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تســعى عمــادة الدراســات العليــا لاللــزام برســالتها وللعمــل علــى حتقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا وفــق معايــري اجلــودة، لتواكــب مســتوى نظرياتهــا يف اجلامعــات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، وذلــك بوضــع خطــة عمــل 
تنفيذيــة هادفــة لتحقيــق احتي�اجــات مجتمــع مدينــ�ة تبــوك ومــا حييــط بهــا واملجتمــع الســعودي عامــة حــااًل ومســتقباًل، والــي تنطلــق مــن اجلامعــة بتوجيــه فعاليــات برامــج وأحبــاث طــالب الدراســات العليــا لكــي 

تضاهــي املســتويات العامليــة، وتتكيــف مــع حاجــات املجتمــع خلدمــة التنميــة البشــرية.
إن عمــادة الدراســات العليــا هــي محــور اإلدارة األكاديميــة النوعيــة املنــاط بهــا رعايــة كل مــا يتعلــق بهــا مــن برامــج أكاديميــة يف اجلامعــة ، وهــي آليــة للتنســيق مــع األقســام والكليــات املعنيــ�ة لضمــان تنفيــذ اخلطــط 
اإلســراتيجية، يف اإلطــار املنشــود الــذي يعــزز مــن رؤيــة اجلامعــة الشــاملة للدراســات العليــا بوصفهــا أداة جوهريــة البتــكار احللــول اجلذريــة للمشــكالت الــي تواجــه املجتمــع، مــن خــالل مــا جتريــه مــن أحبــاث 
علميــة جتيــب عــن أســئلة املجتمــع امللحــة الــي تســتجد بهــا احليــاة، كمــا يقــع علــى كاهلهــا مســؤولية حســن ســري العمليــة التعليميــة واألكاديميــة يف برامجهــا ومدخالتهــا وجــودة مخرجاتهــا بمختلــف مناحيهــا 

ومضامينهــا.
ــا يف  ــات العلي ــج الدراس ــم برام ــي تنظ ــة ال ــواد الالحئي ــة امل ــي مجموع ــا، وه ــات العلي ــة للدراس ــاذج املنظم ــواحئ والنم ــة والل ــن األدل ــة م ــوبيها مجموع ــدم ملنس ــوك أن تق ــة تب ــا جبامع ــات العلي ــادة الدراس ــعد عم تس
مســتواها األكاديــي واإلداري، متخــذة مــن الالحئــة املوحــدة للدراســات العليــا باجلامعــات الســعودية دليــاًل ورافــدًا أساســيًا الســتنب�اط النظــم، ومعايرتهــا لتتســق مــع توجــه وزارة التعليــم وتتوافــق مــع معايــري 

ــاملة. ــودة الش اجل
عقــدت العمــادة عزمهــا علــى حتمــل مســؤولياتها كاملــة جتــاه اجلامعــة واملجتمــع ؛ انطالقــًا مــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا ، وهــي تســتحث اخلطــى جــادة يف ســبي�ل حتقيــق تلــك الغايــات ســائلة مــن هللا عــز وجــل 

أن يســدد خطاهــا ويعــزز مراميهــا ومبتغاهــا.
وهللا من وراء القصد .

كلمـــــة العـمـيــــد

عميد الدراسات العليا 
د. أحمد بن سليم عيد املسعودي
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تمهيــــــد

اســتجابة لتطلعــات املرحلــة القادمــة وضعــت إدارة جامعــة تبــوك احلاليــة التمــز واجلــودة علــى املســتويني املحلــي واإلقليــي شــعارُا لهــا، كمــا تبنــت عمــادة الدراســات العليــا رؤيــة ورســالة 

ــدات  ــن الوح ــا م ــرًا ـــــ ألنه ــّرت مؤخ ق
ٌ
ــي أ ــق ٢٠١٨-٢٠٢٢م( وال ١هـــ املواف ١-٤٤٣ ــة )٤٣٩ ــ�ة للجامع ــراتيجية الثاني ــة اإلس ــ�ه اخلط ــا تضمنت ــول إىل م ــة ـــــ للوص ــراتيجية واضح ــداف اس وأه

األكاديميــة املحوريــة يف اجلامعــة.

تركــز اخلطــة اإلســراتيجية لعمــادة الدراســات العليــا علــى االرتقــاء بمســتوى برامــج الدراســات احلاليــة، وتعمــل علــى تطويرهــا وضمــان جــودة مخرجاتهــا مــن خــالل حتديــث اخلطــط 

ــع  ــواءم م ــدة تت ــج جدي ــتحداث برام ــعى ألس ــي، وتس ــاد األكادي ــم واالعتم ــة للتقوي ــ�ة العاملي ــي، والهيئ ــاد األكادي ــم واالعتم ــ�ة للتقوي ــ�ة الوطني ــات الهيئ ــع متطلب ــ�الءم م ــا يت ــية بم الدراس

ــة ٢٠٣٠. ــة اململك ــل ورؤي ــوق العم ــ�اج س احتي

ويف ضــوء ذلــك بنيــت اخلطــة اإلســراتيجية لعمــادة الدراســات العليــا علــى رؤيــة تتضمــن ثالثــة محــاور؛ هــي  التعليــم اجلامعــي للدراســات العليــا والبحــث العلــي وخدمــة    

املجتمــع، فمــن أهدافهــا اإلســراتيجية تطويــر اجلانــب البحــي لــدى طلبــة الدراســات العليــا، وزيــادة عــدد الربامــج ال ســيما القبــول، واالرتقــاء جبودتهــا، وتوجيــه موضوعــات البحــث العلــي 

ــع. ــة املجتم ــ�ة وحاج ــ�ا الوطني ــات رؤيتن ــع متطلب ــواءم م ــا يت بم
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امللخص التنفيذي

يعتــرب مفهــوم التخطيــط اإلســراتييج مــن أهــم املفاهيــم اإلداريــة الــي انتشــرت علــى نطــاق واســع يف العقــد األخــري، حــى بــات األســلوب األمثــل للمؤسســات الــي تهــدف إىل تطويرأدائهــا تطويــرًا شــاماًل، فمــن 
ــني  ــة ب ــعودية وخباص ــ�ة الس ــة العربي ــراتييج يف اململك ــط اإلس ــة التخطي ــد زادت أهمي ــداف. وق ــات واأله ــذه الغاي ــول إىل ه ــة للوص ــري الالزم ــراءات والتداب ــية واإلج ــداف األساس ــات واأله ــدد الغاي ــه تتح خالل

مؤسســات التعليــم اجلامعــي يف الســنوات األخــرية، صيغــة فرضتهــا املنافســة بــني دول العالــم ورغبــة املمكلــة يف حتقيــق مســتويات أعلــى مــن التمــز واجلــودة تتخطــى حــدود الوطــن. 
ــة  ــة اجلامع ــة ووكال ــ�ة للجامع ــراتيجية الثاني ــة اإلس ــع اخلط ــة م ــدى ومتوافق ــة امل ــة، طويل ــاملة متكامل ــة ش ــداد خط ــوك، إىل إع ــة تب ــا جبامع ــات العلي ــادة الدراس ــراتيجية لعم ــة اإلس ــروع اخلط ــدف مش يه
١هـــ املوافــق ٢٠١٨-٢٠٢٢م ــــ والــي أقــرت مؤخــرًا، ، لتحقيــق أهدافهــا اإلســراتيجية ذات الصلــة بشــؤون برامــج الدراســات العليــا، وهــي تقــوم علــى أســاس علــي  ١-٤٤٣ للدراســات العليــا والبحــث العلــي ــــ ٤٣٩

ومنهــيج وموضوعــي، غايتهــا متابعــة كيفيــة تنفيذهــا و معرفــة املــوارد الالزمــة لهــا، ومســتوى األداء واإلجنــاز فيهــا.
ــرز  ــل أب ــف، وحتلي ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــا يف حتدي ــول به ــات املعم ــاذج واملمارس ــرز النم ــن أب ــا م ــتمدت ضوابطه ــة اس ــى منهجي ــا عل ــات العلي ــادة الدراس ــراتيجية لعم ــة اإلس ــة تطويــر اخلط ــزت عملي ــا أرتك كم
التحديــات والفــرص يف البيئــ�ة الداخليــة واخلارجيــة، فضــاًل عــن االطــالع علــى جتــارب عمــادات الدراســات العليــا املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، جبانــب كل ذلــك ُعقــدت ورش العمــل واملقابــالت مــع قيــادات 
الكليــات، واالقســام، ومنســوبيها مــن أعضــاء هيئــ�ة التدريــس، وطلبــة الدراســات العليــا يف جامعــة تبــوك ، ويف ضــوء ذلــك كلــه تــم حتديــد أهــم القضايــا اإلســراتيجية امللحــة الــي ينبغــي أن تتمحــور حولهــا 

اخلطــة.
وانطالقــًا مــن كل مــا ســبق ذكــره تــم إعــداد مجموعــة مــن األهــداف االســراتيجية املرابطــة واملتكاملــة بلغــت )٥( أهــداف رئيســة، شــملت )١٩( مبــادرة . إذ إن حتقيــق أهــداف اخلطــة اإلســراتيجية يقــع بالدرجة 
األوىل علــى عاتــق األقســام العلميــة الــي تنفــذ برامــج الدراســات العليــا، كمــا يقــع بشــكل كبــري وملــح علــى أعضــاء هيئــ�ة التدريــس وطلبــة الدراســات العليــا، إذ يعــد هــذا األخــري أســاس الفعلــي لبنــ�اء أهــداف 

اخلطــة ومبادراتهــا ومشــاريعها، وســوف تكــون عمــادة الدراســات العليــا مؤسســة داعمــة؛ ووحــدة مســاندة لتنفيــذ غايــات وبرامــج خطتهــا وخطــة اجلامعــة وفــق التطلعــات الــي وضعــت مــن أجلهــا.
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نب�ذة عن العمادة

١هـــ , وقــد بــدأت العمــادة - منــذ قــرار التأســيس - بالســعي حنــو إرســاء القواعــد األساســية للعمل  سســت عمــادة الدراســات العليــا بنــ�اء علــى قــرار معــاىل مديــر اجلامعــة بت�اريــخ ٤٢٩/١٢/١
ُ
أ

, فشــرعت يف إعــداد وتنظيــم اللــواحئ والقوانــني املنظمــة لعملهــا، وتصميــم النمــاذج الالزمــة لتســهيل مهامهــا , فضــال علــى ذلــك، بــدأت العمــادة باســتحداث عــدد مــن برامــج الدراســات 

 – ١ العليــا- برنامــج املناهــج وطــرق التدريــس، االدارة والتخطيــط التربــوي ، علــم النفــس العيــادي، برنامــج الرياضيــات , تمهيــدًا لالنطــالق وتنفيــذ تلــك الربامــج خــالل العــام الــدرايس ٤٣٠

١هـــ، ومــا انفكــت أن تطــورت وتفرعــت وزاد عددهــا لتبلــغ )١٢( برنامجــًا وهــي: ٤٣١

١.   ماجستري اآلداب يف احلديث وعلومه.

٢.   ماجسترياآلداب يف تفسري القرآن وعلومه.

٣.   ماجستري اآلداب يف علم النفس العيادي العملي.

٤.   ماجستري اآلداب يف اللغة العربي�ة.

٥.   ماجستري الربي�ة يف القياس والتقويم.

6.   ماجستري الربي�ة يف أصول الربي�ة.

وتتطلــع العمــادة إىل فتــح املزيــد مــن برامــج الماجســتري املهنيــ�ة والتنفيذيــة يف املرحلــة القادمــة، وهــي تســعى منــذ إنشــائها لرســيخ مبــدأ التعــاون وإقامــة الشــراكة األكاديميــة مــع كافــة 
مؤسســات اجلامعــة األكاديميــة واإلداريــة، ال ســيما تلــك الــي تعمــل يف وضــع اخلطــط واالســراتيجيات املســتقبلية، ويف تنفيــذ برامجهــا املختلفــة وال يقتصــر التعــاون علــى كليــات اجلامعــة 
وإداراتهــا فقــط وإنمــا تتجاوزهــا لتصــل للجامعــات الوطنيــ�ة واإلقليميــة، بغيــة رفــد جتربتهــا الوليــدة خبــربات راســخة تســتمدها مــن أصالــة بعــض املؤسســات األكاديميــة الوطني�ة، لتؤســس 

برامجهــا علــى مرجعيــة ثابتــ�ة وقويــة وعميقــة اجلــذور.

7.   ماجستري الربي�ة يف اإلدارة والتخطيط التربوي.

٨.   ماجستري الربي�ة يف املناهج وطرق التدريس.

٩.    ماجستري يف الربي�ة اخلاصة.

١٠.   ماجستري العلوم يف الرياضيات.

١١.   ماجستري يف أمن املعلومات باحلاسب اآليل.

١٢.   ماجستري تنفيذي يف إدارة األعمال.
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أصحاب العالقة يف اخلطة االسرتاتيجية

يعتــرب حتديــد أصحــاب املصلحــة )Stakeholders( عامــاًل مهمــًا يف مرحلــة تنفيــذ اخلطــة االســراتيجية لضمــان فاعليتهــا، إذ إن تضمــني احتي�اجــات وتوقعــات أصحــاب املصلحــة يعــرب 
عــن مــدى واقعيــة اخلطــة االســراتيجية، يف توكيــد اجلــودة وتمــز اخلدمــات املختلفــة املقدمــة مــن قبــل عمــادة الدراســات العليــا، ومــدى املســاهمة الــي تقدمهــا خلدمــة املجتمــع املحلــي. 

بنــ�اًء علــى مــا ورد تــم حتديــد أصحــاب املصلحــة علــى النحــو التــايل:
•   إدراة اجلامعة.

•   الهيئ�ة الوطني�ة للتقويم واالعتماد األكاديي.
•   العمادات املساندة.

•   وكالء كليات الدراسات العليا والبحث العلي.
•   األقسام التعليمية.

•   أعضاء هيئ�ة التدريس. 
•   طالب وطالبات الدراسات العليا.

•   املجتمع.
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مراحل إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية

يف ضــوء مــا اكتســبت�ه عمــادة الدراســات العليــا خــالل الســنوات الماضيــة مــن خــربات ومــن معــارف؛ حرصــت علــى إعــداد خطتهــا االســراتيجية بشــمول وتكامــل، حــى ختــرج محققــة للطموحــات واألهــداف 
املبتغــاة، إذ تطمــح إىل االرتقــاء بربامــج الدراســات العليــا أكاديميــًا وحبثيــ�ًا مــع لعــب أدوار اكــر تأثــريًا يف خدمــة املجمتمــع. وتمثلــت اخلطــوات اإلجرائيــ�ة يف تصميــم اخلطــة االســراتيجية لعمــادة الدراســات 

العليــا يف جامعــة تبــوك يف اآليت:
 املرحلة األوىل - التهيئ�ة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية:  

وتتضمن تشكيل جلنة ختطيط ومتابعة تنفيذ اخلطة، وحتديد مصادر ومرتكزات اخلطة،  وحتديد منهجيتها.
املرحلة الثاني�ة - التحليل االسرتاتييج للوضع الراهن:

ــّم فيهــا مراجعــة وتقييــم نســب اإلجنــاز يف اخلطــة االســراتيجة الســابقة لعمــادة الدراســات العليــا، وجمــع البي�انــات واملعلومــات وتقييــم الوضــع الراهــن لعمــادة الدراســات العليــا، ومراجعــة بعــض   وت
التجــارب املرجعيــة، وأجــراء ورش العمــل واملقابــالت واســتطالع رأي جميــع أصحــاب العالقــة مــن منســوبني ومســتفيدين، ويف ضــوء  نتــ�اجئ هــذه املرحلــة تــّم اســتنب�اط وحتديــد التوجــه االســراتييج للعمــادة. 

املرحلة الثالثة – التوجه االسرتاتييج وصياغة اخلطة االسرتاتيجية: 
حيــث روعــي يف حتديــد التوجــه االســراتييج خلطــة عمــادة الدراســات العليــا الرجــوع اىل مجموعــة مصــادر مختلفــة بهــدف حتقيــق االتســاق واملوائمــة معهــا؛ كتوجهــات وتطلعــات خطــط التنميــة علــى 
املســتوى الوطــي واملحلــي ذات الصلــة بهــا، وكذلــك االســتن�اد إىل مرجعيــات قياســية بهــدف االطــالع  واملقارنــة مــع تطلعــات العمــادات النظــرية يف بعــض اجلامعــات، إضافــة إىل نســب االجنــاز املتحققــة يف 
اخلطــة الســابقة، ويف ضــوء هــذه النتــ�اجئ ُحــددت رؤيــة ورســالة وقيــم عمــادة الدراســات العليــا الــي تتســق مــع رؤيــة ورســالة جامعــة تبــوك، وصياغــة األهــداف اإلســراتيجية والفرعيــة لعمــادة الدراســات 
العليــا، والربامــج واملبــادرات التنفيذيــة الــي تدعــم حتقيــق األهــداف االســراتيجية لعمــادة الدراســات العليــا، ومؤشــرات األداء اإلســراتيجية والتشــغيلية املناســبة لتقييــم أداء املبــادرات وقيــاس مــدى حتقــق 

األهــداف االســراتيجية.
املرحلة الرابعة - مراجعة اخلطة االسرتاتيجية واإلعداد للخطة التنفيذية: 

يف هــذه املرحلــة تمــت مراجعــة اخلطــة اإلســراتيجية والتحقــق مــن مراعاتهــا ملعايــري التخطيــط، ومــن ثــّم إعــداد اخلطــة التنفيذيــة أو التشــغيلية الــي ســيتم االسرشــاد بهــا لتحقيــق اخلطــة اإلســراتيجية 
واألهــداف املرجــوة، وفيهــا يتــم حتديــد مــا يلــي: )املشــاريع واملبــادرات حســب األولويــات، املوازنــة التقديريــة، اخلطــة الزمنيــ�ة للتنفيــذ، اجلهــة املســؤولة عــن التنفيــذ، آليــات التقييــم واملتابعــة(.

 املرحلة اخلامسة- املتابعة والتقويم املستمر: 
بهدف التحقق من تنفيذ اخلطة االسراتيجية بانتظام وفق ما هو مخطط له، واجراء التعديالت املناسبة على اخلطة  وعناصر ما تتضمنه من مبادرات يف ضوء املتغريات واملستجدات .
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مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية لعمادة الدراسات العليا جبامعة تبوك
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التهيئ�ة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية

ــّم االســتعداد وحتديــد املــوارد البشــرية والماديــة الــي ســيتّم توظيفهــا واســتخدامها قبــل املباشــرة يف صياغــة اخلطــة االســراتيجية لضمــان جنــاح  عمليــة التخطيــط؛ حيــث تضمنــت  ويف هــذه املرحلــة ت
اإلجــرات اآلتيــ�ة:

١.  تشكيل جلنة إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطة االسراتيجية.
٢.  مراجعة وتقييم ما تم إجنازه يف اخلطة االسراتيجة السابقة لعمادة الدراسات العليا.

٣.  حتديد مصادر ومرتكزات اخلطة.
٤.  حتديد منهجية اخلطة.

 مراجعة وتقييم ما تم إجنازه يف اخلطة االسراتيجة السابقة لعمادة الدراسات العليا:
بعــد أن ُشــّكل فريــق عمــل جلنــة إعــداد ومتابعــة تنفيــذ اخلطــة االســراتيجية لعمــادة الدراســات العليــا؛ ففــي هــذه املرحلــة ُروِجَعــْت اخلطــة االســراتيجية الســابقة للعمــادة وكذلــك التقاريــر الســنوية؛ 

بهــدف حتديــد نســب اإلجنــاز و املشــاريع والربامــج الــي تــّم إجنازهــا أو املســتمرة أو املتعــرة، وكذلــك تعــّرف مــدى االلــزام بمــا ورد فيهــا مــن أنشــطة وبرامــج وحتديــد حجــم االحنــراف وأســبابه.
مصادر ومرتكزات إعداد اخلطة اإلسراتيجية:

اعتمد بن�اء اخلطة االسراتيجية لعمادة الدراسات العليا يف جامعة تبوك على عدة مصادر ومرتكزات، وهي كاآليت: 
أ- توجهات وتطلعات خطط التنمية على املستوى املحلي والوطي، والسعي إىل حتقيق االتساق معها، واملتمثلة يف: 

•  رؤية اململكة العربي�ة السعودية )٢٠٣٠(: 
والــي تقــوم علــى ثالثــة محــاور متكاملــة تبــ�دأ مــن املجتمــع وتنتهــي إليــه، وتتمثــل يف: مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة وبني�انــه متــني وبيئتــ�ه عامــرة، واقتصــاد مزدهــر موقعــه مســتغل واســتثماره فاعــل ويتمتــع 
ــا مــن هــذه املحــاور ســعت عمــادة الدراســات العليــا علــى أن تتســق خطتهــا االســراتيجية ومــا تتضمنــه مــن 

ً
بتن�افســية جاذبــة وفــرص مســتثمرة، ووطــن طمــوح حكومتــه فاعلــة ومواطنــه مســؤول. وانطالق

عناصــر  ومــا يرتبــط بهــا مــن خطــط تشــغيلية مــع توجهــات ومحــاور حتقيــق تلــك الرؤيــة وتطلعاتهــا التنمويــة يف بنــ�اء اقتصــاد مزدهــر قائــم علــى املعرفــة.
•  برنامج التحول الوطي  )٢٠٢٢(: 

حيــث يمثــل أحــد برامــج حتقيــق رؤيــة اململكــة العربيــ�ة الســعودية )٢٠٣٠( والــي شــاركت فيــه عــدة وزرات، وتتحــدد األهــداف اإلســراتيجية ملشــاركة وزارة التعليــم لتحقيــق التحــول الوطــي؛ يف إتاحــة 
خدمــات التعليــم جلميــع الطــالب، وحتســني اســتقطاب املعلمــني وإعدادهــم وتطويرهــم، وحتســني البيئــ�ة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع واالبتــكار، وتطويــر املناهــج وأســاليب التعليــم والتقويــم، وتعزيــز القيم 

واملهــارات األساســية للطــالب، وتعزيــز قــدرة نظــام التعليــم لتلبيــ�ة متطلبــات التنميــة واحتي�اجــات ســوق العمــل، وحتســني الكفــاءة الماليــة واجيــاد مصــادر تمويــل مبتكــرة.
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•   اخلطة املستقبلية للتعليم اجلامعي )آفاق ١٤٥٠- ٢٠٢٩(: 
حيــث تمحــورت توجهاتهــا االســراتيجية يف عــدة أهــداف مرابطــة تؤكــد ضــرورة تلبيــ�ة املتطلبــات املســتقبلية إلنتــ�اج املعرفــة وحاجــات ســوق العمــل وتنميــة املجتمــع وزيــادة الكفــاءة اخلارجيــة والداخليــة 
ملؤسســات التعليــم اجلامعــي، واالرتقــاء بــاألداء علــى مســتوى املوظفــني والطــالب واعضــاء هيئــ�ة التدريــس وتنميــة مهاراتهــم وتعزيــز جداراتهــم، مــع ضــرورة االرتقــاء باملحتــوى التعليــي وجــودة عمليــات 
التعليــم والتقويــم، إضافــة إىل جــودة الربامــج األكاديميــة وأهميــة حصولهــا علــى االعتمــاد املحلــي والعالــي، وزيــادة الطاقــة اإلنت�اجيــة البحثيــ�ة ورفــع جودتهــا ، وتوفــري البيئــ�ة املحفــزة للعمليــة التعليميــة 

والبحــث العلــي.
•  اخلطة اإلسراتيجية الثاني�ة جلامعة تبوك  )٢٠١٨-٢٠٢٢(: 

والــي رؤيــة جامعــة متمــزة تعليمًيــا وحبثًيــ�ا مســهمة يف خدمــة املجتمــع، ورســالة تقديــم تعليــم جامعــي متمــز لتخريــج كــوادر بشــرية مؤهلــة باملعرفة والقــدرات واملهــارات لتلبيــ�ة حاجــات املجتمع واملشــاريع 
التنمويــة بتبــوك وفــق بيئــ�ة تعليميــة إداريــة متمــزة داعمــة للبحــوث اإلبداعية.

ج- طموحات العمادات النظرية )املرجعيات القياسية(:  
ــ�ار عمــادات دراســات عليــا متمــزة يف بعــض اجلامعــات الســعودية؛ بهــدف إجــراء »مقارنــة مرجعيــة«؛ واالفــادة مــن خرباتهــا, واختــريت جامعتــني محليتــني؛ همــا :جامعــة امللــك ســعود  ــّم اختي حيــث ت
كونهــا مــن اجلامعــات الســعودية العريقــة يف الدراســات العليــا, وجامعــة املجمعــة كجامعــة ناشــئة تمكنــت مــن احلصــول علــى االعتمــاد االكاديــي املؤســي مــن ِقبــل املركــز الوطــي للتقويــم واالعتمــاد 
األكاديــي. وبذلــك نســعى للحصــول علــى خــربة عمــادة الدراســات العليــا يف جامعــة امللــك ســعود وكيفيــة حتقيــق االعتمــاد االكاديــي يف جامعــة املجمعــة. وذلــك مــن خــالل االطــالع علــى نمــاذج مــن اخلطــط 
اإلســراتيجية وتعــّرف مؤشــرات أداء كل عمــادة يف الوظائــف واملجــاالت اآلتيــ�ة: )الربامــج التعليميــة املقدمة،مجــال الرؤيــة واألهــداف واخلطــط االســراتيجية،املجال اإلداري، املجــال التعليــي، مجــال 

البحــث العلــي، مجــال خدمــة املجتمــع(.
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منهجية إعداد وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لعمادة الدراسات العليا



17

التحليل االسرتاتييج للوضع الراهن

 صياغة اخلطة االسرتاتيجية

حيــث تــّم يف هــذه  املرحلــة التشــخيص االســراتييج للبيئــ�ة الداخليــة لعمــادة الدراســات العليــا؛ بهــدف حتليــل خصائصهــا واإلفــادة ممــا تتمــز مــن نقــاط قــوة أو ضعــف، وكذلــك تعــرف خصائــص البيئــ�ة 
اخلارجيــة للعمــادة واســتغالل مــا بهــا مــن فــرص و جتنــب التهديــدات واجيــاد احللــول لهــا.

١.  مراجعة وتقييم نسب االجناز يف اخلطة االسراتيجية السابقة: 
وحتديد املشاريع والربامج الي تّم إجنازها أو املستمرة أو املتعرة.

٢.  حتليل اجتاهات وتطلعات منسويب العمادة واملستفيدين:  
مــن خــالل أدوات جلمــع املعلومــات كاســتطالعات الــرأي مــن خــالل االســتبي�انات  وورش العمــل واملقابــالت مــع أعضــاء  هيئــ�ة التدريــس ومنســويب العمــادة والطــالب.، لتعــّرف مــدى رضاهــم عــن خدمــات 

العمــادة وبرامجهــا وســبل التطويــر.
  :)SWOT( ٣.  التحليل الرباعي لبيئ�ة الدراسات العليا الداخلية واخلارجية

وحتديد نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص املتاحة.

ويف هذه املرحلة تّم تعّرف التحديات واألولويات االسراتيجية، ومن ثّم  حتديد »التوجه االسراتييج« لعمادة الدراسات العليا، واإلجراءات التنفيذية الالزمة. وذلك من خالل إجراء اآليت:
١.  حتديد القضايا االسراتيجية املهمة يف العمادة.

٢.  صياغة التوجه االسراتييج للعمادة ) الرؤية، الرسالة، القيم، األهداف(.
٣.  صياغة األهداف االسراتيجية والفرعية.

٤.  حتديد مؤشرات األداء االسراتيجية.
٥.  حتديد املبادرات وأهدافها التشغيلية.

6.  حتديد مؤشرات األداء التشغيلية.
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قضايا إسرتاتيجية مهمة

التوجــه االسرتاتيجــي

ويف هذه اخلطوة وُضعت قائمة بالتحديات االسراتيجية املؤثرة يف الدراسات العليا، والي تعترب قضايا ومحاور ملحة لعمادة الدراسات العليا، ينبغي تن�اولها ضمن مشاريع وبرامج اخلطة، وهي كما يلي:
•   تطوير واستحداث برامج الدراسات العليا بما يتفق مع خطط التنمية كي تفي باحتي�اجات املجتمع ومتطلبات سوق العمل.

•   تشجيع طلبة الدراسات العليا على املشاركة واالخنراط يف البحث العلي ضمن معايري نوعية وعاملية.
•   املساهمة الفعالة لعمادة الدراسات العليا يف خدمة املجتمع.

•  العمل على تنويع مصادر الدخل.

ويف هذه اخلطوة وضعت رؤية عمادة الدرسات العليا ورسالتها واهدافها االسراتيجية والفرعية واملبادرات الداعمة، وهي كما يلي:
•   رؤية عمادة الدراسات العليا: التمز يف مجال التعليم والبحث العلي وخدمة املجتمع يف جميع برامج الدراسات العليا.

•   رســالة عمــادة الدراســات العليــا:  تقديــم برامــج دراســات عليــا متمــزة، لتخريــج كــوادر بشــربة مؤهلــة -باملعرفــة والقــدرات واملهــارات- لتلبيــ�ة حاجــات املجتمــع والتطلعــات التنمويــة وفــق بيئــ�ة 
تعليمــة إداريــة متمــزة داعمــة للبحــوث اإلبداعيــة.

القيم:  وتتمثل يف السعي لتمّثل املعايري األخالقية اآلتي�ة :
 اجلودة والتمز:   االلزام الفردي واجلماعي بتطبيق معايري جودة العمل لتحقيق إجناز متمز أكاديمًيا إدارًيا.• 
 العمل بروح الفريق:   تعزيز التعاون والفهم املتب�ادل بني منسويب العمادة لتحقيق األهداف املرجوة.• 
 اإلبداع واالبتكار:   إجياد املناخ التنظيي املحفز والداعم لإلبداع واالبتكار .• 
 الشفافية واملساءلة:   وضوح األنظمة والتعليميات وااللزام باملوضوعية يف املعامالت اإلدارية واألكاديمية ودعم متطلبات املساءلة والزناهة. • 
 األمانة واالحرام:   احرام مسؤوليتن�ا ومهامنا ، وتقدير ومكافأة التمز يف األداء على مستوى املنسوبني واملستفيدين.• 
 الوالء واالنتماء:   العمل حبماس لتحقيق رسالة وأهداف العمادة وتعزيز مبادئ املواطنة لدى منسوبيها• 
 القيادة وحتمل املسؤولية:    تنمية املهارات القيادية وحتمل املسؤولية لدى منسويب العمادة.• 
 املسؤولية االجتماعية:  ترسيخ ثقافة  خدمة املجتمع والعمل التطوعي والتفاعل مع احتي�احات املجتمع .• 
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األهداف االسراتيجية: • 
ترتكز أهداف عمادة الدراسات العليا جبامعة تبوك على ست غايات رئيسة، ويتفرع عنها سلسلة من الربامج واملشاريع واملبادرات املرتبطة بها. وتتمثل تلك األهداف يف:

استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل والتطلعات التنموية.الهـــــــدف األول

االرتقاء بمستوى البحوث يف برامج الدراسات العليا الي تعكس األولوية للمجتمع املحلي والعالي.

املساهمة الفاعلة لعمادة الدراسات العليا يف خدمة املجتمع.

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات العليا.

استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا.

الهـــــــدف الثاين

الهـــــــدف الثالث

الهـــــــدف الرابع

الهـــــدف اخلامس
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األهداف االسرتاتيجية والفرعية واملبادرات

املبادرات م األهداف الفرعية م الهدف االسرتاتييج

املراجعة الدورية لربامج الدراسات العليا واخلطط الدراسية لها لتتوائم مع تطورات متطلبات سوق العمل 
املحلي والتطلعات التنموية للجامعة . 1-1-1

استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا. 1-1
الهدف االسرتاتييج )1(

استحداث وتطوير برامج دراسات عليا 
متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل 

والتطلعات التنموية

استحداث برامج دراسات عليا متمزية تليب طموحات رؤية اململكة 2030م. 2-1-1

متابعة حتديث توصيف املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا وتطويرها. 3-1-1

تشجيع األقسام حلصول برامجها للدراسات العليا على االعتماد األكادييم من هيئ�ات االعتماد املحلية والعاملية. 1-2-1 االعتماد االكادييم لربامج الدراسات العليا. 2-1

تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس ألشراك طلبة الدراسات العليا يف البحوث إلكسابهم اخلربة. 1-1-2

إجياد نظام لدعم الطلبة الباحثني يف مراحل 
الدرسات العليا 1-2

الهدف االسرتاتييج )2(
االرتقاء بمستوى البحوث يف برامج 

الدراسات العليا اليت تعكس األولوية 
للمجتمع املحلي واإلقلييم.

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طلبة الدراسات العليا.  2-1-2

تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العليم .  3-1-2

زيادة التن�افسية وتكريم املتميزين من الطلبة الباحثني يف مراحل الدراسات العليا.  4-1-2

عقد ملتقى عليم سنوي لألحباث وامللصقات العملية واالبتكارات لطلبة الدراسات العليا. 5-1-2

متابعة توجيه مجاالت واولويات البحث العليم يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا بما 
يليب احتي�اجات املجتمع. 1-2-2 املساهمة يف تلبي�ة االحتي�اجات البحثي�ه 

للمجتمع 2-2

االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تعمل علي تطوير معارف طالب الدراسات العليا وتنمية مهاراتهم 
العلمية واجتاهاتهم اإلجيابي�ة. 1-3-2 االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وارشادية 

لطلبة الدراسات العليا 3-2
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املبادرات م األهداف الفرعية م الهدف االسرتاتييج

تطوير األدلة التنظيمية واإلجرائي�ة واإلدارية ملختلف وحدات العمادة 1-1-3 التطوير الفعال لوحدات العمادة. 1-3 الهدف االسرتاتييج )3(
االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر 

األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات 
تشجيع منسويب عمادة الدراسات العليا األكاديمية واإلدارية حلضور الربامج والدورات التدريبي�ة.العليا 1-2-3 االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية 

واإلدارية بعمادة الدراسات العليا. 2-3

تشجيع األقسام العلمية على دراسات حبثي�ة  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا اليت 
تعزيز الوسطية واالعتدال بني أفراد املجتمع. 1-1-4 املساهمة يف تعزيز خدمة املجتمع 1-4

الهدف االسرتاتييج )4(
املساهمة الفاعلى لعمادة الدراسات 

تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز برامجها وأنشطتها.العليا يف خدمة املجتمع. 1-2-4 التواصل الفاعل بني العمادة واملجتمع 2-4

تشجيع وحتفزي طلبة الدراسات العليا يف تقديم خدمات نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطلبة املتميزين يف 
خدمة املجتمع. 1-3-4 حث طلبة الدراسات العليا للقيام بالعمل 

التطوعي 3-4

إجياد مصادر تمويل لدعم احباث طلبة الدراسات العليا. 1-1-5 تطوير البني�ة التحتي�ة والمالية للبحث 
العليم 1-5 الهدف االسرتاتييج )5(

استحداث مصادر جديدة للدخل 
وحتسني الكفاءة المالية بعمادة 

الدراسات
تشجيع الكليات واقسامها العلمية على إنشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة. 1-2-5

زيادة نسبة حجم الدخل من الربامج 
التنفيذية واملهني�ة املستحدثة. 2-5

تثقيف منسويب عمادة الدراسات العليا حول أهمية ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة واملحافظة على 
املمتلكات العامة. 1-2-5
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متطلبات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية

تنفيذ اخلطة االسراتيجية يتطلب عدد من اإلجراءات الي تضمن حتقيقها، وهي كاآليت:
 تشكيل اللجنة التوجيهية ملتابعة تنفيذ اخلطة االسراتيجية.• 
 تشكيل اللجنة التنفيذية ملتابعة تنفيذ اخلطة االسراتيجية.• 
 إنشاء نظام الكروين  ملتابعة تنفيذ اخلطة االسراتيجية للعمادة واجلهات ذات الصلة بها.• 
ــة •  ــادرات اخلط ــداف ومب ــف بأه ــة( للتعري ــام العلمي ــاء األقس ــس، رؤس ــ�ة التدري ــاء هيئ ــا، أعض ــات العلي ــل: طــالب الدراس ــا )مث ــات العلي ــادة الدراس ــن عم ــتفيدين م ــا املس ــد ورش عمــل حيضره  عق

ــا. ــات العلي ــادة الدراس ــراتيجية لعم االس
 تنفيذ املبادرات واملشاريع طبقًا للربنامج الزمي املحدد.• 
 التواصل مع اجلهات املشركة يف التنفيذ.• 
 التقييم املستمر ومتابعة اإلجناز بشكل دوري على مستوى األهداف واملبادرات واملشاريع.• 
 إعداد التقارير الدورية مصحوبة بنسب األداء وأهم العقبات واملقرحات والتوصيات لعرضها على مجلس العمادة.• 

ختطيط املوارد إلجناز األهداف االسراتيجية
ويف هذه املرحلة إىل  يتم حتديد أولويات الصرف واإلنفاق على املشروعات الي تدعم ما تضمنت�ه اخلطة االسراتيجية من رؤية ورسالة وقيم،  وذلك  وفق املهام اآلتي�ة:

 حتديد أولويات الصرف بن�اء على اخلطة االسراتيجية.• 
 تكامل املهام اإلدارية داخل العمادة وترشيد االنفاق وحتسني االنت�اجية وإعادة توظيف املوارد المالية.• 
 تعزيز األنشطة البحثي�ة املمولة من اخلارج.• 
 إجيــاد مصــادر تمويــل بديلــة مثــل: )ســلفه ودعــم مــن  إدارة اجلامعــه مــن خــالل إدارة التمويــل الــذايت، مخصــص العمــاده مــن الربامــج املدفوعــه إن وجــد ذلــك، الهبــه والرعايــة مــن الداعمــني للمعــارض • 

وامللتقيــات يف العمــادة إن وجــد ذلــك، او أي مصــدر آخــر نظــايم(.
  تطبيق مبادئ محاسبي�ة معززة.• 
 تطبيق مبادئ احلوكمة كالشفافية واملساءلة واملشاركة.• 
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مالحق اخلطة االسرتاتيجية
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ملحق رقم )١(    الهيكل التنظييم لعمادة الدراسات العليا
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ملحق رقم )٢(    التحليل البييئ لعمادة الدراسات العليا  باستخدام أسلوب
)SWOT Analysis( 

وهدفــت عمليــة التحليــل الرباعــي »SOWT« لعمــادة الدراســات العليــا إىل تعــّرف العوامــل املؤثــرة يف ســري العمــل يف العمــادة، وحتديــد مواطــن القــوة والضعــف الداخليــة والفــرص والتهديــدات اخلارجيــة 
الــي تواجــه برامــج الدراســات العليــا املقدمــة، وذلــك يف ســبي�ل حتقيــق جــودة األداء بمــا ين�اســب تطلعــات جامعــة تبــوك املســتقبلية وحيقــق أهدافهــا االســراتيجية.  

أواًل- التحليل البيىئ الداخلى:
 التحليل البيىئ الداخلى عرب حتديد نقاط ومجاالت القوة والضعف الى تتمز بها العمادة و تشخيص البيئ�ة الداخلية من حيث ،مواردها وإمكاني�اتها البشرية والمادية ووضعها التن�افىس .

)١( نقاط القوة Strengths: وتتحدد فيما يلي:
١.  دعم اإلدارة العليا يف اجلامعة باستحداث وتطوير برامج الدراسات العليا من خالل آليات علمية معتمدة.

٢.  توفر أعضاء هيئ�ة تدريس أكفاء ذوي خربة يف مجاالتهم.
٣.  تمز مستوى برامج الدراسات العليا املطروحة من حيث اخلطط الدراسية.

٤.  تطوير اخلدمات إلكروني�ة املقدمة للمستفيدين وتوفري كافة البي�انات املحدثة على موقع العمادة.
٥.  عقد ملتقى علي سنوي لألحباث وامللصقات العملية لطلبة الدراسات العليا.

6.  وجود سياسة قبول واضحة لربامج الدراسات العليا.
7.  تطبيق لواحئ التعليم العايل وااللزام بها.

)٢( نقاط الضعف Weaknesses: وتتضح كاآليت:
١.  محدودية ختصصات الربامج األكاديمية للدراسات العليا. 

٢.  محدودية برامج الدراسات العليا ذات الطابع التطبيقي املهي.
٣.  عدم وجود دبلومات مهني�ة.

٤.  ضعف مصادر التعلم )املكتب�ات(.
٥.  عدم حصول برامج الدراسات العليا على االعتماد األكاديي.

6.  عدم وجود برامج لتنمية قدرات أعضاء هيئ�ة التدريس يف مجال الدراسات العليا.
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7.  ضعف مشاركة طلبة الدراسات العليا مع أعضاء هيئ�ة التدريس يف البحوث.
٨.  ضعف الربامج الي تهدف لتطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طلبة الدراسات العليا.

٩.  عدم توفر مصادر تمويل لدعم أحباث طلبة الدراسات العليا.
١٠.  قلة الفرص حلضور املؤتمرات وورش العمل لطلبة الدراسات العليا.

١١.  ضعف التواصل مع طالب الدراسات العليا سواء املنتظمني أو اخلريجني بشكل منتظم.
١٢.  ضعف الربامج اإلرشادية والتوعوية للمجتمع.

ثانًي�ا- التحليل البيىئ اخلارىج:
 التحليــل البيــىئ اخلــارىج مــن خــالل حتديــد الفــرص املتاحــة ىف البيئــ�ة اخلارجيــة للعمــادة والــى يمكــن لهــا اســتغاللها لتطويــر أدائهــا وتمزهــا ،باملقارنــة باملنافســني ،وحتديــد التهديــدات ىف نفــس البيئــ�ة الــى 

قــد تؤثــر علــى هــذا االداء وعلــى وضعهــا التن�افــىس
)١( الفرص Opportunities : وتتمثل يف : 

١.  استثمار رؤية اململكة ٢٠٣٠ يف استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا.
٢.  عدم وجود منافس لربامج الدراسات العليا يف املنطقة.

٣.  احلاجة لربامج دراسات عليا مهني�ة.
٤.  االستفادة من دعم املشاريع البحثي�ة يف اجلامعة.

٥.   توفر التقني�ة املعلوماتي�ة الي تساعد على حتسني التعليم والبحث  والعلي.
)٢( التحديات Threats: حيث تواجه العمادة التحديات اآلتي�ة:

١.  حصول برامج الدراسات العليا على االعتماد األكاديي.
٢.  كرة وجود برامج دراسات عليا مماثلة يف اجلامعات السعودية.

٣.  موائمة برامج الدراسات العليا مع احتي�اجات سوق العمل.

٤.  ضعف املصادر املتاحة لدعم أحباث طلبة الدراسات العليا.
٥.  تنويع مصادر دخل لعمادة الدراسات العليا وفق رؤية ٢٠٣٠.
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ملحق رقم )3(  مصفوفة الرتابط بني األهداف اإلسرتاتيجية والفرعية واملبادرات

●  عالقة مباشرة بالهدف  ○   عالقة غري مباشرة بالهدف

األهداف األسراتيجية

 األهداف الفرعية واملبادرات

استحداث مصادر 
جديدة للدخل 

وحتسني الكفاءة 
المالية بعمادة 

الدراسات العليا.

االرتقاء بقدرات 
ومهارات الكوادر 

األكاديمية واإلدارية 
بعمادة الدراسات 

العليا.

االرتقاء باخلدمات 
اخلدمات 

اإللكروني�ة من قبل 
عمادة الدراسات 

العليا.

املساهمة الفعالة 
لعمادة الدراسات 

العليا يف خدمة 
املجتمع.

االرتقاء بمستوى 
البحوث يف برامج 
الدراسات العليا 

الي تعكس األولوية 
للمجتمع املحلي 

واإلقليي.

استحداث وتطوير 
برامج دراسات 

عليا متمزة تليب 
احتي�اجات سوق 

العمل.

)6( )5( )4( )3( )2( )1(

● استحداث وتطوير برامج الدراست العليا الهدف 1-1

○ ○ ●
املراجعة الدورية لربامج الدراسات العليا واخلطط 

الدراسية لها لتتوائم مع تطورات متطلبات سوق العمل 
املحلي

1-1-1

املبادارات
○ ○ ● استحداث برامج دراسات عليا متمزة تليب طموحات رؤية 

اململكة ٢٠٣٠م. 1-1-2

○ ○ ● متابعة حتديث مراجع املقررات املطروحة يف برامج 
الدراسات العليا وحتديثها. 1-1-3

● االعتماد االكاديي لربامج الدراسات العليا الهدف 2-1

○ ○ ● تشجيع األقسام حلصول برامجها للدراسات العليا على 
االعتماد األكاديي من هيئ�ات االعتماد املحلية والعاملية.

1-2-1 املبادارات

● االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وارشادية لطلبة 
الدراسات العليا  الهدف 3-1

○ ○ ● االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تساعد 
الطلبة يف إكساب وتنمية قدراتهم. 1-3-1 املبادارات
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●  عالقة مباشرة بالهدف  ○   عالقة غري مباشرة بالهدف

األهداف األسراتيجية

 األهداف الفرعية واملبادرات

استحداث مصادر 
جديدة للدخل 

وحتسني الكفاءة 
المالية بعمادة 

الدراسات العليا

االرتقاء بقدرات 
ومهارات الكوادر 

األكاديمية واإلدارية 
بعمادة الدراسات 

العليا

تطوير اخلدمات 
اإللكروني�ة 

للمستفيدين من 
عمادة الدراسات 

العليا

املساهمة الفعالة 
لعمادة الدراسات 

العليا يف خدمة 
املجتمع

االرتقاء بمستوى 
البحوث يف برامج 
الدراسات العليا 

الي تعكس األولوية 
للمجتمع املحلي 

واإلقليي

استحداث وتطوير 
برامج دراسات 

عليا متمزة تليب 
احتي�اجات سوق 

العمل.

)6( )5( )4( )3( )2( )1(

● إجياد نظام لدعم الطلبة الباحثني يف مراحل الدرسات 
العليا الهدف 1-2

○ ● ○ تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس ألشراك طلبة الدراسات 
العليا يف البحوث إلكسابهم اخلربة. 2-1-1

املبادارات
● تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طلبة الدراسات 

العليا.  2-1-2

○ ○ ● ○ تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العلي .  2-1-3

○ ○ ● تكريم املتميزين من الطلبة الباحثني يف مراحل الدراسات 
العليا.  2-1-4

● املساهمة يف تلبي�ة االحتي�اجات البحثي�ه للمجتمع الهدف 2-2

○ ● ○
متابعة توجيه مجاالت واؤلويات البحث العلي يف 

الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطلبة الدراسات 
العليا بما يليب احتي�اجات املجتمع.

2-2-1 املبادارات

● تطوير البني�ة التحتي�ة والمالية للبحث العلي  الهدف 3-2

○ ○ ○ ● ○ عقد ملتقى علي سنوي لألحباث وامللصقات العملية 
واالبتكارات لطلبة الدراسات العليا. 2-3-1

املبادارات

○ ○ ● ○ إجياد مصادر تمويل لدعم احباث طلبة الدراسات العليا. 2-3-2
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●  عالقة مباشرة بالهدف  ○   عالقة غري مباشرة بالهدف

األهداف األسراتيجية

 األهداف الفرعية واملبادرات

استحداث مصادر 
جديدة للدخل 

وحتسني الكفاءة 
المالية بعمادة 

الدراسات العليا

االرتقاء بقدرات 
ومهارات الكوادر 

األكاديمية واإلدارية 
بعمادة الدراسات 

العليا

تطوير اخلدمات 
اإللكروني�ة 

للمستفيدين من 
عمادة الدراسات 

العليا

املساهمة الفعالة 
لعمادة الدراسات 

العليا يف خدمة 
املجتمع

االرتقاء بمستوى 
البحوث يف برامج 
الدراسات العليا 

الي تعكس األولوية 
للمجتمع املحلي 

واإلقليي

استحداث وتطوير 
برامج دراسات 

عليا متمزة تليب 
احتي�اجات سوق 

العمل.

)6( )5( )4( )3( )2( )1(

● التطوير الفعال لوحدات العمادة الهدف 1-3

● ○ تطوير األدلة التنظيمية واإلجرائي�ة واإلردارية ملختلف 
وحدات العمادة 3-1-1 املبادارات

● تنمية مهارات الكواد األكاديمية واإلدراية بالعمادة الهدف 2-3

● تشجيع منسويب عمادة الدراسات العليا األكاديمية 
واإلدارية حلضور الربامج والدورات التدريبي�ة 3-2-1 املبادارات

● املساهمة يف تعزيز خدمة املجتمع الهدف 1-4

● ○ ○
تشجيع األقسام العلمية على دراسات حبثي�ة  يف الرسائل 

العلمية و مشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا الي 
تعزيز الوسطية واالعتدال بني أفراد املجتمع.

4-1-1 املبادارات

● التواصل الفعال بني العمادة واملجتمع الهدف 2-4

○ ● ○ ○ تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز 
برامجها وأنشطتها. 4-2-1 املبادارات

● حث طلبة الداسات العليا للقيام بالعمل التطوعي  الهدف 3-4

● ○ ○
تشجيع وحتفز طلبة الدراسات العليا يف تقديم خدمات 

نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطلبة املتميزين يف 
خدمة املجتمع.

4-3-1 املبادارات
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●  عالقة مباشرة بالهدف  ○   عالقة غري مباشرة بالهدف

األهداف األسراتيجية

 األهداف الفرعية واملبادرات

استحداث مصادر 
جديدة للدخل 

وحتسني الكفاءة 
المالية بعمادة 

الدراسات العليا

االرتقاء بقدرات 
ومهارات الكوادر 

األكاديمية واإلدارية 
بعمادة الدراسات 

العليا

تطوير اخلدمات 
اإللكروني�ة 

للمستفيدين من 
عمادة الدراسات 

العليا

املساهمة الفعالة 
لعمادة الدراسات 

العليا يف خدمة 
املجتمع

االرتقاء بمستوى 
البحوث يف برامج 
الدراسات العليا 

الي تعكس األولوية 
للمجتمع املحلي 

واإلقليي

استحداث وتطوير 
برامج دراسات 

عليا متمزة تليب 
احتي�اجات سوق 

العمل.

)6( )5( )4( )3( )2( )1(

● تنويع مصادر الدخل للعمادة الهدف 1-5

● ○ تشجيع الكليات واقسامها العلمية على إنشاء برامج 
تنفيذية ومهني�ة مدفوعة. 5-1-1 املبادارات

● حتسني الكفاءة المالية الهدف 2-5

● ○
تثقيف منسويب عمادة الدراسات العليا حول أهمية 

ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة واملحافظة 
على املمتلكات العامة.

5-2-1 املبادارات
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ملحق رقم )٤( بطاقة األداء املتوازن للخطة االسرتاتيجية لعمادة الدراسات العليا

تقديم برامج دراسات عليا متمزة، لتخريج كوادر بشربة مؤهلة -باملعرفة والقدرات واملهارات تلبي�ة حاجات املجتمع والتطلعات التنموية وفق بيئ�ة تعليمة إدارية متمزة 
داعمة للبحوث اإلبداعية. الرؤية

تقديم برامج دراسات عليا متمزة، لتخريج كوادر بشربة مؤهلة -باملعرفة والقدرات واملهارات تلبي�ة حاجات املجتمع والتطلعات التنموية وفق بيئ�ة تعليمة إدارية متمزة 
داعمة للبحوث اإلبداعية. الرسالة

تسعى إىل تعزيز القيم اآلتي�ة:
•   اجلودة والتمز                        •   الوالء واالنتماء

•   األمانة واالحرام •   العمل بروح الفريق الواحد 
•   االبداع واالبتكار                        •   القيادة وحتمل املسؤولية

•   الشفافية واملساءلة                  •   املسؤولية االجتماعية
   

القيم

املبادراتاملستهدفاملؤشراتاألهداف االسراتيجية

البعد األول- املستفيدون

استحداث وتطوير برامج دراسات عليا 
متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل 

والتطلعات التنموية.

نسبة التطوير والتحديث يف  برامج الدراسات 
٥٠%العليا.

ــا  ــية له ــط الدراس ــا واخلط ــات العلي ــج الدراس ــة لربام ــة الدوري ١.  املراجع
ــي. ــل املحل ــوق العم ــات س ــورات متطلب ــع تط ــم م لتتوائ

٢.  اســتحداث برامــج دراســات عليــا متمــزة تلــيب طموحــات رؤيــة اململكــة 
.٢٠٣٠

الدراســات  برامــج  يف  املطروحــة  املقــررات  مراجــع  حتديــث  متابعــة    .٣
وحتديثهــا. العليــا 

٤.  تشــجيع األقســام حلصــول برامجهــا للدراســات العليــا علــى االعتمــاد 
األكاديــي مــن هيئــ�ات االعتمــاد املحليــة والعامليــة.
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املبادراتاملستهدفاملؤشراتاألهداف االسراتيجية

الدراســات  لعمــادة  الفاعلــة  املســاهمة 
املجتمــع. خدمــة  يف  العليــا 

عدد األنشطة والفعاليات املجتمعية 
املساهمة بفعالية لعمادة الدراسات العليا يف 
خدمة املجتمع.

6

ــة  ــائل العلمي ــ�ة يف الرس ــات حبثي ــى دراس ــة عل ــام العلمي ــجيع األقس ١.  تش
الوســطية  تعزيــز  الــي  العليــا  الدراســات  لطلبــة  التخــرج  مشــاريع  و 

واالعتــدال بــني أفــراد املجتمــع.
الــدور االعــاليم لعمــادة الدراســات العليــا إلبــراز برامجهــا  ٢.  تفعيــل 

وأنشــطتها.
ــة  ــات نوعي ــم خدم ــا يف تقدي ــات العلي ــة الدراس ــز طلب ــجيع وحتف ٣.  تش

تطوعيــة للمجتمــع، وتكريــم الطلبــة املتميزيــن يف خدمــة املجتمــع.

البعد الثاين - بعد العمليات )اإلجراءات( الداخلية

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر 
األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات 

العليا.
٥٠%.نسبة امللتحقني بربامج تدريب النمو املهي

تطوير األدلة التنظيمية واإلجرائي�ة واإلردارية ملختلف وحدات العمادة.

 تشجيع منسويب عمادة الدراسات العليا األكاديمية واإلدارية حلضور
.الربامج والدورات التدريبي�ة
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املبادراتاملستهدفاملؤشراتاألهداف االسراتيجية

البعد الثالث- بعدالتعلم والنمو )االبتكار والتجديد(

االرتقاء بمستوى البحوث يف برامج الدراسات 
العليا الي تعكس األولوية للمجتمع املحلي 

واإلقليي.

 نسبة الرسائل واملشاريع البحثي�ه املتوائمة مع
٥٠%.احتي�اجات املجتمع

١. تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس ألشراك طلبة الدراسات العليا يف البحوث 
إلكسابهم اخلربة.

٢. تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طلبة الدراسات العليا.
٣. تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العلي .

٤. تكريم املتميزين من الطلبة الباحثني يف مراحل الدراسات العليا.
٥. متابعة توجيه مجاالت واولويات البحث العلي يف الرسائل العلمية و مشاريع 

التخرج لطلبة الدراسات العليا بما يليب احتي�اجات املجتمع.
6. عقد ملتقى علي سنوي لألحباث وامللصقات العملية واالبتكارات لطلبة 

الدراسات العليا.
7. االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تساعد الطلبة يف إكساب وتنمية 

قدراتهم.

البعد الرابع- البعد المايل االقتصادي

استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني 
الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا.

نسبة حجم الدخل من الربامج التنفيذية 
٢٥%واملهني�ة املستحدثة.

١.  إجياد مصادر تمويل لدعم احباث طلبة الدراسات العليا.
٢.  تشجيع الكليات واقسامها العلمية على إنشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة.
٣. تثقيف منسويب عمادة الدراسات العليا حول أهمية ترشيد االستهالك للموارد 

واخلامات املتاحة واملحافظة على املمتلكات العامة.
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ملحق رقم )٥( بطاقات مؤشر األداء االسرتاتييج 

بطاقة مؤشر األداء االسراتييج )١(

استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل. الهدف الرئيي

نسبة التطوير والتحديث يف  برامج الدراسات العليا. مؤشر األداء االسراتييج

يعكس هذا املؤشر مدى موائمة الربامج العلمية لدراسات العليا مع واقع سوق العمل. وصف مؤشر األداء االسراتييج

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة التطوير يف الربامج العلمية إىل الربامج غري املطورة. طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء االسراتييج )٢(

االرتقاء بمستوى البحوث يف برامج الدراسات العليا الي تعكس األولوية للمجتمع املحلي واإلقليي. الهدف الرئيي

نسبة الرسائل واملشاريع البحثي�ه املتوائمة مع احتي�اجات املجتمع. مؤشر األداء االسراتييج

يعكس هذا املؤشر مدى موائمة البحوث يف برامج الدراسات العليا  يف تلبي�ة أولويات املجتمع املحلي واإلقليي . وصف مؤشر األداء االسراتييج

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة الرسائل واملشاريع البحثي�ه املتوائمة مع احتي�اجات املجتمع . طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء االسراتييج )٣(

املساهمة الفاعلة لعمادة الدراسات العليا يف خدمة املجتمع. الهدف الرئيي

عدد عقود الشراكة املجتمعية مؤشر األداء االسراتييج

يعكس هذا املؤشر عدد عقود الشراكة املجتمعية املساهمة بفعالية لعمادة الدراسات العليا يف خدة املجتمع. . وصف مؤشر األداء االسراتييج

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

اجمايل عدد عقود الشراكة املجتمعية. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

6 ٥ ٤ ٣ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء االسراتييج )٤(

االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات العليا. الهدف الرئيي

نسبة  امللتحقني بربامج التدريبي�ة لنمو املهي من الكوادر األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات العليا مؤشر األداء االسراتييج

يعكس هذا املؤشر مدى اهتمام الكوادر األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات العليا بااللتحاق بربامج التدريبي�ة لنمو املهي لالرتقاء بقدراتهم 
ومهاراتهم وصف مؤشر األداء االسراتييج

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

)اجمايل امللتحقني بربامج التدريبي�ة لنمو املهي من الكوادر األكاديمية واإلدارية بعمادة الدراسات العليا / يف العدد الكلي ملنسويب العمادة( ( × 
١٠٠ طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٥ %٣٠ %٢٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املتحقق
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بطاقة مؤشر األداء االسراتييج )٥(

استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا. الهدف الرئيي

زيادة نسبة حجم الدخل من الربامج التنفيذية واملهني�ة املستحدثة. مؤشر األداء االسراتييج

يعكس هذا املؤشر مدى التنوع يف استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا. وصف مؤشر األداء االسراتييج

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة حجم الدخل من الربامج التنفيذية واملهني�ة املنفذة.  طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٢٥ %٢٠ %١٥ %١٠ %٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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ملحق رقم )٦( بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

املراجعة الدورية لربامج  الدراسات العليا واخلطط  الدراسية لتتوائم مع  تطورات و متطلبات سوق  العمل املحلي.  اسم املبادرة

دراسة ومتابعة  مستجدات سوق العمل املحلي . الهدف التشغيلي

عدد الربامج العلمية الي جيب ان تفتتحها  عمادة الدراسات العليا  لتحقق متطلبات سوق العمل. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى إىل استقصاء متطلبات سوق العمل لفتح برامج تن�اسبها.  وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

تصميم استب�انة تتضمن مجموعة فقرات حتقق مضمون املؤشر ومن ثم حتليلها باألساليب اإلحصائي�ة املناسبة . طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١ ١ ٢ ٢ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٢ - - - ٢ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

املراجعة الدورية لربامج  الدراسات العليا واخلطط  الدراسية لتتوائم مع  تطورات و متطلبات سوق  العمل املحلي.  اسم املبادرة

التقييم واملراجعة املستمرة لربامج الدراسات العليا يف ضوء متطلبات سوق العمل . الهدف التشغيلي

عدد الربامج القائمة الي تمت مراجعتها  يف األقسام العلمية ذات الصلة بتطوير وحتديث الربامج وخططها الدراسية . مؤشر األداء التشغيلي

يسعى املؤشر إىل املتابعة واملراجعة الدورية لتطوير خطط الربامج الدراسية بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

عدد الربامج الي تمت مراجعتها من قبل األقسام العلمية  سنويا. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

6 ٥ ٤ ٢ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٢ ٢ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

استحداث برامج  دراسات عليا متمزة تليب طموحات رؤية اململكة ٢٠٣٠. اسم املبادرة

متابعة ودراسة مستجدات حتقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠ من خالل برامج الدراسات العليا .        الهدف التشغيلي

ترتيب املتطلبات الربامجية لتحقيق املوائمة مع رؤية ٢٠٣٠ وفق آراء الدوائر املشاركة لعمادة الدراسات العليا يف )عمداء الكليات، رؤساء األقسام 
العلمية، أعضاء هيئ�ة التدريس( . مؤشر األداء التشغيلي

يتضمن حتديد أولوية  الربامج الي تليب طموحات الرؤية. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

تصميم استب�انة مناسبة تتضمن مجموعة فقرات تمثل متطلبات برامجية جيب حتقيقها، ومن ثم يتم حتليلها باألساليب اإلحصائي�ة املناسبة 
لتحديد ترتيبها. طريقة حساب املؤشر

ترتيب وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

6 ٥ ٥ ٣ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٣ - - ٣ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

استحداث برامج  دراسات عليا متمزة تليب طموحات رؤية اململكة ٢٠٣٠. اسم املبادرة

تقييم  إعادة هيكلة الربامج األكاديمية للدراسات العليا بما حيقق رؤية اململكة ٢٠٣٠ . الهدف التشغيلي

نسبة جاهزية برامج الدراسات العليا القائمة لتحقيق مطالب حتقيق أهداف ومحاور الرؤية. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى املؤشر إىل املتابعة واملراجعة الدورية لتطوير هيكلة وخطط الربامج الدراسية بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة يف األقسام  العلمية 
ومواءمتها مع رؤية اململكة ٢٠٣٠. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة جاهزية برامج الدراسات العليا القائمة لتحقيق مطالب حتقيق أهداف ومحاور الرؤية. طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٤٠ %٣٥ %٢٥ %٢٠ %١٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٠ - - %٢٠ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

استحداث برامج  دراسات عليا متمزة تليب طموحات رؤية اململكة ٢٠٣٠. اسم املبادرة

العمل على حتسني مستوى الرسائل والبحوث حنو ما خيدم رؤية اململكة ٢٠٣٠ الهدف التشغيلي

نسبة الرسائل املسجلة يف األقسام العلمية ذات الصلة بمحاور الرؤية إىل الرسائل املسجلة والي تعىن بمجال مختلف. مؤشر األداء التشغيلي

يعىن بتعرف نسبة الرسائل املسجلة ذات الصلة باملوائمة مع الرؤية )سواء كخطط حبث مسجلة أو رسائل علمية ( وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة الرسائل املسجلة )سنويا( يف األقسام العلمية ذات الصلة بمحاور الرؤية إىل الرسائل املسجلة والي تعىن بمجال مختلف. طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٢٥ %٢٠ %١٥ %١٠ %٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%١٠ - %١٠ - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

متابعة حتديث توصيف املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا وتطويرها. اسم املبادرة

التقييم واملراجعة املستمرة لتوصيف املقررات يف برامج الدراسات العليا . الهدف التشغيلي

نسبة املقررات الي تم حتديث توصيفها )سنوًيا(  يف األقسام العلمية إىل املقررات غري محدثة التوصيف. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى إىل تعّرف  مدى قدرة الربامج املقدمة وما تتضمنه من مقررات على مواكبة التطورات واملستحدثات العلمية يف مجال التخصص. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة املقررات الي تم حتديث توصيفها )سنوًيا(  يف األقسام العلمية إىل املقررات غري محدثة التوصيف. طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٤٠ %٣٠ %١٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٣٠ - %٣٠ - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع األقسام  حلصول برامجها  للدراسات العليا على االعتماد األكاديي من هيئ�ات االعتماد املحلية أوالعاملية. اسم املبادرة

حتقيق وتطبيق معايري االعتماد األكاديي. الهدف التشغيلي

نسبة توفر معايري االعتماد األكاديي الرباميج يف برامج الدراسات العليا القائمة. مؤشر األداء التشغيلي

يهدف إىل زيادة عدد األقسام املحققة ملعايري مؤسسات االعتماد املوثوقة. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حساب نسبة توفر معايري االعتماد األكاديي الرباميج يف برامج الدراسات العليا القائمة . طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٥ %٣٥ %٢٥ %٢٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٥ %٢٥ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس ألشراك طالب الدراسات العليا يف البحوث إلكسابهم اخلربة. اسم املبادرة

تشجيع اعضاء الهيئ�ة التدريس على البحث اجلماعي التشاركي مع طالب الدراسات العليا. الهدف التشغيلي

عدد األوراق العلمية املنشورة من قبل أعضاء هيئ�ة التدريس الي تم اشراك طالب دراسات عليا بها. مؤشر األداء التشغيلي

حصر البحوث اجلماعية املنشورة يف املجالت العلمية. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر عدد االوراق العلمية املقدمة من قبل أعضاء هيئ�ة التدريس الذين قدموا حبوث تعاوني�ة مع طالبهم. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٢٠ ١٥ ١٠ ٨ ٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٨ - - - ٨ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لطالب الدراسات العليا. اسم املبادرة

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلي. الهدف التشغيلي

عدد الدورات والربامج  التدريبي�ة املنفذة لتطوير مهارات طالب الدراسات العليا البحثي�ة. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى اىل تطوير املهارات البحثي�ة لطالب الدراسات العليا بما حيقق جودة الرسائل العلمية وفق املعايري املعتمدة للكتابة البحثي�ة ختصص. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر الدورات والورش الي تتن�اول موضوعات وثيقة الصلة بتنمية املهارات البحثي�ة الالزم توافرها لدى الطالب. طريقة حساب املؤشر

نسبة وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١٢ ١٠ ٨ 6 ٤ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

6 ٢ ٢ - ٢ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع طالب الدراسات العليا على النشر العلي. اسم املبادرة

رفع مشاركة طالب الدراسات العليا يف النشر العلي .  الهدف التشغيلي

عدد األوراق العلمية املنشورة  من قبل طالب الدراسات العليا  يف املجالت العلمية املوثوقة. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى اىل تنمية مهارة النشر العلي لدى الطالب. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر االوراق العلمية املنشورة يف املجالت العلمية . طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٢٥ ١٥ ١٢ ١٠ ٨ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

١٠ ٣ ٤ - ٣ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته



50

بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

زيادة التن�افسية بني طالب الدراسات العليا. اسم املبادرة

رصد جوائز تشجيعية للباحثني املتميزين . الهدف التشغيلي

عدد الطالب املكرمني. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى إىل حتديد معايري للتميز البحي وحتفز الطالب على حتقيقها من خالل الرسائل العلمية املقدمة. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر الرسائل العلمية املمزة علميا وحبثي�ا املقدمة من قبل الطالب يف ضوء معايري التمز املحددة من قبل العمادة. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٢٥ ٢٠ ١٥ ١٥ ١٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

١٥ ١٥ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

عقد ملتقى علي سنوي لألحباث وامللصقات العملية واالبتكارات لطالب الدراسات العليا . اسم املبادرة

عقد امللتقيات العلمية وورش العمل لتشجيع الطالب لعرض حبوثهم وملصقاتهم البحثي�ة الهدف التشغيلي

عدد اللقاءات وامللتقيات العلمية السنوية املقامة وما تتضمنه من ورش عمل. مؤشر األداء التشغيلي

عقد ملتقى علي سنوي يساهم يف تشجيع طالب الدراسات العليا على مواكبة التقدم البحي احلايل وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر امللتقيات العلمية السنوية املقدمة ذات الصلة على مدى سنوات اخلطة . طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١ ١ ١ ١ ١ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

١ ١ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

متابعة توجيه مجاالت وأولويات البحث العلي  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطالب  الدراسات العليا بما   يليب احتي�اجات املجتمع. اسم املبادرة

توضيح  مجاالت و مواضيع البحث العلي ذات االولوية يف خدمة قضايا وحاجات املجتمع امللحة. الهدف التشغيلي

ترتيب مجاالت موضوعات البحث العلي ذات األولوية البحثي�ة  امللحة وفق آراء الدوائر املشاركة لعمادة الدراسات العليا  )عمداء الكليات، 
رؤساء األقسام العلمية، أعضاء هيئ�ة التدريس(  مؤشر األداء التشغيلي

يعىن بتحديد املوضوعات البحثي�ة  ذات األولوية االجتماعية امللحة . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

اجراء استبي�ان ومن ثم اجراء التحليل االحصايئ املناسب للبي�انات. طريقة حساب املؤشر

ترتيب وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١٠ ٨ ٨ 6 6 املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

6 - - - 6 املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

متابعة توجيه مجاالت وأولويات البحث العلي  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطالب  الدراسات العليا بما   يليب احتي�اجات املجتمع. اسم املبادرة

متابعة توجيه مجاالت البحث العلي يف الرسائل والبحوث بما يليب احتي�اجات املجتمع .  الهدف التشغيلي

عدد األحباث املنفذة الي ختدم املجتمع وتليب احتي�اجاته. مؤشر األداء التشغيلي

يهتم بتحديد الرسائل واملشاريع الي عاجلت قضايا اجتماعية ملحة. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر املوضوعات البحثي�ة املقدمة املهتمة جبوانب موضوع املؤشر. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١٥ ١٢ ١٠ ٨ 6 املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٨ - ٨ - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

متابعة توجيه مجاالت وأولويات البحث العلي  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطالب  الدراسات العليا بما   يليب احتي�اجات املجتمع. اسم املبادرة

تطوير برنامج الشراكات البحثي�ة للعمادة يف مختلف القطاعات الي تليب حاجات املجتمع املحلي والوطي.  الهدف التشغيلي

نسبة حتقيق عمادة الدراسات العليا ملؤشرات الشراكة البحثي�ة مع مؤسسات املجتمع املحلي والوطي. مؤشر األداء التشغيلي

يهدف اىل تعزيز التعاون البحي مع اجلهات ذات الصلة خلدمة قضايا املجتمع امللحة.  وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة حتقيق عمادة الدراسات العليا ملؤشرات الشراكة البحثي�ة مع مؤسسات املجتمع املحلي والوطي. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٢٥ %٢٠ %١٥ %١٠ %٥ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%١٠ - - %١٠ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تساعد علي تطوير معارف طالب الدراسات العليا وتنمية مهاراتهم العلمية واجتاهاتهم اإلجيابي�ة. اسم املبادرة

مبادرة أعضاء هيئ�ة التدريس بنقل وتوظيف نت�اجئ البحث العلي داخل القاعة الدراسية. الهدف التشغيلي

مستوى رضا طالب الدراسات العليا عن نقل عضو هيئ�ة التدريس لنت�اجئ البحث العلي داخل القاعة الدراسية. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى اىل تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس يف االستفادة من نت�اجئ األحباث العلمية الي تقدمها اجلامعة أو الي يطلع عليها أعضاء هيئ�ة التدريس 
من خالل توظيفها داخل القاعة الدراسية بما خيدم العملية التعليمية.

وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

مستوى رضا طالب الدراسات العليا عن نقل عضو هيئ�ة التدريس لنت�اجئ البحث العلي داخل القاعة الدراسية. طريقة حساب املؤشر

نسبة  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٠ %١٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٠ - - - - املستهدف

املتحقق
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تساعد علي تطوير معارف طالب الدراسات العليا وتنمية مهاراتهم العلمية واجتاهاتهم اإلجيابي�ة. اسم املبادرة

عالج حاالت التعر الدرايس لبعض الطالب وتقديم الربامج املناسبة لهم. الهدف التشغيلي

عدد خطط الربامج الوقائي�ة واإلرشادية التوعوية املقدمة للطالب من قبل  األقسام العلمية القائمة. مؤشر األداء التشغيلي

يسعى اىل حتسني اإلرشاد الطاليب من خالل تشجيع األقسام على تقديم خطتها لتقديم برامج عالجية وإثرائي�ة حتت إشراف مجموعة من 
املختصني تن�اسب احتي�اجات الطالب املختلفة من املتفوقني واملتعثرين دراسيًا.

وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر خطط الربامج اإلرشاد املقدمة من قبل األقسام العلمية للطالب. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٨ 6 ٥ ٤ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٤ - - ٤ - املستهدف

املتحقق
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع األقسام العلمية على تقديم برامج  وأنشطة تعزز الوسطية واالعتدال بني أفراد املجتمع . اسم املبادرة

تشجيع الطالب على املشاركة يف فعاليات اجتماعية ال صفية تعزز الوسطية واالعتدال الفكري. الهدف التشغيلي

عدد الطالب املشاركني يف األنشطة غري الصفية لتعزيز الوسطية واالعتدال الفكري. مؤشر األداء التشغيلي

اشراك الطالب يف برامج وانشطة تعزز الوسطية واالعتدال يسهم يف تطور الفكر الوسطي واملعتدل لدى افراد املجتمع. وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حتديد األنشطة  ذات الصلة بموضوعات تعزز تلك القيم بالتعاون مع وحدة األمن الفكري ومن ثم إشراك الطالب يف تفعيلها من جميع الربامج. طريقة حساب املؤشر

نسبة  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١٥ ١٢ ١٠ ٨ ٤ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٨ ٨ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز برامجها وأنشطتها. اسم املبادرة

اطالق حملة اعالمية إلبراز جهود العمادة و مستجداتها  وامكاني�اتها. الهدف التشغيلي

عدد األخبار والتقارير حول فعاليات العمادة يف سائل االعالم املختلفة كاملواقع والصحف والتقارير ووسائل التواصل االجتماعي. مؤشر األداء التشغيلي

تفعيل الدور االعاليم للعمادة يساعد على تزويد املجتمع باملستجدات الي تطرأ على العمادة ويكون هناك تواصل فعال بني العمادة واملجتمع . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

عدد االخبار املوضحة ألنشطة العمادة وسبل التواصل معها  ومع مستجداتها.  طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٨ ٨ 6 ٤ ٤ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٤ ١ ١ ١ ١ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز برامجها وأنشطتها. اسم املبادرة

حتديث محتوى وخدمات موقع العمادة اإللكروين بشكل مستمر. الهدف التشغيلي

نسبة رضا األطراف املستفيدة عن مستوى تنظيم وحداثة املحتوى واخلدمات االلكروني�ة املقدمة على  موقع العمادة وفق مقياس مسيح من 
خمس درجات. مؤشر األداء التشغيلي

تفعيل الدور االعاليم للعمادة يساعد على تزويد املجتمع باملستجدات الي تطرأ على العمادة ويكون هناك تواصل فعال بني العمادة واملجتمع . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

مقياس لتقييم اخلدمات االلكروني�ة املقدم )متوسط تقييم شامل على استب�انة مسح سنوي(. طريقة حساب املؤشر

نسبة  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٥ %٤٠ %٣٠ %٢٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٠ - - %٢٠ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع وحتفز طالب الدراسات العليا يف تقديم خدمات نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطالب املتميزين يف خدمة املجتمع. اسم املبادرة

تصميم برامج األنشطة التطوعية واإلعالن عنها . الهدف التشغيلي

عدد االنشطة والربامج التطوعية املنفذة. مؤشر األداء التشغيلي

مشاركة طالب الدرسات العليا يف العمل التطوعي يساعد املجتمع على االرتقاء  ويسود مبدأ املبادرة والتعاون بني الباحثني وافراد املجتمع وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حساب عدد االنشطة املنفذة وفق اخلطة. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٤ ٤ ٣ ٢ ١ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٢ - - - ٢ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع وحتفز طالب الدراسات العليا يف تقديم خدمات نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطالب املتميزين يف خدمة املجتمع. اسم املبادرة

تقديم جوائز مالية وعيني�ة للطالب يف االنشطة التطوعية  . الهدف التشغيلي

عدد اجلوائز املقدمة للطالب  املشاركني يف النشاطات والربامج التطوعية. مؤشر األداء التشغيلي

الن العمل التطوعي من طالب الدراسات العليا يساعد املجتمع على االرتقاء  ويسود مبدا املبادرة والتعاون بني الباحثني وافراد املجتمع وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حيصر العدد املطلوب. طريقة حساب املؤشر

عدد  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١٥ ١٢ ١٠ ٨ ٤ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٨ ٨ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته



62

بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تطوير األدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية ملختلف وحدات  العمادة  . اسم املبادرة

مراجعة وتقييم املهام والصالحيات املمنوحة للوحدات اإلدارية يف الهيكل التنظيي للعمادة. الهدف التشغيلي

عدد عمليات التطوير السنوية يف مهام وحدات الهيكل التنظيي للعمادة. مؤشر األداء التشغيلي

تهدف عملية تطوير الهياكل التنظيمية للوحدات اإلدارية املختلفة يف لعمادة، والعمل على تقييم املهام والصالحيات املمنوحة لتلك الوحدات 
ومتابعة تفعيلها، واقراح احللول للتغلب على املشاكل الي قد تواجهها تنظيميا، واملساهمة يف تطوير النظم االدارية احلالية يف العمادة.

وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

إجراء دراسة تقويمية سنوية للهيكل التنظيي بما حيقق االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر االكاديمية واالدارية بعمادة الدراسات العليا. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

٥ ٤ ٤ ٣ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٣ - - ٣ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تطوير األدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية ملختلف وحدات  العمادة  . اسم املبادرة

صياغة األدلة التنظيمية وتضبيطها ومراجعتها. الهدف التشغيلي

عدد األدلة واللواحئ الي تم تطويرها. مؤشر األداء التشغيلي

يساعد تطوير االدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية على ربط العمل بني وحدات العمادة واجناز املعامالت بيسر وسهولة . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

إجراء عملية تقويمية لأللدلة واللواحئ  بهدف تطويرها. طريقة حساب املؤشر

عدد  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

6 ٥ ٤ ٣ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٣ - - ٣ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع منسويب العمادة االكاديمية واالدارية حلضور الربامج والدورات التدريب�ة. اسم املبادرة

اعتماد مبدأ التدريب املستمر للكوادر األكاديمية واإلدارية لتحقيق جودة األداء .  الهدف التشغيلي

نسبة امللتحقني بالربامج التدريبي�ة والتطويرية  لتنمية املهارات واملعارف من منسويب العمادة. مؤشر األداء التشغيلي

حضور الدورات التدريبي�ة  والتطويرية يسهم يف اثراء اخلربة االدارية ومتابعة تطورهم الوظيفي وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

نسبة امللتحقني من منسويب العمادة بالدورات الي حتقق جودة أداء املهام املطلوبة لعمل العمادة إىل غري امللتحقني. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٥ %٢٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٠ %٥ %٥ %٥ %٥ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

إجياد مصادر تمويل لدعم احباث طالب الدراسات العليا. اسم املبادرة

ختفيف العبء المايل على طالب الدراسات العليا من خالل اشراكهم يف البحوث املمولة من اجلامعة. الهدف التشغيلي

عدد الشراكات البحثي�ة مع اجلهات داخل اجلامعة لدعم حبوث طالب الدراسات العليا. مؤشر األداء التشغيلي

إتاحة الفرصة لطالب الدراسات العليا للمشاركة يف البحوث املمولة من اجلامعة . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حتديد الشراكات البحثي�ة مع اجلهات ذات الصلة داخل اجلامعة لدعم حبوث طالب الدراسات العليا. طريقة حساب املؤشر

عدد  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١ ٢ ١ ١ - املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

١ - - ١ - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تشجيع الكليات وأقسامها العلمية على انشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة  . اسم املبادرة

تشجيع الكليات وأقسامها على إنشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة . الهدف التشغيلي

عدد الربامج التنفيذية واملهني�ة املدفوعة الي تم استحداثها. مؤشر األداء التشغيلي

وجود برامج مهني�ة وتنفيذية املدفوعة يستفيد منها الطالب معرفيا والعمادة ماديا بزيادة دخلها . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

عدد الربامج املدفوعة الي تم افتت�احها . طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

١ ١ ١ ٢ ١ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٢ ٢ - - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تثقيف منسويب العمادة حول اهمية ترشيد استهالك املوارد واخلامات املتاحة واحلفاظ على املمتلكات العامة  . اسم املبادرة

تثقيف منسويب العمادة حول أهمية ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة . الهدف التشغيلي

نسبة امللتحقني من منسويب العمادة بالدورات المالية التثقيفية وورش عمل الي تهتم بكيفية ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة 
واملحافظة على املمتلكات العامة. )إىل غري امللتحقني(.

مؤشر األداء التشغيلي

تركز هذه املبادرة على اهتمام العمادة بزيادة الوعي عند منسويب العمادة حول ترشيد االستهالك واملحافظة على املمتلكات العامة واالستغالل 
األمثل للموارد المالية املتاحة يف العمادة.

وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر  املوضوعات الي حتتاج اىل توعية حول كيفية االستخدام األمثل لها وتقديم دورات توعوية حولها. طريقة حساب املؤشر

نسبة  وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

%٥٠ %٤٠ %٣٠ %٢٥ %٢٠ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

%٢٠ %٥ %٥ %٥ %٥ املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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بطاقة مؤشر األداء التشغيلي

تثقيف منسويب العمادة حول اهمية ترشيد استهالك املوارد واخلامات املتاحة واحلفاظ على املمتلكات العامة  . اسم املبادرة

تقليص استخدام املواد واخلامات واستب�دالها باإلجراءات اإللكروني�ة . الهدف التشغيلي

عدد الوظائف والتعامالت اإلدارية والتعليمية للعمادة الي تم حتويلها الكرونًي�ا. مؤشر األداء التشغيلي

يهدف اىل حتول  العمادة تدريجيا حنو تقديم بعض املهام االدارية والتعليمية بشكل الكروين . وصف مؤشر األداء التشغيلي

)+( موجب قطبي�ة املؤشر

حصر  العمليات االدارية والتعليمية املوفرة للوقت واجلهد واستب�دالها  باجرات الكروني�ة. طريقة حساب املؤشر

عدد وحدة القياس

ربع سنوي تكرار القياس

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ السنة اليوجد خطة األساس

6 ٥ ٤ ٣ ٢ املستهدف
٢٠١7 سنة خط األساس

ال يوجد
مصدر بي�انات خط األساس

 )مع إرفاق إثب�ات اجلهة(

املجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول الربع السنوي من العام ٢٠١٩

٣ - ٣ - - املستهدف

املتحقق

عميد الدراسات العليا املسؤول من املؤشر ووظيفته
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل والتطلعات التنموية. الهدف االسراتييج 

استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا الهدف الفرعي  

املراجعة الدورية لربامج  الدراسات العليا واخلطط  الدراسية لها لتتوائم مع  تطورات متطلبات سوق  العمل املحلي.   املبادرة

لن يتم استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا إال من خالل املراجعة الدورية لربامج  الدراسات العليا واخلطط  الدراسية ومن ثم موائمتها مع 
وصف املبادرة تطورات ومتطلبات سوق  العمل املحلي .

الرأسمالية: التشغيلية:٢٥.٠٠٠ الف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الربامج العلمية الي جيب ان تفتتحها  عمادة الدراسات العليا  لتحقق متطلبات سوق العمل..- 
عدد الربامج الي تمت مراجعتها  يف األقسام العلمية ذات الصلة بتطوير وحتديث الربامج وخططها الدراسية - 

مؤشرات األداء التشغيلية

متابعة ودراسة مستجدات سوق العمل املحلي .       - 
التقييم واملراجعة املستمرة لربامج الدراسات العليا يف ضوء متطلبات سوق العمل.- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

وجود برامج دراسات عليا تليب حاجات سوق العمل املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام والكليات اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة لدراسة احتي�اجات سوق العمل وتلبيت�ه ، جلنة لتقييم الربامج املستحدثة ومالئمتها لسوق العمل املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

متابعة حتديث مراجع املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا وحتديثها. العالقة مع مبادرات

- املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة

ملحق رقم )٧( بطاقات تعريف املبادرات 
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل والتطلعات التنموية. الهدف االسراتييج 

الهدف الفرعي   استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا

استحداث برامج دراسات عليا متمزة تليب طموحات رؤية اململكة ٢٠٣٠م.    املبادرة
استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا لتلبي�ة  طموحات  رؤية   اململكة   ٢٠٣٠م و تليب سوق العمل ، )السعودية العمق العريب واإلساليم ، قوة استثمارية رائدة، 

ومحور ربط القارات الثالث(  وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية:٢٥.٠٠٠ الف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة
استطالع رأي الدوائر املشاركة لعمادة الدراسات العليا يف املتطلبات الربامجية لتحقيق املوائمة مع رؤية ٢٠٣٠ )عمداء الكليات،رؤساء األقسام، أعضاء هيئ�ة - 

التدريس(.
نسبة جاهزية برامج الدراسات العليا القائمة لتحقيق مطالب أهداف ومحاور الرؤية.- 
نسبة الرسائل املسجلة )سنويا( يف األقسام العلمية ذات الصلة بمحاور الرؤية إىل الرسائل املسجلة والي تعىن بمجال مختلف.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

 متابعة ودراسة مستجدات حتقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠ من خالل برامج التعليم اجلامعي .       - 
تقييم  إعادة هيكلة الربامج األكاديمية للدراسات العليا بما حيقق رؤية اململكة ٢٠٣٠.- 
 العمل على حتسني مستوى الرسائل والبحوث حنو ما خيدم رؤية اململكة ٢٠٣٠.- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

اتساق برامج الدراسات العليا واخلطط مع رؤية اململكة ٢٠٣٠  املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام والكليات . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة لتقييم الربامج املستحدثة ومالئمتها لتحقق رؤية اململكة 2030  املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

املراجعة الدورية لربامج الدراسات العليا واخلطط الدراسية لها لتتوائم مع تطورات متطلبات سوق العمل املحلي. العالقة مع مبادرات

- املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل والتطلعات التنموية الهدف االسراتييج 

استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا الهدف الفرعي  

متابعة حتديث توصيف املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا وتطويرها. املبادرة

لن يتم استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا إال من خالل املراجعة الدورية لربامج  الدراسات العليا واخلطط  الدراسية ومن ثم موائمتها مع  التطورات 
العلمية يف التخصص  وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية:٠ املزاني�ة املتوقعة

نسبة املقررات الي تم حتديث توصيفها )سنوًيا(  يف األقسام العلمية ، إىل املقررات غري محدثة التوصيف.-  مؤشرات األداء التشغيلية

األهداف التشغيلية للمبادرة: التقييم واملراجعة املستمرة خلطط املقررات يف برامج الدراسات العليا .- 

اليوجد الوضع احلايل

مراجع محدثة للمقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام والكليات اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة لتحديث مراجع املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا وحتديثها املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

املراجعة الدورية لربامج الدراسات العليا واخلطط الدراسية لها لتتوائم مع تطورات متطلبات سوق العمل املحلي. العالقة مع مبادرات

- املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل. الهدف االسراتييج 

االعتماد االكاديي لربامج الدراسات العليا. الهدف الفرعي  

تشجيع األقسام حلصول برامجها للدراسات العليا على االعتماد األكاديي من هيئ�ات االعتماد املحلية والعاملية. املبادرة

تطبيق معايري االعتماد االكاديي ومتابعتها من عمادة التطوير واجلودة يسهم يف حصول برامج الدراسات العليا على االعتماد االكاديي . وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

نسبة توفر معايري االعتماد األكاديي الرباميج يف برامج الدراسات العليا القائمة.-  مؤشرات األداء التشغيلية

العمل على حتقيق وتطبيق معايري االعتماد األكاديي. -  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

تطبيق معايري االعتماد االكاديي لربنامج او اكر من برامج الدراسات العليا. املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع عمادة اجلودة والتطوير . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من عمادة التطوير واجلودة املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

املراجعة الدورية لربامج الدراسات العليا واخلطط الدراسية لها لتتوائم مع تطورات متطلبات سوق العمل املحلي. العالقة مع مبادرات

االخفاق يف بعض املعايري وتطبيقها املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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الهدف االسراتييج  االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي.

إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا  الهدف الفرعي  

تشجيع أعضاء هيئ�ة التدريس ألشراك طالب الدراسات العليا يف البحوث إلكسابهم اخلربة املبادرة

مشاركة أعضاء هيئ�ة التدريس طالب الدراسات العليا يزودهم ويري خربتهم البحثي�ة . وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٥٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد األوراق العلمية املنشورة من أعضاء هيئ�ة التدريس الي تم اشراك طالب دراسات عليا بها.-  مؤشرات األداء التشغيلية

تشجيع اعضاء الهيئ�ة التدريس على البحث اجلماعي مع طالب الدراسات العليا .-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

تمز البحوث والرسائل العلمية املنشورة من طالب الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام  . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من عمادة البحث العلي املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

ضعف مستوى البحوث والرسائل العلمية املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا . الهدف الفرعي  

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لطالب الدراسات العليا . املبادرة

عندما تعقد برامج توعوية لطالب الدراسات العليا يف عملية البحث يساعد على اخراج حبوث متمزة  وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ٢٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الدورات والربامج  التدريبي�ة املنفذة لتطوير مهارات طالب الدراسات العليا البحثي�ة.-  مؤشرات األداء التشغيلية

تدريب طالب الدراسات العليا على مهارات البحث العلي-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

تمز البحوث والرسائل العلمية املقدمة من طالب الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام  . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من عمادة التطوير واجلودة وعمادة التعليم االلكروين واجلهات ذات الصلة املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تشجيع أعضاء هيئ�ة تدريس إلشراك طالب الدراسات العليا يف البحوث إلكسابهم اخلربة . العالقة مع مبادرات

ضعف مستوى البحوث والرسائل العلمية املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا . الهدف الفرعي  

تشجيع طالب الدراسات العليا على النشر العلي. املبادرة

يمكن إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا من خالل تشجيع طالب الدراسات العليا على النشر العلي .  وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٥٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد األوراق العلمية املنشورة من قبل طالب الدراسات العليا  يف املجالت العلمية املوثوقة.-  مؤشرات األداء التشغيلية

رفع مشاركة طالب الدراسات العليا يف النشر العلي ..-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

تمز البحوث والرسائل العلمية املنشورة من طالب الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام  . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من عمادة البحث العلي املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

- املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا . الهدف الفرعي  

زيادة التن�افسية بني طالب الدراسات العليا. املبادرة

يمكن إجياد نظام لدعم الطالب الباحثني يف مراحل الدرسات العليا من خالل تكريم املتميزين من الطالب الباحثني يف مراحل  الدراسات العليا وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: التشغيلية: ٣٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الطالب املكرمني-  مؤشرات األداء التشغيلية

رصد جوائز تشجيعية للباحثني املتميزين  .-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

تمز البحوث والرسائل العلمية املنشورة من طالب الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام  . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من عمادة البحث العلي املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تشجيع طالب الدراسات العليا على النشر العلي العالقة مع مبادرات

تفاوت معايري التكريم املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

املساهمة يف تلبي�ة االحتي�اجات  البحثي�ه للمجتمع. الهدف الفرعي  

توضيح مجاالت وأولويات البحث العلي  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطالب  الدراسات العليا بما   يليب احتي�اجات املجتمع. املبادرة

ألن توجيه الرسائل والبحوث العلمية بما يليب احتي�اجات املجتمع يساعد على حتقيق رؤية اململكة املستقبلية ٢٠٣٠ وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير)كحد أعلى(  املزاني�ة املتوقعة

ترتيب مجاالت موضوعات البحث العلي ذات األولوية البحثي�ة  امللحة وفق آراء الدوائر املشاركة لعمادة الدراسات العليا  )عمداء الكليات، رؤساء األقسام - 
العلمية، أعضاء هيئ�ة التدريس(

 نسبة الرسائل واملشاريع املتوائمة مع احتي�اجات املجتمع.- 
نسبة حتقيق عمادة الدراسات العليا ملؤشرات الشراكة البحثي�ة مع مؤسسات املجتمع املحلي والوطي.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

 توضيع مواضيع البحث العلي ذات االولوية يف خدمة قضايا وحاجات املجتمع . - 
متابعة توجيه مجاالت البحث العلي يف الرسائل والبحوث بما يليب احتي�اجات املجتمع . - 
تطوير برنامج الشراكات البحثي�ة للعمادة يف مختلف القطاعات الي تليب حاجات املجتمع املحلي والوطي.  - 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

مشاريع وحبوث علمية تليب احتي�اجات املجتمع من جميع نواحيه املخرجات الرئيسية للمبادرة

فئات املجتمع املحلي الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع األقسام وعمادة البحث العلي . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من مشريف االقسام وعمادة البحث العلي املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تشجيع األقسام العلمية على دراسات حبثي�ة  يف الرسائل العلمية و مشاريع التخرج لطالب الدراسات العليا الي تعزز القيم املختلفة كالوسطية واالعتدال بني 
أفراد املجتمع. العالقة مع مبادرات

عدم التنوع يف مواضيع الرسائل والبحوث العلمية . املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة



78

: االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

تطوير البني�ة التحتي�ة والمالية للبحث العلي . الهدف الفرعي  

عقد ملتقى علي سنوي لألحباث وامللصقات العملية واالبتكارات لطالب الدراسات العليا  املبادرة

عقد ملتقى علي سنوي يساهم يف تشجيع طالب الدراسات العليا وابداعهم يف ذلك ، يسهم يف مواكبة التقدم البحي احلايل وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ٥٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى( . املزاني�ة املتوقعة

عدد  امللتقيات العلي السنوية املقامة .-  مؤشرات األداء التشغيلية

عقد امللتقيات العلمية وورش العمل لتشجيع الطالب لعرض حبوثهم وملصقاتهم البحثي�ة-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

ملتقيات علمية فعالة لطالب الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا. اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من مشريف االقسام وعمادة البحث العلي . املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

عدم فاعلية امللتقيات العلمية املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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استحداث وتطوير برامج دراسات عليا متمزة تليب احتي�اجات سوق العمل. الهدف االسراتييج 

االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وارشادية لطالب الدراسات العليا. الهدف الفرعي  

االشراف على تقديم برامج وقائي�ة وإرشادية تساعد علي تطوير معارف طالب الدراسات العليا وتنمية مهاراتهم العلمية واجتاهاتهم اإلجيابي�ة. املبادرة

تساعد الربامج الوقائي�ة واالرشادية على تزويد طالب الدراسات العليا على اثراء مهاراتهم وخرباتهم العلمية . وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

مستوى رضا طالب الدراسات العليا عن نقل عضو هيئ�ة التدريس لنت�اجئ البحث العلي داخل القاعة الدراسية.- 
عدد خطط الربامج الوقائي�ة واإلرشادية التوعوية املقدمة للطالب من قبل  األقسام العلمية القائمة.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

مبادرة أعضاء هيئ�ة التدريس بنقل وتوظيف نت�اجئ البحث العلي داخل القاعة الدراسية.- 
عالج حاالت التعر الدرايس لبعض الطالب وتقديم الربامج املناسبة لهم..- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

اثراء مهارات طالب الدراسات العليا وقدراتهم العلمية عن طريق الربامج الوقائي�ة واالرشادية . املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك  مع األقسام  . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

وحدة التدريب واملتابعة باإلضافة للجنة تصمم الربامج الوقائي�ة واالرشادية . املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

ضعف محتوى الربامج املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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املساهمة الفعالة  لعمادة الدراسات  العليا يف خدمة  املجتمع .  الهدف االسراتييج 

املساهمة يف تعزيز خدمة املجتمع . الهدف الفرعي  

تشجيع الطالب على املشاركة يف فعاليات اجتماعية ال صفية تعزز الوسطية واالعتدال الفكري. املبادرة

الن اشراك الطالب يف أنشطة تعزز الوسطية واالعتدال يسهم يف تطور الفكر الوسطي واملعتدل لدى افراد املجتمع وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الطالب املشاركني يف األنشطة غري الصفية لتعزيز الوسطية واالعتدال الفكري.-  مؤشرات األداء التشغيلية

تشجيع الطالب والطالبات اىل التطرق يف حبوثهم العلمية ملواضيع اجتماعية تعزز الوسطية واالعتدال الفكري.-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

حبوث ورسائل علمية هادفة ألفراد املجتمع املحلي املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا + أفراد املجتمع الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع وحدة األمن الفكري . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

وحدة االمن الفكري واالقسام املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

تفاوت منهجية الوسطية واالعتدال املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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املساهمة الفعالة  لعمادة الدراسات  العليا يف خدمة  املجتمع .  الهدف االسراتييج 

التواصل الفعال بني العمادة واملجتمع. الهدف الفرعي  

تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز برامجها وأنشطتها . املبادرة

تفعيل الدور االعاليم للعمادة يساعد على تزويد املجتمع باملستجدات الي تطرأ على العمادة ويكون هناك تواصل فعال بني العمادة واملجتمع . وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

 عدد األخبار والتقارير حول العمادة من سائل االعالم املختلفة كاملواقع والصحف ووسائل التواصل.- 
 نسبة رضا األطراف املستفيدة عن مستوى تنظيم وحداثة املحتوى واخلدمات االلكروني�ة املقدمة على  موقع العمادة وفق مقياس مسيح من خمس درجات.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

اطالق حملة اعالمية إلبراز جهود العمادة و مستجداتها .- 
حتديث محتوى وخدمات موقع العمادة اإللكروين بشكل مستمر.- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

اجياد قنوات تواصل فعال بني العمادة وافراد املجتمع  املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا + أفراد املجتمع الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع إدارة العالقات العامة واإلعالم . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

جلنة من ادارة العالقات العامة املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تشجيع وحتفز طالب الدراسات العليا يف تقديم خدمات نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطالب املتميزين يف خدمة املجتمع. العالقة مع مبادرات

عدم تفعيل مواقع التواصل االجتماعي وحتديثها املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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املساهمة الفعالة  لعمادة الدراسات  العليا يف خدمة  املجتمع .  الهدف االسراتييج 

حث طالب الدراسات العليا للقيام بالعمل التطوعي الهدف الفرعي  

تشجيع وحتفز طالب الدراسات العليا يف تقديم خدمات نوعية تطوعية للمجتمع، وتكريم الطالب املتميزين يف خدمة املجتمع . املبادرة

الن العمل التطوعي من طالب الدراسات العليا يساعد املجتمع على االرتقاء  ويسود مبدا املبادرة والتعاون بني الباحثني وافراد املجتمع . وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

ترتيب مجاالت النشاط التطوعي ذات األولوية وفق آراء الدوائر املشاركة لعمادة الدراسات العليا يف األقسام العلمية )عمداء الكليات، رؤساء األقسام ، - 
أعضاء هيئ�ة التدريس( .

 نسبة الطالب  املشاركني يف النشاطات والربامج التطوعية.- 
عدد اجلوائز املقدمة للطالب  املشاركني يف النشاطات والربامج التطوعية.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

اعداد خطة لربامج األنشطة التطوعية الطالبي�ة يف العمادة .     - 
 تصميم برامج األنشطة التطوعية واإلعالن عنها .- 
تقديم جوائز مالية وعيني�ة للمشاركني من الطالب يف االنشطة التطوعية .- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

وجود أنشطة تطوعية هادفه تربط طالب الدراسات العليا باملجتمع املحلي املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا + أفراد املجتمع الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا. اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا مدير املبادرة

وحدة النشاط الطاليب يف عمادة شؤون الطالب املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تفعيل الدور االعاليم لعمادة الدراسات العليا إلبراز برامجها وأنشطتها.  العالقة مع مبادرات

عدم وجود التشجيع لطالب الدراسات العليا للقيام باألنشطة التطوعية املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر االكاديمية واالدارية بعمادة الدراسات العليا الهدف االسراتييج 

التطوير الفعال لوحدات العمادة  .  الهدف الفرعي  

تطوير األدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية ملختلف وحدات  العمادة  . املبادرة

يساعد تطوير االدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية على ربط العمل بني وحدات العمادة واجناز املعامالت بيسر وسهولة . وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ٤٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد عمليات التطوير السنوية يف مهام وحدات الهيكل التنظيي للعمادة.- 
عدد األدلة واللواحئ الي تم تطويرها.- 

مؤشرات األداء التشغيلية

مراجعة وتقييم املهام والصالحيات املمنوحة للوحدات اإلدارية يف الهيكل التنظيي للعمادة..- 
تطوير األدلة التنظيمية وتضبيطها ومراجعتها.- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

أدلة تنظيمية واجرائي�ة وادارية خاصة بعمادة الدراسات العليا املخرجات الرئيسية للمبادرة

اعضاء هيئ�ة التدريس
موظفني وموظفات عمادة الدراسات العليا

الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا. اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا . مدير املبادرة

جلنة من عمادة شؤون اعضاء هيئ�ة التدريس واملوظفني املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

حتويل اخلدمات املقدمة للمستفيدين من عمادة الدراسات العليا إلكروني�ًا.  العالقة مع مبادرات

تكرار االدلة االجرائي�ة والتنظيمية واالدارية املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر االكاديمية واالدارية بعمادة الدراسات العليا الهدف االسراتييج 

تنمية مهارات الكوادر االكاديمية واالدارية بالعمادة الهدف الفرعي  

تشجيع منسويب العمادة االكاديمية واالدارية حلضور الربامج والدورات التدريب�ة. املبادرة

الن حضور الدورات التدريبي�ة يسهم يف اثراء اخلربة االدارية ومتابعة تطورهم الوظيفي وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٢٥.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

نسبة امللتحقني بالربامج التدريبي�ة والتطويرية لتنمية املهارات واملعارف من منسويب العمادة.-  مؤشرات األداء التشغيلية

اعتماد مبدأ التدريب املستمر للكوادر األكاديمية واإلدارية لتحقيق جودة األداء .-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

وجود كوادر اكاديمية وادارية تطور العمادة خبربتها ومهاراتها املخرجات الرئيسية للمبادرة

اعضاء هيئ�ة التدريس
موظفني وموظفات عمادة الدراسات العليا

الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع عمادة شؤون اعضاء هيئ�ة التدريس واملوظفني وعمادة اجلودة والتطوير . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا . مدير املبادرة

جلنة من عمادة شؤون اعضاء هيئ�ة التدريس واملوظفني املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير األدلة التنظيمية واالجرائي�ة واالدارية ملختلف وحدات  العمادة  العالقة مع مبادرات

عدم تفعيل الدورات التدريبي�ة املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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االرتقاء بمستوى  البحوث يف برامج  الدراسات العليا الي  تعكس األولوية  للمجتمع املحلي  واإلقليي. الهدف االسراتييج 

تطوير البني�ة التحتي�ة والمالية للبحث العلي . الهدف الفرعي  

إجياد مصادر تمويل لدعم احباث طالب الدراسات العليا. املبادرة

إتاحة الفرصة لطالب الدراسات العليا للمشاركة يف البحوث املمولة من اجلامعة . وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ٥٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الشراكات البحثي�ة مع اجلهات داخل اجلامعة لدعم حبوث طالب الدراسات العليا.-  مؤشرات األداء التشغيلية

ختفيف العبء المايل على طالب الدراسات العليا من خالل اشراكهم يف البحوث املمولة من اجلامعة.-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

عدد احباث طالب الدراسات العليا املمولة. املخرجات الرئيسية للمبادرة

طالب الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع عمادة البحث العلي . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا . مدير املبادرة

جلنة من مشريف االقسام وعمادة البحث العلي . املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تطوير املهارات والقدرات البحثي�ة لدى طالب الدراسات العليا. العالقة مع مبادرات

عدم توفر التمويل المايل املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا الهدف االسراتييج 

تنويع مصادر الدخل للعمادة  .  الهدف الفرعي  

املبادرة  تشجيع الكليات وأقسامها العلمية على انشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة  .

الن وجود برامج مهني�ة وتنفيذية املدفوعة يستفيد منها الطالب معرفيا والعمادة ماديا بزيادة دخلها . وصف املبادرة

الرأسمالية:  التشغيلية: ٥٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

عدد الربامج التنفيذية واملهني�ة املدفوعة الي تم استحداثها.-  مؤشرات األداء التشغيلية

تشجيع الكليات وأقسامها على إنشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة .-  األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

وجود كوادر اكاديمية وادارية تطور العمادة خبربتها ومهاراتها املخرجات الرئيسية للمبادرة

عمادة الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا . مدير املبادرة

جلنة من عمادة الدراسات العليا املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تثقيف منسويب العمادة حول اهمية ترشيد استهالك املوارد واخلامات املتاحة واحلفاظ على املمتلكات العامة  .  العالقة مع مبادرات

عدم االقبال على الربامج التنفيذية املدفوعة املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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استحداث مصادر جديدة للدخل وحتسني الكفاءة المالية بعمادة الدراسات العليا الهدف االسراتييج 

حتسني الكفاءة المالية.  الهدف الفرعي  

املبادرة   تثقيف منسويب العمادة حول اهمية ترشيد استهالك املوارد واخلامات املتاحة واحلفاظ على املمتلكات العامة  .

زيادة الوعي عند منسويب العمادة حول ترشيد االستهالك يوفر ويقلص املصروفات المادية على العمادة وصف املبادرة

الرأسمالية: التشغيلية: ١٠.٠٠٠ ألف لاير )كحد أعلى(. املزاني�ة املتوقعة

نسبة امللتحقني من منسويب العمادة بالدورات المالية التثقيفية وورش عمل الي تهتم بكيفية ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة واملحافظة على - 
املمتلكات العامة. )إىل غري امللتحقني(.

عدد الوظائف والتعامالت اإلدارية للعمادة الي تم حتويلها الكرونًي�ا.- 
مؤشرات األداء التشغيلية

تثقيف منسويب العمادة حول أهمية ترشيد االستهالك للموارد واخلامات املتاحة .- 
تقليص استخدام املواد واخلامات واستب�دالها باإلجراءات اإللكروني�ة .- 

األهداف التشغيلية للمبادرة:

اليوجد الوضع احلايل

وجود مبدا الرشيد يف استهالك املوارد واخلامات املتاحة . املخرجات الرئيسية للمبادرة

عمادة الدراسات العليا الفئات املستهدفة من املبادرة

عمادة الدراسات العليا باالشراك مع عمادة البحث العلي . اجلهة املسئولة عن التنفيذ

عميد الدراسات العليا . مدير املبادرة

جلنة من عمادة الدراسات العليا املوارد البشرية املطلوبة للتنفيذ

تشجيع الكليات وأقسامها العلمية على انشاء برامج تنفيذية ومهني�ة مدفوعة  .  العالقة مع مبادرات

عدم فاعلية الدورات التدريبي�ة التثقيفية . املخاطر املتوقعة

سنويا – على مدار سنوات اخلطة الفرة الزمني�ة املتوقع لتنفيذ املبادرة
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ملحق رقم )٨( اخلريطة االسرتاتيجية

رسالتن�ارؤيتنــــــــا

قيمنا

 تقديم برامج دراسات عليا متمزة ، لتخريج كوادر بشرية مؤهلة باملعرفةالتمز يف مجال التعليم والبحث العلي وخدمة املجتمع يف جميع برامج الدراسات العليا
 والقدرات واملهارات - لتلبي�ة حاجات املجتمع والتطلعات التنموية وفق

بيئ�ة تعليمية إدارية متمزة داعمة للبحوث اإلبداعية

 املساهمة اإلجتماعية• 
األمانة واالحرام• 
الوالء واالنتماء• 

االبداع واالبتكار• 
اجلودة والتمز• 

العمل بروح الفريق• 
الشفاية واملساءلة• 
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د. احمد بن سليم املسعودي

د. رياض بن عبدالرحمن آل زاهب

د. سالم بن فريج العطوي

د. يحيى بن ابراهيم عسيري

د. حزمة بنت علي آل حرشان

تنسيق : أ. علي بن سالم املشهوري

د. ليلى فالح العمراني

فريق اخلطة االسرتاتيجية لعمادة الدراسات العليا
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