تززززأخح وقتزززا  الخابطة معمشة
أكثززززززززززخ مززززززززززؼ 

 الؽقت السحجد

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنبطل -3 بعسل خطل ات ى ل ناىعل  ت نم نا
ً   مم نان ىنت  نافشو ا   ي ت  غي

 ب اج معل ا حرنل ع و نالعتس د

سبتسبً 
2116 

نن سبً 
2116 

خطة الخابطة لتقزج ػ الزجعػ 
 جةالفشى معمشة ومعتس

ان  أخزززززح االعزززززجاد 
وقتززززززا أكثززززززخ مززززززؼ 

 السحجد

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنكل م   -4 ًنبطل بعسل ع ند ش ت نم نا
ً نبط  ناهيئ ت  ناجسعي ت ناسس ث ل،  نا
ًض ناتطنيً  ًك ب  ص  بل نال تس م ناسذت

د دسبً 
2116 

ذزززززززخاكة معمشزززززززة عقزززززززؽد ال مدتسً
 ومعتسجة

عززززززززززززجم تحزززززززززززززخى 
الذززززززززززززززززززززززززززززززفافية 
والسؽضززززؽعية فززززى 

 عسل العقؽد

مخكززززززززد ضززززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى



 

- 62 - 

 

 األنشطة الهدف الغبية

 فترة العقد

من                    

 الى

 مؤشرات التنفيذ
مخبطر 

 التنفيذ
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ًنت  ناينتو مم خالل تب دل ناخب
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دعزززززززززززززززػ  -1
القزززززززززززززززززززززززجرة 
السؤسدززززززززززية 
لمجامعة عمزى 

 التجويل

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  أىجاف التجويل معمشة ومعتسجة - 2/17 1/17  ض  أ ىن  محىدل ا تى يل  -1
المق ةةةةةةةةقعية 
فةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةع 

 ا   اف

مركةةةةةةز  ةةةةةةمال 
 الجق ة بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

1000000 

زمل تحىيى مر در ناتسنيل ناال -2
اتح ي  نالتف قي ت ناى ايل،  مب درنت 

  ً  ناتع  ن م  ناج مع ت نألخ

ال تكةةةةةةةةةةةةةةةةةقل  مرادر التسؽيل معمشة ومعتسجة - 5/17 3/17
مصةةا ر تمقيةةخ 
غيةةةةر ثابتةةةةة أق 

  كلية

لجنةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةيل 
خصيصةةةةةةةا يةةةةةةةتر 
 عقتيةةةةةةةا مةةةةةةةل 

 الخبراء

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

ً   و  -3 تح ي  نصالح جن 
 ج معل ذنتي نقتر د  ت تسنيل نا

أال تكقل جيق   مقتخحات االصالح معمشة ومعتسجة - مدتسً 6/17
االصةمح قا مةة 
علةةةةةةا أسةةةةةةى 

 علمية

لجنةةة متخصصةةة 
يةةتر  عقتيةةا مةةل 

 الخبراء

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

انشاء وحدة للتدرٌب على تحمٌك  -4
معاٌٌر التدوٌل من األكادٌمٌٌن 

 واإلدارٌٌن

أال تكقل قحة ة  ب معمشة ومعتسجةوحجة التجري - 9/17 6/17
  كلية

مركةةةةةةةز تنميةةةةةةةة 
 الق را 

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

بناء اطار لومى تعتمده الجامعة من  -5
وزارة التعلٌم العالى لزٌادة الصالت 
الدولٌة، والمدرة على التنافسٌة الدولٌة 

 للجامعة

ال يكةةقل اطةةار  االطار القؽمى معمؼ ومعتسج - 12/18 11/18
قما مبةةةةةال  قةةةةة
 في 

مركةةةةز  ةةةةمال  -
 الجق ة

نا ةةةةة  ر ةةةةةيى  -
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 لل راسا  العليا

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

إعادة النظر فى اإلجراءات التنظٌمٌة  -6
البٌرولراطٌة غٌر الضرورٌة المتصلة 

 بالتعاون الدولى

مقتخحززات تغيزززخ االجزززخاءات معمشزززة  - 12/18 11/18
 ومعتسجة

أل تأخةةةة  ققتةةةةا 
 بم مبررطقيم 

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 لل راسا  العليا

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجا

ًبط  -7 ننذ ء مكتب ا عالق ت ناى ايل ا
ًمنقل  ناج معل ب اج مع ت ناع اسيل ناس

مكتززززب العالقززززات الجوليززززة معمززززؼ  - 12/18 11/18
 ومعتسج

أل يكقل مكت  
  كلا

نا ةةةةةةة  ر ةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 لل راسا  العليا

 مركةةةةز التخطةةةةيط
 االستراتيجا
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى
 مؤشرات التنفيذ

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

ًنم نالتف قي ت م  أكبً ناج مع ت  -8 نب
ًنت  و ناتىريٍ،  ناع اسيل اتب دل ناخب

  نابحث ناع سو  خىمل ناسجتس 

االعتمةةةا  علةةةا  االتفاقيات معمشة ومعتسجة - مدتسً 1/17
الطةةر  العلميةةة 
فةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةرار 
االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةا  

 ال كلية

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززززززززززززززززززززززززززة 

 لمجراسات العميا

ط مخكزززززد التخطزززززي
 االستخاتيجى

() 

  

ٌيم مم  -9 إق مل د رل تىريبيل ا ستسي
نألس تيل ناسهتسيم بتى يل ناج مع ت 
يتش  ل  يه  م ىمل عم تى يل ناج مع ت، 
 أ سيل ناتى يل،  ناع ب ت ناتو تننجهه، 
 أس ايب تسني ه،  مع ييً ناتى يل طبً   
ًنت ناع اسيل،  نس ذج ن جحل  ا سؤش

 تىريب اجسي  ا تى يل،  تبشو آايل ا
 أعز ء  يئل ناتىريٍ.

مدتسً  1/17
ًل  م
 سشني 

 الجورات التجريبية مؽثقة -
 نتائج الجورات -

ع ر االعتما   -
علةةةةةا معةةةةةايير 
مق ةةةةةةةةةةةةقعية 
الختيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
ا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ة 

 المتميزيل
اختيةةةةةةةةةةةةةةةةةار  -

مةةةة ربيل لةةةةيى 
ليةةةةةةةر سةةةةةةةمعة 

 علمية

ًكةةةةةةٌ تشسيةةةةةةل  م
 نا ىرنت

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًي ضيل، نستز  ل ناشذ -11  ط ت نا
ًكل بيم ناج مع ت   نا    يل،  نافشيل ناسذت

 ناع اسيل

االعتمةةةا  علةةةا  نتائج ا نذطة مؽثقة ومعتسجة مدتسً 11/17
الطر  العقيمةة 
فةةةةةا االتصةةةةةاخ 

 بالجامعا 

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعزززة لذززز ؽن 

 التعميػ والطالب

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ًنت  -11 تن يً خىمل  زنر ناسح ض
ً نو احزنر عم بُ  عى،  ناتننصل نالا ت

  رش ناعسل،      ت نابحث

عززززززززجم وجززززززززؽد  السؽاقع االلكتخونية معمشة ومعتسجة مدتسً 11/16
خطززززة واضززززحة 

كاممززززة  السعززززالػ
 التشفيح

السزززجيخ التشفيزززح  
لمتعمززززززززززززززززززززززززززززززززيػ 
اإللكتخونزززززززززززززززززززز  

 بالجامعة

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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 األنشطة الهدف الغبية
 فترة العقد

من                    

 الى
 مؤشرات التنفيذ

مخبطر 

 التنفيذ

الجهبت 

المسئولة 

عن 

 التنفيذ

جهبت 

 المتببعة
 التكلفة

ً نو م  ناج م -12   ع ت تن يً خىمل ناتع ل نالا ت
ًك،  إق مل ناشى نت  ًن  ناسذت ناع اسيل  نالش

ًنت   ناسؤتس

معلنة  االلكترقنيمقاقع التعلر  - مدتسً 11/18
 قمعتم ة

قا مة بالطم  قالم رفية معلنة  -
 قمعتم ة

 قا مة بالن قا  معلنة قمعتم ة -
 قا مة بالمؤتمرا  معلنة قمعتم ة -
قا مة بأسماء ا سات ة معلنة  -

 قمعتم ة

جززززززود عززززززدم و
خطزززة واضزززحة 
المعزززززالم لابلزززززة 

 للتنفٌذ

مسزززززئول التعلزززززٌم 
االلكترونززززززززززززززززى 

 بالجامعة

مركةةةةز التخطةةةةيط 
 االستراتيجي

() 

  

نست ط ب أس تيل مم ج مع ت معتسىل د اًي   -13
  اهل سسعل ع اسيل  و مج ل ناتخرص

عسل قاعجة بيانات تتزسؼ كل ما  - مدتسً 11/17
 خص تجويل الجامعة مؼ دورات 

حخكة الطالب  –تسؽيل  –تجريبية 
 وا ساتحة فى السعامل.

 قاعجة البيانات معمشة ومعتسجة -

عززززززززجم تحززززززززخى 
السؽضززززززززززززؽعية 
ومرزززززززززززززززززززمحة 
الجامعززززززة فززززززى 
االختيززززززززززززززززززززززار 
وسززززززززززززززززززززززززيادة 
ا غزززززززززززززززززززخاض 

 الذخرية

ن ئةةةةةةةةةةةةةةب رئةةةةةةةةةةةةةةيٍ 
ناج معل ا ىرنس ت 

 ناع ي 

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

ناعسل ع و تعىد ناجشدي ت مم ناط بل  -14
 ناىنرسيم

االعتسزززاد عمزززى  قائسة بالطالب الجارسيؼ وجشدياتيػ مدتسً 11/16
الطخق العقيسزة 
فززززززى االعززززززالن 

 عؼ الجامعة

نائزززززززززب رئزززززززززيذ 
الجامعززززززززززززززززززززززززززززة 

 لمجراسات العميا

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

تحقيق فكخة الجامعة السشتجة مؼ خالل  -15
االنتاجية البحثية القادرة عمى السشافدة عالسًيا 

خ عجد مؼ الطالب الؽافجيؼ ومؼ خالل جحب أكب
لمجراسة ومؼ خالل تؽثيق الرمة بعالػ الرشاعة 

 والجواء والدراعة والدياحة

معجل الديادة الدشؽية فى عجد  مدتسً 11/16
 الجارسيؼ الؽافجيؼ معمؼ ومعتسج

عجم وجؽد خطزة  -
 واضحة وعمسية

اختيار فخيق غيخ  -
مؤىل لتؽثيق الرمة 

 بعالػ االنتاج

نززززززززائب  رئززززززززيذ 
امعززززززززززززززززززززززززززززة الج

لمجراسززات العميززا، 
وتشسيزززززززة البي زززززززة 

  وخجمة السجتسع

مخكزززززد التخطزززززيط 
 االستخاتيجى

                                                           
(

 
)

ل مه انمصبدر انتي تمتهكهب  انجبمعة.    تُمىَّ
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من                    
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مؤشرات 

 التنفيذ
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 التنفيذ

الجهبت 
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 التنفيذ
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 المتببعة
 التكلفة

بع 
تا

7- 
معة

مجا
ة ل

ولي
ة د

كان
ق م

حقي
ت

 

جيزززززززززززززززززززززج تح -2
السعزززززززاييخ التزززززززى 
تكفززززززززل تحقيززززززززق 
مكانززززززززة دوليززززززززة 

 لمجامعة

تشكٌل لجنة برئاسة أ.د/رئٌس الجامعة وعضوٌة  -1

المٌادات اإلدارٌة واألكادٌمٌة والخبراء وممثلٌن من 

الهٌئة العلٌا لضمان الجودة لتحدٌد المعاٌٌر التى 

ٌمكن أن تحمٌمها الجامعة، وتكفل حصولها على 

 مكانة دولٌة،

مارس 

2016 

ٌونٌو 

2016 

بيال بالمعايير معلل 

 قمعتم 

هززد   إعطززاءعززدم 

 التدوٌل أولوٌة

مركززززززز ضززززززمان 

 بالجامعة الجودة

مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجي

150000 

ٌموم مجلس إدارة تطوٌر األداء الجامعى  -2

بالجامعة، مركز التخطٌط االستراتٌجى بالجامعة 

ومركز نظم المعلومات ، لتحدٌد نماط الموة 

جامعة، والفرص المتاحة التى ٌمكن توظٌفها بال

   والتى على ضوئها ٌتم تحدٌد المعاٌٌر

دٌسمبر  2016ٌولٌو 

2016 

بيال بنقاط الققة قال عف 

قالفر  قالتي ي ا  

 معلل قمعتم 

االفراط فى التفاإل 

 فى اختٌار المعاٌٌر

مركززززززز ضززززززمان 

 بالجامعة الجودة

مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجي

ركز التخطٌط االستراتٌجى بعمل خطة ٌموم م -3

 استراتٌجٌة غاٌتها تحمٌك المعاٌٌر 

ماٌو  2017ٌناٌر 

2017 

أن ٌؤخززززززززذ بنززززززززاء  الخطة معلنة  قمعتم ة -

الخطززة ولتززا أطززول 

 من الولت المحدد

مركزززز التخطززززٌط 

 االستراتٌجى

مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجا

ٌموم مركز التخطٌط االستراتٌجى عمل خطة  -4

 ٌة لنفس الغرضتنفٌذ

أكتوبر  2017ٌولٌو 

2017 

تقارير متابعة التنفي  

 معلنة قمعتم ة

أن ٌؤخززززززززذ بنززززززززاء 

الخطززة ولتززا اطززول 

 من الولت المحدد

مركزززز التخطززززٌط 

 االستراتٌجى

مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجا

ٌتم تمٌٌم أداء الجامعة فى مسارها لتحمٌك  -5

 الضع  المعاٌٌر ودعم نماط الموة والتغلب على نماط

أغسطس 

2019 

نتا   التقيير معلنة  - مستمر

 قمعتم ة

ان ٌززززززززتم التمٌززززززززٌم 

بطرٌزززززززززك غٌزززززززززر 

 متخصص

مركززززززز ضززززززمان 

 بالجامعة الجودة

مركةةةةز التخطةةةةيط 

 االستراتيجي
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دعززززػ الفعاليززززة  -3
 والبحثيزززةالتعميسيزززة 

   لتجويل الجامعة

ًنطيل -1 ً ق إعالن السشاىج السجولة  مدتسً 9/17 تى يل ناسش  ج بعيًىن عم نابي
 واعتسادىا

ال يةةتر التةة قيخ  قل 
تةةةةةةةةقافر متطلباتةةةةةةةة  
الفنيةةةةةةةة قاال اريةةةةةةةة 

 قالتكنقلقجية

مخكد التخطيط  ساء ا قدامرؤ 
 االستخاتيجى

25111 

ناسذ ركل ناشذطل ا ج معل م  شبك ت  مشتى  ت ناتع يل  -2
 ناى او

االعتمةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةا  بيان معمؼ بالجامعات السذاركة مدتسً 11/17
ا سةةةةةةالي  العقيمةةةةةةة 
التةةةةةةةةةةا ال ت ةةةةةةةةةةجع 
الجامعةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةا 

 الم اركة

مخكززززززززززززززد نعزززززززززززززززػ 
 السعمؽمات

مخكد التخطيط 
 االستخاتيجى

ًيجيم ا ىرنسل  -3 ٌيم مم ناخ تحىيى نافًص ناست  ل ا ستسي
 ب اج مع ت ناسعتسىل د اًي 

معجل الديادة فى عجد الخخيجيؼ  مدتسً 9/17
 الجارسيؼ معمؼ ومعتسج

عةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةرى 
المق ةةةةةةةقعية فةةةةةةةا 

 اختيار الخريجيل

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةة لل راسةةا  

 قالبحق  العليا

مخكززززززززد التخطززززززززيط 
 االستخاتيجى

ًكل م  ج مع ت ع اسيل  -4 نستحىنث درج ت ع سيل مذت
 مم خالل ناتع يل عم ُبعى

الجرجات العمسية السقتخحة معمشة  مدتسً 11/17
 ومعتسجة

إال يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقل 
للتخصصةةةةةا  قيمةةةةةة 

 فعالة بالجامعة

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةة ل ةةةةةة قل 

 التعلير قالطم 

مركةةةةةةةز التخطةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

 و ناسدتن  ناى او مم ناعسل ع و مع دال ناذه دنت ع -5
ًند تى ي ه   خالل  ض  نط ر قنمو ا سؤ الت ناس

قائسة بالذيادات السعادلة دوليا  مدتسً 11/17
 معمشة ومعتسجة

عةةة ر قجةةةق  حةةةقافز 
ققيةةة للت ةةجيع علةةا 

 المعا لة

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةة ل ةةةةةة قل 
التعلةةةةير قالطةةةةم ا 
قنا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةة لل راسةةا  

 العليا

مركز التخطيط 
 راتيجااالست

بيان بسعجل الكميات التى تتبع    تعسيل ناىرنسل بشظ م ناد ع ت ناسعتسىل -6
نعام الداعات السعتسجة معمؼ 

 ومعتسج

ان  كزززززززززؽن نعامزززززززززا 
 شكميا

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةة ل ةةةةةة قل 
التعلةةةةير قالطةةةةم ا 
قنا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى 
الجامعةةة لل راسةةا  

 قالبحق   العليا

مخكد التخطيط 
 االستخاتيجى

ى آلٌة لحران أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن مع تبن -7
 الجامعات المعتمدة دولٌ ا

عةةةةةةةةةةةةة ر تحةةةةةةةةةةةةةرى  برنام  التبا خ معلل قمعتم  مستمر 10/18
المق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقعية 

 قال فافية

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةة لل راسةةا  

 قالبحق    العليا

مركةةةةةةةز التخطةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

بع 
تا

نة   -7
مكا

ق 
حقي

ت

معة
مجا

ة ل
ولي

د
 

 دعزززززػ -3"تزززززابع"

الفعالية التعميسية 

نت  ل نافًص ا طالب بجسي  نا  ي ت اىرنسل ا ل  -8

 ث نيل  ا ل ث ا ل

مؽافقة مجمذ الجامعة عمى  مدتسً 11/17

 المغات السقتخحة لتجريديا

عزززززززززززجم تجزززززززززززاوب 

 الكميات

عسزززززجاء الكميزززززات 

والزززؽكالء لذززز ؽن 

مخكد التخطيط 

 االستخاتيجى
 ت ب 
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مخبطر 

 التنفيذ
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المسئولة 

 عن التنفيذ

هبت ج

 المتببعة
 التكلفة

 التعميػ والطالب لتجويل الجامعة

ٌيل ب اتع  ن م   -9 ًك ناتنس   و ننذ ء ناسع مل ناس
 ناج مع ت ناسعتسىل ع اسًي 

 قلة االمكانيا  - السعامل الججيجة مدتسً 5/16
عةةةةةةةةةة ر اعطةةةةةةةةةةاء  -

المعامةةةةةخ المركزيةةةةةة 
 أقلقية

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةة لل راسةةا  

 العليا قالقكمء

مركز التخطيط 
 االستراتيجا

ًك ناتذجي  ع و ناتأاي ،  نابح -11 قائسة بالكتب الستخجسة وا بحاث  مدتسً 5/17 ث ناسذت
 معمشة ومعتسجة

ال يكةةةةةقل الحةةةةةقافز 
الما ية قا  بية غير 

 مج ية لألسات ة

نا ةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةيى -
الجامعةةةةةةة ل ةةةةةة قل 

 التعلير قالطم 
نا ةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةيى  -

الجامعةةة لل راسةةا  
 العليا قالبحق 

مركةةةةةةةز التخطةةةةةةةيط 
 االستراتيجا

ًل ) -11 ًنمج قري مىل ناىرنسل به  سشت ن( بعى ننذ ء ب
ًج ناعس ال ذنت ناسننصف ت ناع اسيل  نا  ننيل ناع مل تخ

عةة ر االقبةةاخ قالةةبطء  البخامج القريخة معمشة ومعتسجة مدتسً 11/17
فةةةا االعةةةمل الفعةةةاخ 

 عنيا

نا ةةةةةةةةةة  ر ةةةةةةةةةةةيى 
الجامعةةةةةةة ل ةةةةةة قل 
التعلةةةةةير قالطةةةةةم  

 قعم اء الكليا 

 

ًيج ناستنقعل -12  و نالط ر نا نمو  تحىيى مننصف ت ناخ
 ا سؤ الت

ال يةتر اختيةار فريةة   مؽاصفات الخخيج معمشة ومعتسجة مدتسً 11/16
 غير مؤ خ علميًا

عمةةةةةةة اء الكليةةةةةةةا  
 قالقكمء

 

ًنمج ناح ايل  و  -13 ًنمج جىيىل  تطنيً ناب ت ى ل ب
 تخرر ت  حت جه  سنق ناعسل ناع اسو

البخامج الججيجة معمشة  - مدتسً 11/16
 ومعتسجة

البخامج السطؽرة معمشة  -
 ومعتسجة

صةةةةةةةةعقبة تجةةةةةةةةاق  
 الكليا 

عمةةةةةةة اء الكليةةةةةةةا  
قالةةقكمء قرؤسةةاء 

 ا قسار

 

ًيجيم تسكشهل مم ناتش  ٍ د اًي   -14 تبشو آايل اتىريب ناخ
ًك ت أ  مؤسد ت د ايل  مم خالل ناعسل  و ش

 آلية الت ري  معلنة قمعتم ة - مدتسً 11/17
قة نتا   ت ري  الخريجيل مقث -

 قمعتم ة
 ر ا المستفي يل -

عةة ر اختيةةار الفريةة  
القةةةةا ر علميةةةةا علةةةةا 

 تح ي  اآللية

مركةةةةةةةةةةةز تنميةةةةةةةةةةةة 
 بالجامعة  الق را 
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تحدزززززيؼ  -4
الترززززززززززززشيف 
الززززززززززززززززززززجولى 

 لمجامعة

تغييخ السعاييخ  معاييخ الترشيف معمشة 2/16 12/15 اجشل اىرنسل مع ييً ناترشي  -1
مزززززززززؼ فتزززززززززخة 

  خخى 

السززجيخ التشفيزززحى 
لمسعمؽمززززززززززززززززززززات 
ومززززززجيخ البؽابززززززة 

 االلكتخونية

نائب رئزيذ الجامعزة 
لمجراسزززززززززات العميزززززززززا 
والبحززززززززؽث ومخكززززززززد 
التخطززززززززززززززززززززززززززززززززززززيط 

 االستخاتيجى

1111111 

نالتف ق ع و خطننت تفعيل  -2
 ناسع ييً مم خالل مؤسد ت ناج معل

صزززززعؽلة تحقيزززززق  خطؽات التفعيل معمشة مدتسً 3/16
 الخطؽات

مخكزززززززد ضزززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكززززززززززد التخطززززززززززيط 
 االستخاتيجى

خكزززززززد ضزززززززسان م حجة السشافدة تحديؼ ترشيف الجامعة مدتسً 4/16 تشفيي خطننت ناتفعيل -3
 الجؽدة بالجامعة

مخكززززززززززد التخطززززززززززيط 
 االستخاتيجى

بيززان سززمبيات وا جابيززات  مدتسً 12/16 ت ييل جهند تحديم ناترشي  -4
لتحديؼ  ةالجيؽد السبحول

 الترشيف

صزززززززعؽلة تزززززززؽفيخ 
متطمبزززات التغمزززب 
عمزززززززززززى بعززززززززززز  

 الدمبيات

مخكزززززززد ضزززززززسان 
 الجؽدة بالجامعة

مخكززززززززززد التخطززززززززززيط 
 االستخاتيج 

  

 18409910111 كمفةإجسال  الت
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  1ملح  )
 صقر قرش العمخ قجلسا  العصف ال  ني

 ورشة العسل ا ولى

 ـ مكبن االوعقبد: مركز تىمية قدرات أعضبء هيئة انتدريس وانقيبدات ثبنجبمعة 

 ـ انحضىر: ثعض انطالة األوائم ثكهيبت انجبمعة.
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 انيةورشة العسل الث

 ـ مكبن االوعقبد: مركز تىمية قدرات أعضبء هيئة انتدريس وانقيبدات ثبنجبمعة.

ـ انحضىر: األطراف انمعىية مه هيئة انتدريس ثكهيبت: انطت، انصيدنة، انتمريض، انزراعة، ومسئىني انقطبع انطجي 

 خبرج انجبمعة.
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 تابع قر ة العمخ الثانية
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 قر ة العمخ الثالثة

 ـ مكبن االوعقبد: مركز تىمية قدرات أعضبء هيئة انتدريس وانقيبدات ثبنجبمعة.

ـ   انحض  ىر: انس  يد األل  تبر ان  دكتىر رئ  يس انجبمع  ة، واألط  راف انمعىي  ة نهقط  بع انهىدل  ي وانمعهىم  بتي داخ  م انجبمع  ة 

 وخبرجهب.
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 قر ة العمخ الرابعة

 بن االوعقبد: مركز تىمية قدرات أعضبء هيئة انتدريس وانقيبدات ثبنجبمعة.ـ مك

  ـ انحضىر: األطراف انمعىية مه انقيبدات وهيئة انتدريس ثبنقطبع انترثىي نهجبمعة.

  



 

- 148 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2ملح  )



 

- 149 - 

 

 صقر   ر ما يميز  بعض كليا  الجامعة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المعمخ المركزي بكلية الصي لة 

 متحف النباتا  بكلية الصي لة 
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 الم تخ التعليمي بكلية الزراعة

 بكلية الزراعة ا را يمعمخ 



 

- 151 - 

 

 معمخ الين سة القراثية بكلية الزراعة  

 الزراعا  التكنقلقجية الح يثة التابعة لكلية الزراعةمركز 
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 معمخ الفيزياء المطقر بكلية العلقر 

 ر المتحف الجيقلقجي بكلية العلق



 

- 153 - 

 

  

 

  

 قح ة البحق  العلمية قالتطبيقية بكلية العلقر 
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  معمخ اختبار قت كيخ المعا ل بكلية الين سة 

  الكيربا ية بكلية الين سة  اآلال معمخ 

  بعض معامخ كلية الين سة 
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  معمخ التحريك الكيربي قالحاس  اآللي بكلية الين سة 

 قاإلن اءا رسانة معمخ الخ
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    ا سنالمعمخ عمج الج قر بكلية ط  

  ميكرقسكق  العمليا  ال قيقة   

  قح ة الميكرقبقلقجي قالمناعة بالمست فا الجامعي    
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 متحف الباثقلقجي بكلية الط    

 الصالة الم طاة بالجامعة 
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 حمار السباحة بالجامعة 
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 تربية النقعية   قر ة النسي  بكلية ال

 حجرة البي  الت ريبي بكلية التربية النقعية 
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  3ملح  )
 الخطة اإلستراتيجية إع ا أع اء فري  

 رئٌس الجامعة أ.د/ جمال الدٌن علً أبو المجد 1

ً ع ت ب اج معل"عزًنن" أ.د/ صفٌة دمحم أحمد سالم 2 ًبيل،  ناسىيً ناتشفييي ان ىل إدنرل ناسذ  أست ذ بك يل نات

ًبيل "عزًنن " أ.د/ كوثر إبراهٌم دمحم لطب 3  أست ذ بك يل نات

ا" أ.د/ أحمد شولً زهران 4  أستاذ بكلٌة الزراعة " عضو 

 لٌة الزراعة )ٌرحم  هللا( أستاذ بك أ.د/ دمحم عبد الفتاح البارودي 5

 أستاذ بكلٌة التربٌة " مدٌر مركز التخطٌط االستراتٌجً بالجامعة" أ.د/ أحمد عبد العزٌز أحمد 6

ا" أ.د/ عصام الدٌن صادق فرحات 7  أستاذ بكلٌة العلوم "عضو 

ا" أ.د/ دمحم نجٌب لناوي 8  أستاذ بكلٌة الزراعة " عضو 

تاذ االلتصاد بجامعة حلون، ومدٌر وحدة التخطٌط االستراتٌجً ودعم السٌاسات أس أ.د/ ٌاسر دمحم جاد هللا 9

 ".مراجعة الخطة التنفٌذٌةبوزارة التعلٌم العالً " 

 

 

 

 

 

 

 


