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مقدمة Introduction  

اجلامعــة مــن حيــ  أنهــا تهــتم باجلوانــة يفــري األكادمييــة يف حيــاة الطالــة   وتــ تي أهميــة هــذ   تعتــع عمــادة شــؤون الطــالب مــن العمــادات املســاندة املهمــة داخــل 

الـدرس   يعـد أسـلوبًا ناجحـًا     اجلوانة يف أنها تؤثر يف حياة طالة وطالبة اجلامعة ويف أداء  األكادميي وت هيله املهين سلبًا أو إجيابًا   فالتلقي وحد  يف قاعات 

كون لبنة صاحله يف جمتمعه بل أن احلياة إذا اقتصرت علـ  التلقـي فقـط تنتهـي لـدث الكـاري مـن األفـراد إ  العزلـة االجتماعيـة وانطـواء            يف إعداد الدارس ألن ي

 الذات واختفاء جذوة الروح وحيوية اجلسم فتذوب جوانة منو الشخصية ويتعطل كاري من القدرات اليت أودعها اهلل يف اإلنسان  

فاجلانـة   الـدرس  لتغطي تلك اجلوانة الـيت يتعـذر تقـدميها داخـل قاعـات       االهتمام باجلوانة يفري األكادميية يف حياة الطالة اجلامعيمن هنا انطلقت فكرة 

 علـ   بينما تعمل برامج األنشطة الالصـفية والرعايـة واخلـدمات الـيت تقـدمها عمـادة شـؤون الطـالب        األكادميي يزود الطالة بالعلم واملعرفة يف جمال ختصصه 

ن خـالل  مبهارات وخعات نفسية واجتماعية توقظ مواهبه وطاقاته الكامنة وتسهم يف بناء شخصيته وتزرع ثقته بنفسه وتزيـد مـن فاعليتـه ونشـاطه   ومـ      تزويد 

 اعيًا  الالصفي يتحقق التوازن يف بناء شخصية الطالة اجلامعي علميًا وجسميًا ونفسيًا واجتم واجلانةالتوازن بني اجلانة األكادميي 

الريادة وجمتمع املعرفة والشراكة العلمية الـيت تضـعها يف    إ  حتقيق الرؤية اجلديدة جلامعة امللك سعود املتمالة يف اإلسرتاتيجيةوتسع  العمادة يف خطتها 

إن ذلـك يتطلـة مـن العمـادة أن ختطـط      ولتحقيق تطلعات اجلامعة ورؤيتها يف حتسني خمرجاتها مـن الطـالب والطالبـات املـؤهلني فـ      العاملية  مصاف اجلامعات

والطالبة ليس للمنافسة يف سوق العمل فقـط بـل خللـق الفـرص لـه ولغـري  وليكـون         والرعاية واألنشطة الطالبية اليت تؤهل الطالة املساندةباخلدمات  لالرتقاء

تهيئة البيئة اجلامعيـة وحتقيـق اجلـودة الشـاملة وتسـخري التقنيـة        يفتتمال  اإلسرتاتيجية وضعت العمادة قيم جوهرية خلطتهاوقد فردًا نافعًا ألمته وجملتمعه  

واعتمـاد مبـدأ التكـريم والتحفيـز وتفعيـل       تشـجيع اإلبـداع والتميـز   ة جمتمعيـة و عقـد شـراك  احلدياة ورفع كفاءة العاملني وحتقيق مبـدأ املشـاركة الطالبيـة و   

ل  أهداف إسرتاتيجية تعمل عل  تكوين شراكة بـني العمـادة والطـالب  كـن الطـالب مـن ختطـيط        كما ُبنيت اخلطة ع زيادة العامج املبتكرة الدور اإلعالمي و

لتنميـة املهـارات    وتنفيذ األنشطة احملببة هلم مبا يضمن زيادة اإلقبال عل  أنشطة العمادة وتفاعل الطالب والطالبـات معهـا وإجيـاد شـراكة مـع القطـاع اخلـاص       

درات إضافية تتواكـة مـع حاجـة سـوق العمـل والعمـل علـ  زيـادة تونييـف اخلـرجيني وكـذلك دعـم تكـوين قيـادات طالبيـة                الطالبية وتزويد الطالب مبعارف وق

بيـة لتحقيـق جمتمـع    تتحمل مسؤولية املشاركة يف  اختاذ القرار باجلامعة ومساندة إدارة اجلامعة يف القيام مبهامها وت كيد مفاهيم احلقوق والواجبات الطال

 ود فيه روح التعاون واالحرتام املتبادل بني كافة منسوبيها طالبًا وطالبات وأعضاء هيئة تدريس ومونيفني جامعي متجانس تس
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 امللخص التنفيذي للخطةExecutive Summary 

وب التحليــل الربــاعي اخلطــة اإلســرتاتيجية للعمـادة علــ  حتليــل الوضــع الـراهن ملختلــف جوانــة القــوة والضـعف يف بــرامج العمــادة املختلفــة وفـق أســل      اعتمـدت 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (املعــروف اختصــارا بـــSWOTو )تماــل أركــان هــذا األســلوب يف حتليــل وقــراءة البيئــة ت

العمـل املشـكل مـن مـدراء       وقد  ت دراسة مجيع العامج اليت تشرف عليها العمادة من خالل فريق  الداخلية واخلارجية للمؤسسة وكذلك الفرص واملخاطر

املســتفيدين  اإلدارات بالعمــادة لرصــد جوانــة القــوة والضــعف والفــرص املتاحــة واملخــاطر املســتقبلية الــيت قــد تــؤثر علــ  تنفيــذ اخلطــة   وألهميــة معرفــة رأي         

(Stakeholders       مــن بــرامج العمــادة وهــم الطــالب والطالبــات واملــونيفني وأعضــاء هيئــة التــدريس   فقــد   تصــميم)  وحتليــل هــذ   اســتمارة الســتقراء هرائهــم

أنـه    كمـا   هـداف  االستبانة لالستهداء بآرائهم يف تصميم األهداف اإلسرتاتيجية والقيم اجلوهرية واملبادرات اليت ميكن حتويلها لـعامج ومشـاريع حتقـق األ   

ة واخلطــة اإلســرتاتيجية لوكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة      األخــذ يف احلســبان توافــق اخلطــة اإلســرتاتيجية للعمــادة مــع اخلطــة اإلســرتاتيجية للجامعــ         

 ادة لتحقيقها واألكادميية وهي اجلهة اليت ترتبط بها العمادة إداريًا وذلك فيما خيتص بالرؤية املستقبلية ورسالة العمادة واألهداف اليت تسع  العم

سة وكيل العمادة وعضـوية وكيـل العمـادة لألنشـطة الطالبيـة ومـدراء اإلدارات  و  يف       وقد قامت العمادة بتشكيل فريق عمل إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية برئا

 عقد ورشة عمل للفريق قدمها األستاذ الدكتور/سـا  بـن سـعيد القحطـاني مسـاعد وكيـل اجلامعـة للتطـوير واجلـودة سـابقًا وعميـد التطـوير حاليـاً              البداية

ثــم قـام الفريــق بإعــداد النسـخة األوليــة للخطــة الـيت اشــتملت علــ      علــ  احملـاور اخلاصــة لطــة العمـادة    شـرح فيهــا كيفيـة إعــداد اخلطــة اإلسـرتاتيجية بنــاء   

ثـم ملخـص     مقدمة عـن ارتبـاط بـرامج العمـادة باألهـداف الكليـة للجامعـة وخمرجاتهـا وأهميـة تطـوير هـذ  الـعامج لتحقيـق رؤيـة ورسـالة اجلامعـة اجلديـدة                  

  االعتماد عليـه يف وضـع اخلطـة هـي احلاجـات املسـتقبلية بنـاء علـ  حتليـل االسـتبانة وكـذلك             ع يف إعدادها  ومن أهم ماتنفيذي للخطة يوضح املنهج املتب

وحتليل جوانة الضعف والقوة واملخاطر والفرص املتاحة أمام العمادة  كما تضمنت اخلطة  املرجعيات املقارنة مع جامعات عاملية وإقليمية ذات نيروف مشابهة

( حتدد العامج واملشاريع اليت حتقق أهـداف اخلطـة   Action Planطط تفصيلي لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية ومبادراتها إضافة إ  خطة عمل )أيضًا خم

 واملدث الزمين والتكلفة التقديرية هلا 
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نبذة عن عمادة شؤون الطالب The Deanship of Student Affairs in Brief  

إحدث العمادات املساندة اليت تشرف عل  جمموعة واسعة من العامج واخلدمات املساندة للعملية التعليمية باجلامعة واليت تهـدف يف  عمادة شؤون الطالب هي 

البدنيـة  م الذهنيـة و جمملها إ  االهتمام بالطلبة وتهيئة البيئة املناسبة هلم للتحصـيل العلمـي وتـدريبهم يف جمـاالت إضـافية لرتقيـة مهـاراتهم وتنميـة قـدراته         

د كانـت البـدايات   وإعدادهم بشكل متكامل ومتوازن ليتخرجوا من اجلامعة مواطنني صاحلني قادرين عل  املنافسة يف اجملال األكادميي والونييفي واملهين   وق

ون اخلاصـة بـالطالب يف كليـات    هـ كإدارة صغرية لشؤون الطالب تتو  اإلشـراف علـ  الشـؤ   16/8/1385األو  لعمادة شؤون الطالب جبامعة امللك سعود يف 

يـة  وبالنسـبة   اجلامعة  وتنفيذ اللوائح اخلاصة بشؤون الطالب من قيد وقبول ومكافآت وامتحانات وحفظ سجل ب مساء الطالب النظاميني واملنتسبني بكل كل

لبــة الـيت شـكل هلـا جملـس أعلـ  برئاسـة مــدير       للنشـاط الالصـفي فقـد كـان يـنظم مـن خـالل اللجــان العامـة للنشـاط يف كـل كليـة   ثـم   إنشـاء رابطـة الط              

 اجلامعة وضمت ممالني للطالب من الكليات  

هـــ قــرر اجمللــس األعلــ  للجامعــة اســتحدال عمــادة ووكالــة لشــؤون الطــالب علــ  أن يعــني العميــد والوكيــل بقــرار مــن مــدير    1392/1393ويف العــام اجلــامعي 

 هـ توضح أهداف العمادة واختصاصاتها 1394يف عام اجلامعة  ثم   إصدار الئحة لعمادة شؤون الطالب 

بويــة تتــو  عمــادة شــؤون الطــالب تــوفري الرعايــة واخلــدمات واألنشــطة الــال صــفية لطــالب وطالبــات اجلامعــة وفــق خطــة تســع  لتحقيــق أهــداف اجلامعــة الرت       

داف اجلامعة وحاجـة اجملتمـع  وتعتـع اخلـدمات واألنشـطة والرعايـة الـيت        واالجتماعية  وتتنوع اخلدمات واألنشطة وأسالية الرعاية وفقًا ملتطلبات املرحلة وأه

والطالبـة للتحصـيل   توفرها العمادة دعامة أساسية من دعامات العملية التعليمية والرتبوية يف اجلامعة حيـ  أنهـا ال تهـتم فقـط بتـوفري اجلـو املناسـة للطالـة         

ورعايتها وتنميتها إضافة إ  تدرية الطالب والطالبات وت هيلهم يف مهارات إضـافية تسـاعد يف اإلرتقـاء     الدراسي بل تسع  أيضًا إ  اكتشاف املواهة الطالبية

 مبخرجات اجلامعة وجتويدها وجعل خرجيي اجلامعة منافسني يف سوق العمل 
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مهام عمادة شؤون الطالب :Mission of the Deanship of Student Affairs 

لتتحقــق هلــم الشخصــية  الطــالب والطالبــاتإعــداد لتحقيــق رســالة اجلامعــة يف الاقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة الرياضــية للطــالب   ختطــيط وتنفيــذ األنشــطة  -1

 املتكاملة املتوازنة 

 تدرية الطالب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وتونييفها يف عمل مامر مع اإلفادة من أوقات الفراغ وحسن توجيهها   -2

 للطالب الرعاية الصحية والنفسية  توجيه واإلرشاد الطالبي يف جوانبه املختلفة األكادميية والسلوكية وتوفريختطيط وتنفيذ ال  -3

 والغذاء الصحي  لطالب وطالبات اجلامعة املناسة  توفري السكن  -4

 ح يف حياته العملية شراكة فعالة بني الطالة واجلامعة تساهم يف خلق الشعور باالنتماء لدث الطالة وتعد  للنجاعقد   -5

 رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وتوفري خدمات التوجيه واإلرشاد هلم والرعاية االجتماعية   -6

 م رعاية طالب املنح الدراسية يفري السعوديني وتوفري اإلسكان والرعاية الصحية واألنشطة اجلامعية املناسبة هلم والتواصل معهم بعد خترجه  -7

 ثقافة العدل واإلنصاف بني الطالب وتقديم االستشـارات القانونيـة الالزمـة هلـم وتبصـريهم مقـوقهم اجلامعيـة وكيفيـة احلصـول عليهـا بـاللجوء           إمناء   -8

 إ  القنوات الشرعية والرمسية داخل اجلامعة 

 ي كافة جماالت العمادة ومهامها وتقوم العمادة مبهامها من خالل إدارات خدمية وإدارات رعاية طالبية وإدارات نشاط ال صفي تغط
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 شؤون الطالبإدارات عمادة :Departments of the Deanship of Student Affairs  
 ::إدارات النشاط الالصفيأوالً :  

 قسم األنشطة االجتماعية   -2  قسم األنشطة الاقافية  -1

 قسم اجلوالة  -4  قسم املسرح   -3

 إدارة األنشطة الرياضية   -6  ةاألندية الطالبي إدارة   -5

   مركز تنمية املهارات الطالبية   -7

 ثانيًا :  الشراكة الطالبية وتضم فرق العمل التالية:

 فريق الدعم اللوجسيت  -2  فريق العالقات العامة واإلعالم  -1

 الفريق العلمي  -4  فريق الدعم الفين والتقين  -3

 الفريق القانوني  -6  فريق املتابعة والتنسيق  -5

 فريق اجلودة والتطوير  -8  الفريق املالي  -7

 :واجلودة ثالثًا :  اإلدارات اخلدمية

 إدارة الشؤون اإلدارية   -4  إدارة إسكان الطالب   -1

 إدارة التطوير واجلودة -5  إدارة إسكان الطالبات   -2

 إدارة الدراسات والبحول-6  إدارة التغذية   -3

   رابعًا :  إدارات الرعاية الطالبية:

 مركز رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة   -4  وحدة محاية احلقوق الطالبية   -1

 إدارة صندوق الطالب -5  إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين   -2

   مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي  -3
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 عميد شؤون الطالب

 وكيلة العمادة  لشؤون الطالبات وكيل العمادة

 سكن الطالباتل املشرف اإلداري

 لألنشطة والشراكة الطالبية وكيل العمادة  وكيل العمادة  للتطوير واجلودة

 اخلدمات املساندة مدير إدارة 

 جملس إدارة صندوق الطالب

 التنفيذياملدير 

 لصندوق الطالب 

 جملس العمادة املسؤول املايل

 جلنة التأديب

 إسكان الطالب الشراكة الطالبية

 إدارة التغذية

 إدارة املنح

 املسرح

 األنشطة االجتماعية والثقافية

 األنشطة الرايضية

 األندية الطالبية

 املنشآت الطالبية

 اجمللس االستشاري الطاليب 

 إدارة التطوير واجلودة

 إدارة الدراسات والبحوث

 إدارة الشؤون اإلدارية

 تحتياجات اخلاصةذوي اال

 مساعدة الوكيلة أبقسام العلوم ابمللز

 إدارة النشاط بعليشة

 التغذية أبقسام الطالبات

 طالبإدارة صندوق ال

 مركز التوجيه واإلرشاد

 مدير مكتب العميد

 وتحدة احلقوق الطالبية

 املنشآت الطالبية

 تنمية املهارات الطالبية

 ذوي االتحتياجات اخلاصة

 وتحدة اإلعالم والتوثيق

 املسرح

 اجلوالة

اهليكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب 
Organizational Charter of the Deanship of Student Affairs 
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 منهجية العمل يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب 
سـاعد يف حتقيـق رؤيـة      إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل عدد من اخلطوات املتسلسلة منطقيا وذلك بغرض احلصول عل  اعلي جـودة ومكاسـة ممكنـة ت   

 ورسالة العمادة وتساهم يف حتقيق التميز العاملي جلامعة امللك سعود  وقد   تنفيذ املراحل التالية:

 أوال: املوافقة عل  إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية

وكـذلك مـع عمـادة التطـوير ووكالـة اجلامعـة        إداريـا عمـادة شـئون الطـالب     ترتبط بهـا  األكادميية واليت التعليمية و   التنسيق مع وكالة اجلامعة للشئون

وكالـة عمـادة   للتطوير واجلودة بش ن البدء يف إعداد اخلطـة اإلسـرتاتيجية لعمـادة شـؤون الطـالب وذلـك مـن خـالل تقـديم مقـرتح و ـت املوافقـة عليـه  وتولـت               

 شئون الطالب للتطوير واجلودة تنفيذ وتنسيق هذ  املهمة   

 إلسرتاتيجيةثانيا: تشكيل جلنة اخلطة ا

ة يف  ايــل بنــاء علــ  معــايري واضــحة وشــددة   تشــكيل جلنــة إعــداد اخلطــة اإلســرتاتيجية  والــيت يلــت تنــوع يف اخلــعات اإلداريــة واألكادمييــة  الشــمولي          

م اإلشرافية واملهام التنفيذية  حي  كان الوحدات املختلفة اليت تتبع عمادة شؤون الطالب يف القسمني النسائي والرجالي  وتوزعت مهام أعضاء اللجنة بني املها

 حتديـد جـداول   من بني األعضاء من يقوم جبمع البيانـات وتنظـيم االجتماعـات وورل العمـل والتوثيـق وإجـراء املقـابالت ويفريهـا مـن املهـام ذات الصـلة  كمـا              

 زمنية الجناز املهام اخلاصة بكل عضو   

 ثالاًا:   حتديد املعنيني

 يلي:  اشتملوا عل  ما نيني باخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب سواء من داخل وخارج العمادة والذي  حتديد املعن

 القيادات األكادميية للعمادة شاملة العميد والوكالء -

 ة الطالب رؤساء الوحدات واإلدارات الرئيسية التابعة للعمادة مال النشاط الالصفي  الشراكة الطالبية  اخلدمات واجلودة  رعاي -

   لشؤون الطالباتالعمادة  وكيلة -

 رئيسات الوحدات واإلدارات بالقسم النسائي  -

 الطالب -
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 الطالبات  -

 وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة  -

 وكالة اجلامعة للمشاريع  -

 اخلرجيني  -

 اخلرجيات  -

 أولياء األمور  -

 اجملتمع املدني  -

 رابعا: االطالع عل  الوثائق اجلامعية 

  عدد من الوثائق اجلامعية اليت تفيد يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شئون الطالب واليت من أهمها اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة   االطالع عل 

ئية بعليشة األكادميية  التقارير السنوية لألقسام النساالتعليمية وامللك سعود  التقارير اإلحصائية للجامعة  التقارير السنوية لوكالة اجلامعة للشؤون 

م  توصيات تقارير االعتماد األكادميي للجامعة    ذلك بغرض حتديد النقاط اليت ختص عمادة شؤون الطالب 2010وامللز  الدراسة الذاتية للجامعة لعام 

 الستخدامها يف حتديد األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة     

 خامسًا: إعداد أدوات التخطيط االسرتاتيجي

 ت التخطيط االسرتاتيجي اخلاصة بعمادة شؤون الطالب واليت يلت استبيانات الستطالع رأي املعنيني من داخل وخارج اجلامعة  وتنفيذ عددا  تصميم أدوا

لوضع خيص امن املقابالت وورل العمل وجمموعات الرتكيز والعصف الذهين  يلت االستبيانات اخلاصة بكل نوع من املعنيني عددا من النقاط تفيد يف تش

 الراهن للعمادة  وأيضا األسئلة اليت طرحت أثناء املقابالت كانت خاصة بكل طائفة دون األخرث   
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 سادسا: تنفيذ ورل العمل 

ن الوضع الراه  تنفيذ عددا من ورل العمل اليت   التخطيط هلا مسبقا  حي  استهدفت عددا من املعنيني من داخل وخارج العمادة الستطالع رأيهم جتا  

لتهديدات والرؤية املستقبلية لدور عمادة شؤون الطالب  و  توثيق مجيع أعمال هذ  الورل وخلصت إ  حتديد عددا من نقاط القوة والضعف والفرص وا

 واهم القضايا والتطلعات اإلسرتاتيجية 

 سابعًا: تطبيق االستبيانات 

ء املسئولني والطالب والطاليات واإلداريني وممالي اجملتمع ويفريهم من ذوي العالقة  كما     تطبيق االستبيانات اليت   تصميمها من قبل الستطالع هرا

 حتليل نتائج هذ  االستبيانات واستخالص أهم القضايا منها 

 ثامنًا: إجراء املقابالت

وخارج عمادة شئون الطالب  و  حتليل نتائج هذ  املقابالت بناء عل  األسئلة اليت   اإلعداد هلا مسبقا    إجراء عددا من املقابالت مع املعنيني من داخل 

 وحتديد القضايا الرئيسية  

 تاسعا: املقارنات املرجعية وحتديد الفجوة

  وبناء اخلدمات الطالبيةاألنشطة و  القيام مبسح شامل لعدد من العمادات واملراكز املشابهة يف اجلامعات العاملية بغرض حتديد أفضل املمارسات يف جمال 

 الرئيسة   عل  نتائج االستبيانات واملقابالت ويفريها من األدوات اليت   استخدامها ويف ضوء املقارنات املرجعية    حتديد الفجوة واهم القضايا

   التوصل إليه يف اخلطوات السابقة   : حتديد رسالة ورؤية وقيم عمادة شؤون الطالب يف ضوء ماعاشرا

 األكادميية  التعليمية وألهداف اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب مبا يتوافق مع أهداف جامعة امللك سعود ووكالة اجلامعة للشئون صيايفة ا  :إحدث عشر

 إعداد خطط لالتصال وإلدارة املخاطر والتغيري   :اثين عشر

 حتكيمها  ثم إجراء التعديالت املطلوبة إعداد املسودة األولية وعرضها عل  استشاريني بعمادة التطوير ملراجعتها و ثال  عشر:

 عرض املسودة األو  للخطة عل  املعنيني من داخل وخارج  العمادة للحصول عل  تغذية راجعة واالستجابة هلذ  التغذية  رابع عشر:

 اعتماد اخلطة من جملس العمادة وإرساهلا إ  عمادة التطوير  :خامس عشر

 توثيق اخلطة ونشرها   :سادس عشر
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 الراهن الوضعحتليل 

SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats))  
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اإلسـرتاتيجية   التحليل الرباعي هو احد األسالية الشهرية يف تشخيص الوضع الراهن كخطوة أساسية يف التحليل االسـرتاتيجي وانطالقـا إ  صـيايفة األهـداف     

نقاط القوة ونقاط الضعف( وحتليل البيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات(   األدوات اليت   اإلشارة إليها يف منهجية إعـداد  حي  يشمل حتليل البيئة الداخلية )

 : يلي اخلطة اإلسرتاتيجية   تطبيقها يف عملية التحليل الرباعي وبيان تفاصيلها كما

 

 التفاصيل األداة

لرباعي لعمادة شؤون الطالب  وحضر هذ  الورل عددا من املعنيني من داخل وخارج العمادة   عقد عددًا من ورل العمل للتحليل ا ورل عمل 

 وبيانهم كالتالي:  

 5 )من القيادات األكادميية للعمادة )الدرعية 

 2 )من القيادات األكادميية للعمادة )امللز 

 3  )من القيادات األكادميية للعمادة )عليشة 

 15  رعية(من أعضاء هيئة التدريس )الد 

 5  )من أعضاء هيئة التدريس )امللز 

 7  )من أعضاء هيئة التدريس )عليشة 

 200 )طالة )الدرعية 

 70 )طالبة )امللز 

 120 )طالبة )عليشة 

 14 )من اإلداريني )الدرعية 

 5 )من اإلداريات )امللز 



 

 
15 

 7 )من اإلداريات )عليشة 

 4   من مديرات وحدات إدارية 

 33 خريج 

 11 خرجيات 

 2 مع املدنيممالي اجملت 

  تطبيق استبيانات الستطالع رأي املعنيني من داخل وخارج عمادة شؤون الطالب جتا  الوضع الراهن  وجاء توزيع عدد االستبيانات  تطبيق استبيانات

 عل  النحو التالي: 

 2 )من القيادات األكادميية للعمادة )الدرعية 

 1 )من القيادات األكادميية للعمادة )امللز 

 1 قيادات األكادميية للعمادة )عليشة( من ال 

 16  )من أعضاء هيئة التدريس )الدرعية 

 3  )من أعضاء هيئة التدريس )امللز 

 5  )من أعضاء هيئة التدريس )عليشة 

 329 )طالة )الدرعية 

 62 )طالبة )امللز 

 100 )طالبة )عليشة 

 31 )من اإلداريني )الدرعية 

 2 )من اإلداريات )امللز 
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 4 ( من اإلداريات)عليشة 

 5   من مديرات وحدات إدارية 

 12 خريج 

 7 خرجيات 

 3 ممالي اجملتمع املدني 

   إجراء مقابالت مع املعنيني من داخل وخارج عمادة شئون الطالب واليت يلت الشخصيات اآلتية: إجراء املقابالت 

 القيادات األكادميية للعمادة بالدرعية وامللز وعليشة -

 ة بالدرعية وامللز وعليشة القيادات اإلدارية للعماد -

 ممالني من وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية  -

 ممالني من وكالة اجلامعة للمشاريع  -

 ممالني من إدارة اجلامعة  -

 ممالني للمدن اجلامعية -

 ممالني للطالب والطالبات -

 ممالني من وزارة التعليم العالي -

 ممالني من اإلعالم -

 قةممالني للقطاعات احلكومية ذات العال -

 ممالني ألولياء األمور  -

 ممالني ملؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة -
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  دعوة ممالني من الوحدات املختلفة اليت ختدم الطالب والطاليات من داخل وخارج عمادة شؤون الطالب حلضور جمموعات تركيز  جمموعات الرتكيز

 لبح  القضايا اليت تهم الطالب وتشخيص وضعها الراهن  

عة الوثائق مراج

 واملستندات 

   االطالع عل  الوثائق اليت بها بيانات أو معلومات ختص جمال عمل عمادة شؤون الطالب  واليت من أهمها: 

 اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة امللك سعود 

  التقارير اإلحصائية للجامعة 

   األكادمييةالتعليمية والتقارير السنوية لوكالة اجلامعة للشؤون 

  ير السنوية لألقسام النسائية بعليشة وامللزالتقار 

   م2010الدراسة الذاتية للجامعة لعام 

  توصيات تقارير االعتماد األكادميي للجامعة 

  تقارير وكالة اجلامعة للمشاريع 
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 وقد   تشخيص الوضع الراهن لعمادة شؤون الطالب عل  النحو التالي: 

 

 Strengthsمواطن القوة بعمادة شؤون الطالب  

 وكالءالعميد والتتمال يف أكادميية للعمادة توفر قيادة  1

 من أعضاء هيئة التدريس تتمال يف مشريف األندية الطالبية ورواد النشاط بالكليات أكادميية توفر مشاركة  2

 النشاط الطالبي بالكلياتتوفر مشاركة طالبية تتمال يف الشراكة الطالبية واجمللس االستشاري وجلان احلقوق الطالبية وجلان  3

 توفر دعم مالي من ميزانية صندوق الطالب وميزانية اجلامعة  4

 توفر منشآت طالبية تتمال يف إسكان الطالب واملطاعم والبوفيهات واملنشآت الرياضية ومعسكر اجلوالة 5

 توفر برامج وخطط سنوية لألنشطة الالمنهجية ودعم مالي هلذ  العامج  6

 ادر ونييفي يتمال يف املشرفني االجتماعيني ومشريف ومشرفات اإلسكان وأخصائيني نفسانيني ومونيفني إدارينيتوفر ك 7

 ب يفري السعودينيتوفر تنوع يف أنشطة وخدمات العمادة للطالب والطالبات يف مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا وشرحية ذوي االحتياجات اخلاصة والطال 8

 نونية وتنظيمية للحياة اجلامعية تتمال يف نظام اإلسكان الطالبي ووثيقة احلقوق والواجبات الطالبية والئحة لت دية الطالبتوفر أطر قا 9

  تهم ورعايتهمتوفر دعم إداري ومعنوي من إدارة اجلامعة يتمال يف إشراك العمادة يف كافة اللجان داخل وخارج اجلامعة اليت ختتص بتوجيه الطالب وتوعي 10
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 Weaknessesمواطن الضعف  بعمادة شؤون الطالب  

 وكالء من مهامهم التدريسية المن العميد وعمادة األكادميية للقيادات العدم تفريغ  1

 وريادته  الطالبي يف قيادة النشاط املشاركنيعضاء هيئة التدريس  اخلاصة ب ضعف احلوافز 2

 ات وزيادة مشاركتهم يف برامج العمادةضعف احلوافز لدعم  يز الطالب والطالب 3

 مواهبهم وتنمية ورعاية عل  املهارات احلياتية قدم املنشآت الطالبية وعدم كفايتها وحاجتها املستمرة للصيانة ونقص املعامل اخلاصة بتدرية الطالب 4

 مة يف جماالت إرشاد ورعاية الطالب وتوجيههم وعدم توفر برامج التدرية الالزمن اإلداريني واإلداريات ضعف كفاءة الكادر البشري  5

 ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة واملواهة وتنمية اهلوايات  احلياتيةعدم توفر الكادر البشري املتخصص يف تدرية الطالب عل  املهارات  6

 ضعف اإلعالم عن أنشطة وخدمات العمادة مما يقلل من االستفادة منها  7

 والتعليمات اخلاصة بالرعاية الطالبية وعدم مرونتها مما جيعل العمادة عاجزة عن توفري بعض أنواع الرعاية للطالب والطالبات قدم بعض األنظمة  8
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املخاطر والفرص املتاحة أمام عمادة شؤون الطالبChallenges & Opportunities  

 

  Opportunities حة أمام عمادة شؤون الطالبالفرص املتا   Challengesالتي تواجه عمادة شؤون الطالب املخاطر

  احتماالت تناقص املوارد املالية بناء عل  خطة اجلامعة لتقليص عدد طالبها 

          القيود اليت تنظم بنـود الصـرف لـيس بهـا املرونـة الكاملـة إلطـالق حريـة

 العمادة يف توزيع امليزانية حسة أولوياتها  

   مات واألنشــطة الطالبيــة  التخلــي عــن سياســة التنظــيم املركــزي للخــد

 وإيكال ذلك للكليات بشكل كامل مما يقلص من دور العمادة 

     بــــروز جتمعــــات طالبيــــة حتــــاول جتــــاوز دور العمــــادة يف اإلشــــراف علــــ

األنشـــطة واخلـــدمات الطالبية تعـــدد قنـــوات الرعايـــة الطالبيـــة داخـــل       

والتضــارب يف االختصاصــات    اجلامعــة ممــا خيلــق نــوع مــن االزدواجيــة      

 ر عل  دور العمادة يف القيام مبهامها ويؤث

  برامج العمادة بسبة تعدد وسائل الرتفيه اخلارجية وقوة جذبها  عنالطالب عزوف 

   زيـــادة األعبـــاء الدراســـية للطـــالب ممـــا يقلـــل تركيـــزهم علـــ  النـــواحي

 االجتماعية واالستفادة من خدمات العمادة 

 للطالب وبني حياتهم  عدم التنسيق يف املواعيد بني األعمال األكادميية

 االجتماعية مما يقلل درجة استفادتهم من خدمات العمادة وفعالياتها 

 

 

 لعامج العمادة   توفر دعم وجتاوب من إدارة اجلامعة 

  توفر موارد مالية من صندوق الطالب 

     بــرامج  ورعايــةإمكانيــة عقــد شــراكة جمتمعيــة مــع مؤسســات خاصــة لــدعم

 العمادة 

 يف مشـــاريع قليلـــة املخـــاطرة  دعـــم الطـــالب وال صـــندوقإمكانيـــة اســـتامار أمـــ

لتوفري موارد مالية ثابتة مال مشروع )أوقاف شؤون الطالب( لتفادي احتمال 

 تناقص املوارد املالية للصندوق 

 تطبيق معايري اجلودة 

  زيادة العامج املبتكرة 

   زيادة مشاركة الطالب يف العامج 

 ي املؤسســـي والعاجمـــي والـــذي مـــن توجـــه اجلامعـــة إ  االعتمـــاد األكـــادمي

 شروطه الرتكيز عل  اخلدمات اليت تقدم للطالة
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حتليل مواطن الضعف والقوة يف املكونات األساسية التي هلا عالقة وارتباط  بعمادة شؤون الطالب : 
 والطالبات: الطالباملستفيدين من أوالً: 

 مواطن القوة مواطن الضعف
 ت يف األنشــطة اجلامعيــة وعــدم تفاعلــهم ضــعف مشــاركة الطــالب والطالبــا

 بدرجة بارزة معها 

   عدم حرص الطالب والطالبات للتعرف عل  الفرص املتاحة هلم لالسـتفادة

 من أنشطة وخدمات العمادة أو كيفية املطالبة مقوقهم 

         عدم اهتمام الطـالب والطالبـات املتعاـرين دراسـيًا أو الـذين لـديهم مشـاكل

ــة علــــ   ــه    نفســــية أو اجتماعيــ ــاد والتوجيــ ــاعدة يف جمــــال اإلرشــ طلــــة املســ

 األكادميي والنفسي واالجتماعي 

 ت ديةوال احلقوق والواجباتوباألنظمة واللوائح من قبل الطالب  عدم اإلملام الكايف  

  ــام الطـــالب والطالبـــات باحملافظـــة علـــ  ســـالمة األجهـــزة   بعـــض عـــدم اهتمـ

 واملنشآت وإساءة استخدامها 

 عضــوية اللجــان واجملــالس الــيت   يف مــن قبــل بعــض الطــالب   عــدم املســاهمة باجيابيــة

 يشاركون فيها 

 تطوير املهارات الذاتية واالستفادة من الفرص املتاحة عدم اهتمام الطالب ب 

 ضعف التالحم بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

  وجود تفاوت يف الدعم اإلرشادي واألكادميي املقدم للطالب من كلية ألخرث 

 ات املقدمة للطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصةضعف اخلدم 

    ــبري مـــن الطـــالب والطالبـــات الـــذين ــدرات وجـــود عـــدد كـ ميتلكـــون قـ

األنشــطة واخلــدمات الــيت   هم يف تطــويراالســتفادة مــن  ميكــنخاصــة و

 تقدمها العمادة 

      يف اللجـان العامـة ماـل     حتمـس بعـض الطـالب والطالبـات املشـاركني

الطالبيــة وجملــس إدارة صــندوق الطــالب    اللجــان الفرعيــة للحقــوق   

وجلنـــة مكافحـــة التـــدخني واجمللـــس االستشـــاري الطالبـــي واجملـــالس 

 االستشارية بالكليات 

  كنهم مـن   اإلدارية واليتامتالك بعض الطالب والطالبات للمهارات 

كمســــاعدي مشــــريف إســــكان يف إســــكان الطــــالب ويف جمــــال  العمــــل 

 والندوات واملناسبات الطالبية  العالقات العامة وتنظيم املؤ رات
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 ثانيًا: القيادات من أعضاء هيئة التدريس
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

         ــة ــائف إداريـ ــني يف ونيـ ــدريس املعـ ــة التـ ــو هيئـ ــل لعضـ ــرغ الكامـ ــدم التفـ عـ

 بالعمادة أو لرئاسة اللجان الطالبية يف الكليات واألقسام 

 دريس املعـني يف ونيـائف   املخصصة لعضو هيئـة التـ   املادية ضعف احلوافز

  أو جلان طالبية أو اإلرشاد الطالبي بالعمادة إدارية

  لعضـو هيئــة التـدريس املعــني يف ونيــائف    العـةء التدريســي  عـدم ختفيــف

 إدارية بالعمادة أو لرئاسة اللجان الطالبية يف الكليات واألقسام  

  صــالحيةاملرشــدين األكــادمييني مــن أعضــاء هيئــة التــدريس   مــنحعــدم 

خول إلكرتونيا إ  سجالت الطالب واإلطالع عليها مما يعوق عمليـة  الد

 اإلرشاد األكادميي 

     عــدم وجــود دورات ت هيليــة لعضــو هيئــة التــدريس املســتعان بــه يف جمــال

 الرعاية واخلدمات واألنشطة الطالبية 

  قيادات أكادميية لعمادة شؤون الطـالب متمالـة يف العميـد والـوكالء     تعيني

 تطوير واجلودة بالعمادة للإنشاء وكالة 

   وجود قيادات أكادميية للعمادة يف القسمني الرجالي والنسائي 

      التــــدريس تعـــيني رواد لألنشــــطة الطالبيـــة بالكليــــات مـــن أعضــــاء هيئـــة

  نواحملاضري

  تعيني مشريف أندية النشاط الطالبي من أعضاء هيئة التدريس باألقسام 

  الطالبــي باألقســام والكليــات   تعــيني مرشــدين طالبــيني يف جمــال اإلرشــاد

 من أعضاء هيئة التدريس 

    الطــالب تعــيني أعضــاء هيئــة تــدريس يف جلــان احلقــوق الطالبيــة وت ديــة

  وجملس إدارة صندوق الطالب
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 ثالثا: النظم اجلامعية 
 القوةمواطن  الضعفمواطن 

  عدم اكتمال األدلة اخلاصة باإلرشاد األكادميي عل  مستوث الكليات 

 ود نظــام ملتابعــة وتقــويم اإلرشــاد األكــادميي املقــدم مــن أعضــاء    عــدم وجــ

 هيئة التدريس 

  عدم وجود خطط طموحة لتحقيق قفزات نوعية يف اخلدمات الطالبية 

          عدم وجـود تـوازن يف عـدد األنشـطة املقدمـة للطـالب سـواء االجتماعيـة أو

 الرياضية أو الدينية أو الاقافية 

 طــالب وبــني اجلهــات اخلارجيــة الــيت ضــعف التنســيق بــني عمــادة شــئون ال

 تقدم أنشطة وخدمات للشباب 

  عدم وجود نظام واضح لتقييم اخلدمات الطالبية 

         ــالب باملـــدن ــة للطـ ــدمات املقدمـ ــتوث اخلـ ــويم مسـ ــام لتقـ ــود نظـ ــدم وجـ عـ

 اجلامعية 

    ــاء وحـــــدات وجلـــــان جديـــــدة علـــــ  مســـــتوث اجلامعـــــة تـــــداخلت يف إنشـــ

 إ  ضعف دورها  االختصاصات مع عمادة شؤون الطالب وأدت

 

      ــطة ــم األنشـ ــادميي أدث إ  دعـ ــاد األكـ ــودة واالعتمـ ــة للجـ ــه اجلامعـ توجـ

 الطالبية 

 اهتمام الدولة بالشباب أدي إ  دعم األنشطة الطالبية 
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 : الكوادر البشريةرابعاً 
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

    الــــنقص يف أعــــداد الكــــوادر البشــــرية الواجــــة توفرهــــا ل شــــراف علــــ

األنشطة والرعاية الطالبية مقارنة باألعداد الكـبرية لطـالب   اخلدمات و

 وطالبات اجلامعة 

     تســرب الكــادر البشــري العامــل بالعمــادة يف جمــاالت اإلشــراف املختلفــة

لضـعف سياسـة    من خالل االنتقال جلهات أخرث خارج وداخـل اجلامعـة  

 التحفيز 

 خصصـة للكـادر   قلة احلوافز اإلدارية كالرتقيات والدورات الت هيلية املت

 البشري بالعمادة 

       ضعف القدرات الذاتية لبعض املـونيفني بالعمـادة وعـدم حـرص املونيـف

 عل  تطوير نفسه 

    الريفبـــة الكـــبرية لـــدث عـــدد مـــن املـــونيفني إلكمـــال دراســـتهم العليـــا أو

 اجلامعية مما يؤثر عل  انتظام املونيف يف عمله وإخالصه له 

   ــادر بشـــري مـــن املـــونيفني واملونيفـــات ــًا   تـــوفر كـ ــًا ومهنيـ مؤهـــل أكادمييـ

ــذ   ــة  األنشــــــطةل شــــــراف علــــــ  ختطــــــيط وتنفيــــ واخلــــــدمات والرعايــــ

 االجتماعية اليت تقدمها العمادة لطالب وطالبات اجلامعة 

  إنشاء برامج االستقطاب باجلامعة جلذب للكوادر البشرية املتميزة 
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 : التجهيزات اإلنشائية واملرافق واملعداتخامساً 
 اطن القوة:مو مواطن الضعف:

  مباني إسكان الطالب وارتفاع تكلفة صيانتهابعض قدم 

      عدم وجود إسكان للطالبات واالعتماد عل  املباني املسـت جرة ممـا يشـكل عبئـًا

 ماليًا وإداريًا عل  اجلامعة 

     ــورة ــة املتطـ ــات احلاليـ ــا لالحتياجـ ــدم مواكبتهـ ــية وعـ ــآت الرياضـ ــادم املنشـ  تقـ

مارسـة النشـاط الرياضـي وحاجتهـا املسـتمرة      مل واألعداد املتزايـدة مـن الطـالب   

 للصيانة 

         انتهاء العمر االفرتاضـي للصـالة الرياضـية )القبـة اهلوائيـة( وانتفـاء إمكانيـة

 تطويرها 

  عدم مناسبة املسبح وعدم مطابقته للمعايري األوملبية 

 قصور صالة اجلوالة وعدم مناسبتها ملمارسة األنشطة الكشفية 

  تخصصـة لتنميـة املهـارات الطالبيـة يف     املعامـل  امل اتكفاية عدد وجتهيـز عدم

 اجملاالت العلمية والفنية ومعامل اللغات 

  كـــل كليـــة ويف املـــدن عـــدم وجـــود مســـارح خمصصـــة للعـــروض املســـرحية يف

  اجلامعية

      تــوفر إســكان للطــالب داخــل املدينــة اجلامعيــة وإســكان للطالبــات يف أحــد أحيــاء

بيئـــة املناســبة ل قامـــة ومــزود باخلـــدمات   تتـــوفر فيــه ال والريــاض مهيـــ  وجمهــز   

 الضرورية واإلشراف 

          تــوفر مطــاعم يقــدم فيهــا الوجبـــات الغذائيــة للطــالب والطالبــات جمهــزة باملعـــدات

 الضرورية وخاضعة ل شراف الكامل من مشريف التغذية بالعمادة 

  توفر صاالت وأماكن خمصصة لتقديم الطعام بالكليات 

 للممارسة األنشطة الكشفية  توفر صالة ومعسكر للجوالة 

       وجود مسرح لتقديم العـروض املسـرحية الطالبيـة واحملاضـرات والنـدوات العامـة 

 )عل  مستوث اجلامعة فقط(

 ــوفر ــل      بعـــض تـ ــيري العمـ ــات ولتسـ ــدرية الطـــالب والطالبـ ــي لتـ ــزة حاســـة هلـ أجهـ

 اإلداري املساند لتقديم اخلدمات والرعاية الطالبية 

  لكرتونيـة لتـدرية الطـالب وتنميـة مهـاراتهم      اإلئيـة و كهرباالجهـزة  بعـض األ توفر

 يف جمال الكهرباء وااللكرتونيات والتصوير الضوئي 

  ــات اللـــــي واآل  اســـــةاحلأجهـــــزة بعـــــض تـــــوفر ــالطالب والطالبـــــات ذوي اخلطابعـــ اصـــــة بـــ

 االحتياجات اخلاصة 

  توفر أجهزة خاصة بعيادة مكافحة التدخني 
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 : النشاط الطالبي غري الصفيسادساً 
 مواطن القوة مواطن الضعف

  وعدم مواكبتها للتطور الطالبية  األنشطةمنطية بعض برامج 

  املبتكرة الطالبية قلة العامج 

 الطالبية عدم وضوح أهداف ورؤية بعض برامج األنشطة  

  ضعف احلوافز املقدمة للطلبة املعزين يف النشاط 

   ضعف مستوث التخطيط لألنشطة الطالبية 

 الاقافية  األنشطة الطالبيةونيفني املتخصصني يف بعض عدم وجود امل(

 واالجتماعية( 

 ل بداع والتميز  الطالبي ندرة وضعف احلوافز للعاملني يف النشاط 

 الطالبية ضعف امليزانية املقررة لألنشطة  

 وضعف تنميتها عدم وجود الاقة يف قدرات ومهارات الطالة 

 ي لدث الطالب عدم وجود خطة واضحة لتنمية التعلم الذات 

  األنشطة الالصفية عل  مستوث اجلامعة بوجه عام  أهدافعدم وضوح 

  عدم املساواة يف األنشطة بني القسمني الرجالي والنسائي 

       توفر برامج مسابقات ثقافية وعلميـة وفنيـة واجتماعيـة تهـدف إ  توسـيع

 مدارك الطالب ويفرس روح املنافسة الشريفة لديهم 

 قات بني طالب الكليات يف اجملـاالت احلدياـة )املواقـع    توفر منافسات ومساب

التصـاميم الفنيـة( والـيت تكـون      –التصوير  –الروبوت اآللي  –االلكرتونية 

 من اهتمامات الطالة واجملتمع احلدي  

           تــوفر بــرامج رحــالت طالبيــة قصــرية وطويلــة تهــدف إ  تعريــف الطــالب

 ببالدهم وتقوية العالقات االجتماعية بينهم 

 وفر برامج خاصة باجلوالة اليت تهدف إ  تعويد الطالب علـ  البـذل والعطـاء    ت

مواكبــة أنشــطة  االعتمــاد علــ  الــنفس وحتمــل املســئولية و   وخدمــة اآلخــرين و 

 الكشافة عل  املستوث احمللي والعاملي 

       ــديكور ــراج والـ ــل واإلخـ ــة التمايـ ــة ملكـ ــامعي لتنميـ ــرح جـ ــرامج مسـ ــوفر بـ تـ

 طلبة اجلامعة  وكتابة النصوص املسرحية لدث

   تــوفر بــرامج أنشــطة رياضــية يف خمتلــف ضــروب الرياضــة إلتاحــة الفرصــة

للطـــالب ملمارســـة رياضـــتهم احملببـــة واملشـــاركة يف البطـــوالت واملنافســـات   

 الرياضية شليًا وإقليميًا ودوليًا 
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 : نوادي النشاط الطالبيسابعاً 
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

  لألندية الطالبية قلة الدعم املالي املخصص 

  الطالبية  األنديةعدم التقيد بضوابط 

         ــة ــة واملشــرفني عليهــا مــن أعضــاء هيئ قلــة خــعة الطــالب رؤســاء األندي

 التدريس باألنظمة واللوائح املالية وضوابط تنفيذ النشاط 

  عدم االهتمام بزيادة عضوية أندية النشاط أو تسجيلها 

 دية الطالب ضعف هليات نشر أهمية املشاركة يف األن 

  إلنشــاء نــوادي نشــاط طالبــي تكــون شضــنًا   األهــدافتــوفر خطــة واضــحة

 الكتشاف وتطوير وتنمية املواهة وتشجيع االبتكار واإلبداع لدث الطلبة 

      تــوفر ضــوابط تــنظم عمــل أنديــة النشــاط الطالبــي وحتــدد اختصاصــاتها

 اإلدارية واملالية 

  بـات لالنضـمام لعضـوية    الطـالب والطال  بعـض توفر احلماس والريفبة لدث

 أندية النشاط الطالبي 

  توفر قيادات طالبية للمشاركة يف رئاسة أندية النشاط واإلشراف عل  أنشطتها 

 

 

 : الرعاية الطالبيةثامناً 
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

 عدم ختصيص ميزانية ملركز التوجيه واإلرشاد  

    تاجني للرعاية دراسة أحوال الطالب احملاستكشاف و ضعف هليات 

  ضعف مستوث وعدد األدلة اإلرشادية ملساعدة الطالب 

 عدم االهتمام بتحقيق أهداف برنامج تشغيل الطالب  

 ضعف هليات العدالة والنزاهة يف توفري فرص لتشغيل الطالب 

  عامج لدراسـة أحـوال الطـالب والطالبـات وتقـديم العـون هلـم        بعض الـ توفر

 تماعية واملالية ومساعدتهم يف حل مشاكلهم االج

  فــرص تشــغيل الطــالب والطالبــات يف كليــات وإدارات اجلامعــة  بعــض تــوفر

ــزين علــ      بعــض الــ تــوفر  عامج لتحفيــز وتكــريم الطــالب والطالبــات املتمي

 مستوث الكليات وعل  مستوث اجلامعة 
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 : تنمية املهارات الطالبيةتاسعاً 
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

 صصـــني لتنميـــة مهـــارات الطـــالب يف اجملـــاالت تخاملدربني املـــ قلـــة عـــدد

 الفنية والعلمية واهلوايات 

 تخصصة لتدرية الطالب وتنمية هواياتهم املعامل امل ضعف إمكانيات 

  ضعف الدعم الفين لألجهزة واملعدات 

    ــكالت ختـــص ــود مشـ ــيت  ـــنح يف      وجـ ــين بالشـــهادات الـ االعـــرتاف املهـ

  جماالت تنمية املهارات الطالبية 

  عامج لتنميــــة مهــــارات الطــــالب والطالبــــات يف جمــــاالت ض الــــبعــــتــــوفر

 احلاسة اآللي والعجميات والرخصة الدولية لقيادة احلاسة اآللي 

  عامج لتــدرية وتنميــة قــدرات الطــالب والطالبــات يف جمــاالت ختصصــية يفــري بعــض الــ تــوفر

 ة ويفريها أكادميية إلكسابهم مهارات إضافية كدورات إدارة اجلودة والسالمة الصناعي

  تهــدف إ  ووبنــاء الشخصــية الطــالب ذاتيــا لتطــوير  عامج بعــض الــتــوفر

ــل      ــليم وحـ ــتفكري السـ ــاالت الـ ــدراتهم يف جمـ ــاء  بقـ ــالب واالرتقـ ــة الطـ تهيئـ

 املشكالت وإزالة رهبة االمتحانات والنجاح الشخصي 

  دورات يف جمال اللغات األجنبيةبعض التوفر 

  : اإلرشاد والتوجيه الطالبيعاشراً 
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

          تـــوفر مركـــز ل رشـــاد والتوجيـــه يعمـــل علـــ  تنظـــيم خـــدمات اإلرشـــاد

للطــــالب والطالبــــات يف اجملــــاالت األكادمييــــة واالجتماعيــــة والنفســــية   

   ةواملهني  والتوعوية

   توفر إطار قانوني لعمل املركز 

 توفر جملس ل رشاد عل  مستوث اجلامعة   

  توفر وحدات ل رشاد يف كل قسم بالكليات  الكلياتتوفر جمالس إرشاد يف 

 توفر وحدة ل رشاد والتوجيه حتت مظلة املركز تعمل عل  مستوث اجلامعة   

  ملركز اإلرشاد والتوجيهتنظيمية توفر الئحة    

  عدم اعتماد ميزانية مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 

  عدم وجود مقر مناسة ملركز التوجيه واإلرشاد 

 إنفـاذ توصـيات املرشـدين     التنظيمية للمركز  فيما خيـص  اللوائح  قصور

 الطالبيني يف جماالت اإلرشاد األكادميي والنفسي واالجتماعي 
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 الواجبات الطالبيةو: احلقوق حادي عشر
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

 اللوائح اليت تسـاعد يف إنفـاذ    ضعف فاعلية

ــاري  ــيات املستشـــ ــ ن  توصـــ ــانونيني بشـــ ن القـــ

  أو اســـتدعاء عضـــو هيئـــة ظلمـــات الطلبـــةت

  التدريس للتحقيق معه

 معرفــــة الطلبــــة مقــــوقهم   درجــــة  ضــــعف

 والواجبات اليت عليهم 

      تــوفر إطــار قــانوني ونظــام باجلامعــة يتماــل يف وثيقــة احلقــوق الواجبــات الطالبيــة والقواعــد املنظمــة

 لوحدة احلقوق الطالبية 

     اء ثقافـة العـدل واإلنصـاف بـني الطـالب وتقـديم االستشـارات        توفر وحدة للحقوق الطالبيـة تعمـل علـ  إمنـ

الالزمة هلم وتبصـريهم مقـوقهم اجلامعيـة وكيفيـة احلصـول عليهـا يف إطـار القواعـد واألنظمـة املعمـول           

 بها يف اجلامعة  تتكون الوحدة من جلنة عليا وجلنة دائمة وجلان فرعية بالكليات 

 ل بقرار من معالي مدير اجلامعة تتكـون مـن عضـوية عـدد  مـن      توفر جلنة دائمة للحقوق الطالبية تشك

القانونيني وعضوات من املتخصصات يف اجملال القـانوني لتلقـي شـكاوث وتظلمـات الطـالب والطالبـات       

 وتقديم االستشارات القانونية هلم  

     مـات املقدمـة   توفر جلنة حقوق طالبية بكل كلية أو معهد يكون يف عضـويتها طـالبني لتلقـي الشـكاوث والتظل

من الطالب بش ن أيٍّ من املشكالت األكادمييـة ويفـري األكادمييـة الـيت يتعـرض هلـا الطالـة داخـل كليتـه أو          

 معهد  حت  ولو كانت الشكوث ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو املعهد  

  داريـــة تـــوفر جلنـــة فرعيـــة للحقـــوق للفصـــل يف الشـــكاوي الـــيت ُتقـــد م ضـــد أحـــد منســـوبي الوحـــدات اإل

باجلامعة من الطالب وأخرث للطالبات برئاسـة وكيـل / وكيلـة عمـادة شـئون أعضـاء هيئـة التـدريس         

ــان مـــن الطـــالب /      ــدريس باجلامعـــة واثنـ ــوات هيئـــة التـ ــوية اثنـــان مـــن أعضـــاء / عضـ واملـــونيفني وعضـ

 الطالبات املشهود هلم بالكفاءة واخللق أعضاء

     ل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة للبــت يف بعــض    تــوفر جلنــة عليــا للحقــوق الطالبيــة برئاســة وكيــ

 احلاالت اليت تشكل نياهرة وإصدار التوصيات الالزمة بش ن دعم ثقافة العدل واإلنصاف لدث الطالة اجلامعي  
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 عشر: التأديب الطالبي ثاني
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

      ــاري ــدم اشـــتماهلا علـــ  كـ ــة ت ديـــة الطـــالب وعـ ــة الئحـ ــور رؤيـ ــن قصـ مـ

 التعقيدات القانونية اخلاصة بقضايا الطلبة 

           عدم حياديـة اللجنـة لضـمها ألعضـاء هيئـة تـدريس مـن كليـة الطالـة

 للت دية   احملال

  الفرصة للطالة لالعرتاض عل  عضوية اللجنة  إتاحةعدم 

  الفرص للطالة للحصول عل  املساعدة القانونية  إتاحةعدم 

 لنواحي القانونية عدم ختصصية بعض أعضاء اللجنة يف ا 

         تـوفر جلنـة دائمـة لت ديــة الطـالب تعمـل علــ  مسـتوث اجلامعـة للنظــر يف

احلـــاالت احملالـــة هلـــا بشـــ ن املخالفـــات الطالبيـــة يف اجملـــاالت الســـلوكية   

 وخمالفة اللوائح واألنظمة املرعية باجلامعة واحلكم فيها 

    ت الطالبيـة  توفر جلان فرعية لت دية الطالب بالكليـات للنظـر يف املخالفـا

 يف جمال الغش يف االختبارات 

       تــوفر إطــار قــانوني يتماــل يف الئحــة ت ديــة الطــالب توضــح األحكــام الــيت

مبوجبهــا يــتم عــرض الطــالب علــ  جلــان الت ديــة واملخالفــات الــيت يــتم          

 التعامل معها 

 عشر: اجمللس االستشاري الطالبي ثالث
 :القوةمواطن  مواطن الضعف:

   شــيح أعضــاء اجمللــس االستشــاري الطالبــي مــن      عــدم تطــور موضــوع تر

 الرتشيح إ  االنتخاب 

  الطالب يف اختاذ القرارات اخلاصة بهم  إشراكعدم وضوح رؤية 

  جمرد توصيات  إمناعدم وجود قوة قانونية لقرارات اجمللس 

  وعدم اهتمامهم بالقضايا العامة اجمللسأعضاء بعض سلبية 

      طـالب وطالبـات مرشـحني مـن كـل       توفر جملـس استشـاري طالبـي يتكـون مـن

كلية يهدف إ  التواصل بني إدارة اجلامعة وطالبها مبا يعني عل  حسـن سـري   

العمليــة األكادمييــة والرتبويــة واخلدميــة باجلامعــة وإ  تلمــس وجهــات نظــر    

الطــالب حيــال مــا ُيقــدم هلــم داخــل اجلامعــة مــن أنشــطة أكادمييــة وال صــفية    

ملـدير اجلامعـة يف اجملـاالت الـيت تهـم الطـالب        وخدمات وتقديم النصح واملشـورة 

وإ  التعـــاون جلعـــل اجلامعـــة املكـــان األماـــل لتلقـــي املعـــارف والبيئـــة اخلصـــبة   

 للتشرب باملال واألخالق والتعارف والتآلف بني مجيع منسوبيها 

    فكــرة إشــراك الطــالب يف كافــة مــا   إجنــاحتــوفر حــرص مــن اجلامعــة علــ

 يرية يدور باجلامعة من برامج تطو

 



 

 
31 

 عشر: اإلسكان الطالبي )طالب وطالبات( رابع
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

         ــل املبـــاني ــ  كامـ ــراف علـ ــرفني لتـــوفري اإلشـ ــداد املشـ ــة أعـ ــدم كفايـ عـ

 السكنية للطلبة 

       ضعف التجهيزات املكتبية والـيت تتوافـق مـع التطـور احلاصـل يف اإلدارة

سكنرات ( لكل  –ت طابعات بطاقا –طابعات ورق  -)أجهزة حاسة هلي

 مونيف 

   ضعف تنظيم دورات لتطوير مهارات املونيفني وختصصية للمشرفني 

     ــات ــدخلي بيانـ ــة ) مـ ــائف اإلداريـ ــي    –نقـــص الونيـ ــة هلـ ــة حاسـ  –برجمـ

 (       اخل -سائقني –مراقيب خدمات  –مصممني 

  عــدم وجــود نظــام أمــين متكامــل يف إســكاني الطــالب والطالبــات وتفعيــل

يــــــة ملعاجلــــــة نيــــــاهرة الســــــرقات واإلقامــــــة يفــــــري       الكــــــامريات اخلارج 

ــة    النظامية ــتامار يف تقـــــديم خـــــدمات اإلعاشـــــة والرتفيـــ ضـــــعف االســـ

 واألدوات الدراسية   توالكماليا

  مستشارين اجتماعيني ونفسيني وتربويني مـن أعضـاء هيئـة    وجود  عدم

التـــدريس للمســـاعدة يف حـــل املشـــكالت املعقـــدة واملركبـــة الـــيت تواجـــه   

 الطالب   بعض

  ــود ــدم وجــ ــيانة      عــ ــ  الصــ ــراف علــ ــات ل شــ ــكان الطالبــ ــة بإســ إدارة فنيــ

 والنظافة 

 عدم مناسبة أماكن الرتفيه مع أعداد الطالب  

  توفر التهيئة املناسبة إلقامة الطالب والطالبات القادمني من خارج مدينة

 الرياض باإلضافة إ  طالب املنح الرمسية

     لتعـــاون والتــآلف مــن خـــالل   إتاحــة الفرصــة للطلبـــة املقــيمني للتعــارف وا

ممارســة عمــل مجــاعي يتماــل يف النشــاط يفــري الصــفي داخــل إطــار الســكن 

 اجلامعي واستغالل أوقات الفراغ لدث الطالب يف أعمال مفيدة 

           تــوفر إشــراف علــ  املبــاني الســكنية خــالل الـــيوم والليلــة لتــوفري الرعايــة

 اإلسكان للطالب وتنظيم األمور اإلدارية واألنشطة يفري الصفية ب

  اإلمكانيات واخلـدمات الـيت تتطلبهـا احليـاة اليوميـة للطالـة        بعضتوفري

يم باإلسكان كالتغذية وخدمات الغسيل والنظافة والصيانة قاجلامعي امل

 والسوق واملرافق العامة  ويفريها 

  الرعايــــة االجتماعيـــة والنفســــية للطــــالب مـــن خــــالل حــــل    بعــــض تـــوفري

علـــ  حتقيـــق التكيـــف االجتمـــاعي    مشـــاكل الطـــالب املقـــيمني والعمـــل    

والنفسي هلم والتعامل مع حاالت نفسية معينة وإحالة بعضها إ  مركز 

 اإلرشاد والتوجيه 

  الطـــالب املعـــاقني املقـــيمني وتقـــديم املســـاعدة هلـــم وتـــ مني  بعـــض متابعـــة

 متطلبات حياتهم اليومية 
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 عشر: التغذية الطالبية خامس
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

 املرونة يف األنظمة اخلاصة باملناقصات والعقود  عدم 

  عدم تطور أنظمة الرقابة الصحية واملهنية 

  تقــديم الطعــام يف الكليــات أو علــ  املســتوث  كافيــة لعــدم تــوفر صــاالت

 املركزي 

 توفري وجبات يفذائية )فطور   يفداء   عشاء( ب سعار خمفضة للطلبة 

   الغذائيــة  األصــنافوريــد تــوفر إشــراف فــين وصــحي وإداري علــ  عمليــات ت

 وعمليات الطبخ واإلعداد واخلدمة 

  غذائيــة مــن خــالل البوفيهــات بالكليــات وعربــات     الدمات بعــض اخلــ تــوفري

 اخلدمة املتنقلة يف أقسام وإدارات اجلامعة 

  فيفةاخلوجبات للراكز بعض املتوفر   

    اصــة باملناســبات اجلامعيــة واملناســـبات    اخلفــالت  بعــض احل  تــوفر تنظــيم

 اصة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس اخل

     ــكر أو تـــــوفر وجبـــــات لشـــــرائح خاصـــــة مـــــن املســـــتفيدين كمرضـــــ  الســـ

 املوضوعني عل  نظام محية يفذائية خاصة 
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 عشر: ذوي االحتياجات اخلاصة سادس
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

  ــدم ــة    عـ ــار اجلامعـ ــع مقـ ــز مجيـ ــات  جتهيـ ــفات واالحتياجـ ــة املواصـ حسـ

 حتياجات اخلاصة  لذوي اال املطلوبة

       للتعامـل مـع ذوي   عدم توفر العدد الكـايف مـن الكـوادر الونييفيـة املؤهلـة

 االحتياجات اخلاصة  

 لدعم خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة   عدم وجود ميزانية كافية 

    تلـف أنـواع   خمبالتعامـل مـع   عدم كفاية التجهيزات واملعـدات اخلاصـة

 اإلعاقات 

  لـدعم   واللوائح لتوفري مزيد من املرونـة احلاجة لتعديل بعض األنظمة

 ذوي االحتياجات اخلاصة  

        وجود ازدواجية يف اجلامعة لتعـدد اجلهـات الـيت هلـا عالقـة برعايـة ذوي

 االحتياجات اخلاصة 

  خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة  توفر مركزًا متخصصًا 

    ــتجدين ــة للمسـ ــامج تهيئـ ــوفر برنـ ــة  تـ ــات اخلاصـ ــن ذوي االحتياجـ ــوم مـ يقـ

 وعة من اإلجراءات اليت تهدف إ  التعريف لدمات املركز جممب

  لـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة علـــ  اخـــتالف نـــوع  تـــوفر الـــعامج اخلدميـــة

 اإلعاقة  

   لـذوي االحتياجـات اخلاصـة علـ  اخـتالف      توفر برنامج التدرية والت هيـل

 نوع اإلعاقة 

  هم تســاعد للطــالب املكفــوفني جمانيــة تــوفري أجهــزة حاســة هلــي شمولــة

 عل  التعلم واستخدام االنرتنت 

 توفري معامل احلاسة اآللي للمكفوفني   

       تــوفري طباعــة صــحيفة رســالة اجلامعــة بطريقــة )بريــل( مــن خــالل تــوفري

أسطر إلكرتونية وبرامج ناطقة وأجهزة حاسة وطابعات برايـل ملعامـل ذوي   

 االحتياجات اخلاصة باملركز وإسكان الطالبات 
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 غري السعوديني عشر: الطالب سابع
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

  ضعف برامج التهيئة لطالب املنح املستجدين 

  ــنح وعــدم      عــدد وضــعف ــإدارة امل ــة ب مســتوث الكــوادر البشــرية العامل

 إملامهم بوسائل رعاية الطالب يفري السعوديني 

  يفري السعوديني الطالبب والعنايةضعف مستويات املتابعة  

     للتواصـل مـع طـالب املـنح املتخـرجني      عدم وجـود مكتـة متخصـص

 وتقوية الروابط بينهم وبني اجلامعة 

  ضعف برامج اإلفادة من طالب املنح الدراسية 

   عــــدم تفـــــويض الصـــــالحيات إلدارة املـــــنح للتعامـــــل مـــــع خمتلـــــف

 احلاالت 

 وجود طالب وطالبـات  توفر إطار نظامي رمسي لقبول الطالب يفري السعوديني يف اجلامعة

 ( دولة حول العا  يدرسون باجلامعة62من أكار من )

  توفر إسكان جماني لطالب املنح الدراسية يفري السعوديني 

  توفر مكاف ة مالية شهرية لطالب املنح الدراسية 

  توفر عالج جماني يف املستشفيات احلكومية لطالب املنح الدراسية 

  توفر تذاكر سفر جوية سنوية لطالة املنحة الدراسية 

 من يفري السعوديني  غيل وسلف وإعانات مالية لطالب املنحتوفر فرص تش 

     توفر برامج نشاط ال صفي من خالل نادي الطالب الوافدين لتنظـيم بـرامج أنشـطة

 خاصة بهم 

     توفر برامج تهيئة لطالة املنحة املستجد لتيسري أمر اندماجـه يف اجملتمـع اجلـامعي

 وتسهيل أمور  

      وجتديـد اإلقامـة    إصـدار دراسـية ماـل جمانيـة    تـوفر مميـزات خاصـة بطالـة املنحـة ال

 النظامية ومنحه ختفيض شحن الكتة إ  بلد  

  توفر رعاية اجتماعية وثقافية وزيارات ورحالت وبرامج تنمية املهارات والدورات التدريبية 
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 عشر: املوارد املالية ثامن
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

   بــــرامج النشــــاط  لتمويــــلحكــــومي االعتمــــاد علــــ  مصــــدر وحيــــد

 بالعمادة الطالبي 

 مساهمة اجلامعة يف  ويل برامج العمادة  ضعف 

  ضعف التمويل الذاتي للعمادة 

      القطـاع اخلـاص لتمويـل بـرامج     ضعف بـرامج التعـاون املشـرتك مـع

 وزيادة املوارد الذاتية   العمادة املختلفة

 عدم مرونة بعض اللوائح املالية  

 مبالغ املالية اخلاصة بالعمادة  عدم وجود نظام استاماري لل 

   ضعف استفادة العمادة من برامج الوقف 

         توفر صندوق الطالب الـذي مياـل الـداعم الرئيسـي لـعامج الرعايـة الطالبيـة

 باجلامعة من خالل ميزانيته السنوية 

         التمويـل   توفر الئحـة نظاميـة لضـبط عمـل صـندوق الطـالب وحتديـد مصـادر

 وبنود اإلنفاق  

 امج مالي للسلف واإلعانات الطالبية للطلبة احملتاجني توفر برن 

 توفر دعم من الصندوق خلدمات التغذية الطالبية 

  توفري خدمات القرطاسية والطباعة والتصوير واألسواق 

  توفر دعم مالي للكتاب اجلامعي 

          توفر دعم مـالي مـن الصـندوق لـعامج تشـغيل الطـالب والطالبـات يف كليـات

 جلامعة وأقسام وإدارات ا
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 عشر: اخلدمات الطالبية املساندة تاسع
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

  لتغطيـــة األنـــواع املختلفـــة مـــن اخلـــدمات   نقـــص الكـــادر البشـــري املؤهـــل

 الطالبية 

  مركزية بعض اخلدمات املساندة 

          ــول علـــ ــة احلصـ ــذي يتـــيح للطالـ ــي الـ ــال النظـــام االلكرتونـ ــدم إدخـ عـ

 بشكل هلي  الطالبيةواخلدمات اإلصدارات 

   ضعف اإلعالن الكايف عن اخلدمات الطالبية املتاحة بالعمادة 

  ةيقدم إ  السكتزويد الطالب لطابات تعريف اخلاصة بدمات بعض اخل توفر 

احلديدية وخطوط الطريان ويفريها من اجلهات لدعم الطالب وحصوهلم علـ   

 التخفيضات املناسبة  

 الرحالت العلمية  توفري خدمات إصدار أوامر إركاب طالب 

 

 : األنظمة واللوائحعشرون
 مواطن القوة: مواطن الضعف:

       قدم بعض اللوائح اخلاصـة بالعمـادة وعـدم مواكبتهـا للتطـور احلاصـل 

ــاد      ــودة واالعتمـ ــات اجلـ ــة  متطلبـ ــتغريات العامليـ ــة  املـ ــداد الطالبيـ يف األعـ

 عدم مرونة بعض اللوائح مما جيعل صعوبات يف التطبيق األكادميي 

         توفر أنظمة ولوائح خاصـة بالعمـادة ضـمن لـوائح جملـس التعلـيم العـالي

 لتنظيم إدارة العمادة واألنشطة يفري الصفية 

  نظام تفويض الصالحيات بالعمادة  توفر 

  توفر الئحة لصندوق الطالب 

  توفر الئحة للمنح الدراسية 

 ة لت دية الطالب توفر الئح 

 ة توفر وثيقة للحقوق والواجبات الطالبي 

  توفر الئحة ملركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 
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 ( املرجعيات القياس باملقارنة )
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د   إجراء مسح لبعض نظرا ألهمية املقارنات املرجعية يف تشخيص الوضع الراهن ومقارنة وضع عمادة شؤون الطالب ب فضل املمارسات العاملية يف جمال عملها  فق

اليت هلا عالقة باألنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية خاصة جامعة هارفارد  جامعة سنغافورة الوطنية  جامعة ستانفورد  وقد روعي  اجلامعات العاملية يف اجملاالت

  ومبا أن جامعة ها وبيئتهاأثناء هذ  املقارنات  التباين الاقايف واالجتماعي املوجود بني هذ  اجلامعات وجامعة امللك سعود ملا للجامعات من ارتباط عميق مبجتمع

الطالبية كمتطلة من  امللك سعود يف الوضع الراهن قد بدأت يف تبين توفري خدمات تعليمية مبنية عل  معايري تتسق مع املعايري العاملية يف األنشطة واخلدمات

سرتاتيجي لتحقيق أهداف تدعم هذ  اجملاالت   ويبني متطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي  فإن املقارنة املرجعية مع جامعات عاملية تساعد عل  التخطيط اال

 اجلدول أدنا  شاور املقارنة اليت تشتمل عل :

 األنشطة الالصفية )الرياضية والاقافية والنوادي واجلمعيات الطالبية واألنشطة الدينية( -1

 اجملالس االستشارية الطالبية واللجان الطالبية -2

 احلقوق الواجبات الطالبية -3

 اخلدمات الطالبية )اإلسكان والتغذية واخلدمات الصحية( -4

 التدرية وتنمية املهارات  -5

 رعاية طالب املنح الدراسية األجانة -6

 رعاية الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة -7
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  Harvard University أوالً :  جامعة هارفارد

 

 Student Affairs شؤون الطالب

  اجلــامعي مــن أنــواع التعلــيم ذات العائــد الكــبري إضــافة إ  أنــه مياــل حتــدياً      يعتــع التعلــيم 

( علــ  تشــجيع الطــالب ومســاعدتهم علــ   OSAويعمــل مكتــة شــؤون الطــالب يف اجلامعــة ) 

النجــاح يف دراســتهم مــن خــالل تــوفري جمموعــة متنوعــة مــن اخلــدمات والــعامج واألنشــطة       

ــ  احل     ــاعدهم علــ ــة وتســ ــارب الطلبــ ــدعم جتــ ــيت تــ ــاتهم    الــ ــن احتياجــ ــاري مــ ــ  كــ ــول علــ صــ

 األكادميية والشخصية  ويقدم املكتة اخلدمات التالية:

  التوجيه 

  البداية 

  الكتية اإلرشادي 

  الشؤون الاقافية املتنوعة 

  خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة 

  اإلسكان ومصادر املعلومات 

  خدمات الطالب األجانة 

  الروابط الطالبية 

  املنظمات الطالبية 

 دمات الطالبية املساند اخل 

ويعمل املكتة كحلقة وصل بني الطالب واإلدارة ويعتع مصدر املعلومات املهمة للطالب 

 كما يعتع املكتة شريك الطالة يف النجاح ملا يقدمه من دعم ومساندة 

Graduate education is both highly challenging and rewarding.  The 

Office of Student Affairs (OSA) encourages and supports student 

success by providing a variety of support services, programs, and 

activities to enhance the student experience and to assist students in 

meeting the many demands of their personal and academic life. 

Some of the programs and services we offer and support include: 

 Orientation  

 Commencement  

 Student Handbook  

 Multicultural Affairs  

 Disability Services  

 Housing and Resource Information  

 International Student Services  

 Student Government Association  

 Student Organizations  

 Student Support Services  

OSA is the primary resource on campus for students and serves as 

the main liaison between students and administration at HGSE. We 

are also the “go to” office for a wide range of information such as 

how to find information about housing or where to turn if you need 

academic support. 

We are partners with students in the academic process, and we stand 

committed to student success. 
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  National University of Singapore (NUS)ثانيًا:  جامعة سنغافورة الوطنية

 

 Student Services اخلدمات الطالبية

تعتـــع جامعـــة ســـنغافورة الوطنيـــة مباابـــة جمتمـــع أكـــادميي كـــبري ألكاـــر مـــن    

طالة وبذلك فـإن احليـاة يف هـذ  اجلامعـة تعتـع مـارية و اـل حتـديًا ملـا           30000

واعدة لتطـوير حياتـك العقليـة والشخصـية   ويقـدم مكتـة شـؤون        توفر  من فرص 

 الطالب العديد من اخلدمات منها:

 خدمات التونييف والتدرية 

  شهادة املهارات يفري األكادميية 

  ت جري خزائن األيفراض الشخصية 

  خدمات الطالب األجانة 

  املنشآت الرياضية 

  اإلسكان الطالبي 

  مركز اخلدمات الطالبية 

  والتطويرالتدرية 

 اجلمعيات الطالبية 

National University of Singapore is a large academic community of over 

30,000 students, thus life in NUS is exciting and challenging, and offers 

ample opportunities for your intellectual and personal development.  

To help you make the most out of your stay at NUS, the Office of Student 

Affairs offers a number of services for you. 

 Career Service and Training 

 CCA (Co-Curricular Activity Certification) 

 Locker Rental 

 Service for International Students 

 Sports facilities 

 Student Accommodation 

 Student Service Center 

 Training and Development 

 students' Societies  

 

http://www.nus.edu.sg/osa/services/
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  Stanford University:  جامعة ستانفورد ثالثًا 

 اخلدمات الطالبية

شــؤون الطــالب  اــل جمموعــة متنوعــة مــن املتخصصــني الــذين يلتزمــون بتطــوير     

اخلــدمات الجتماعيــة والنفســية والدينيــة واملعرفيــة واالهتمــام بكــل طــالب جامعــة    

لة اجلامعــــة ســــتانفورد وتقــــديم الــــدعم املباشــــر ملنســــوبي اجلامعــــة لتحقيــــق رســــا 

 التعليمية والبحاية  وتشمل هذ  اخلدمات اجملاالت التالية:

Student Affairs is a diverse organization of professionals who are 

dedicated to the social, psychological, ethical and cognitive 

development and well being of all Stanford students and to the direct 

support of faculty in pursuit of the university’s educational and 

research mission. 

 شؤون الطالب 

 رابطة طالب ستانفورد 

 مركز خدمات جمتمع السود 

 األعمال املتنوعة يف اجلامعة 

 قبول البكالوريوس 

 مركز هاس للخدمات العامة 

 مركز اخلدمات االجتماعية 

  املتاح مكتة التعليم 

  األنشطة والقيادة الطالبية 

  املركز الصحي 

 مركز الشؤون اآلسيوية واألمريكية   

 مركز بيكيت العاملي 

 مركز التطوير املهين والونييفي 

 مركز شيكانو 

 مكتة حياة طالب البكالوريوس 

 مكتة الشؤون القضائية 

 املركز الاقايف لألمريكيني األصليني 

  جملس تنظيم السلوك 

 ب احتادات الطال 

  خدمات إعالم شؤون الطالب 

  مركز جمتمع املرأة 

 LGBT Community Resources 

Center  

 Native American Cultural 

Center  

 Office of Accessible Education  

 Organization Conduct Board  

 Student Activities and 

Leadership  

 Student Affairs Information 

Services  

 Student Unions & Tresidder 

Meeting Services  

 Vaden Health Center  

 Women's Community Center 

 Student Affairs  

 Asian American Activities Center  

 Associated Students of Stanford 

University (ASSU)  

 Bechtel International Center  

 Black Community Services Center  

 Career Development Center  

 Diversity Works At Stanford 

University  

 El Centro Chicano  

 Graduate Admissions  

 Graduate Life Office 

 Haas Center for Public Service  

 Judicial Affairs Office 

 

http://www.stanford.edu/group/QR
http://www.stanford.edu/group/QR
http://www.stanford.edu/dept/nacc
http://www.stanford.edu/dept/nacc
http://studentaffairs.stanford.edu/oae/
http://studentaffairs.stanford.edu/studentlife/ocb
http://sal.stanford.edu/
http://sal.stanford.edu/
http://studentaffairs.stanford.edu/sais
http://studentaffairs.stanford.edu/sais
http://www.stanford.edu/group/MeetingServices/
http://www.stanford.edu/group/MeetingServices/
http://vaden.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/group/womenscntr
http://studentaffairs.stanford.edu/studentaffairs
http://www.stanford.edu/dept/a3c/
http://assu.stanford.edu/
http://assu.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/dept/icenter
http://www.stanford.edu/dept/BCSC
http://studentaffairs.stanford.edu/cdc
http://studentaffairs.stanford.edu/diversityworks
http://studentaffairs.stanford.edu/diversityworks
http://elcentro.stanford.edu/
http://studentaffairs.stanford.edu/gradadmissions
http://www.stanford.edu/group/glo/
http://studentaffairs.stanford.edu/haas
http://www.stanford.edu/dept/vpsa/judicialaffairs/about/welcome.htm
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 حتليل الفجوة والقضايا األساسية
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ئة الداخلية )نقاط القوة ونقاط الضعف( والبيئة اخلارجية )الفرص والتهديدات( وكذلك التحليل النوعي حسة بناء عل  التحليل الرباعي اخلاص بالبي 

حتديد الفجوة )نقاط  اجلوانة املختلفة ألنشطة العمادة  ويف ضوء املقارنات املرجعية اليت أوضحت أفضل املمارسات العاملية يف جمال اخلدمات الطالبية  ميكن

إ  ثالل قضايا رئيسية هي القضايا اإلدارية  القضايا املالية والتجهيزات  القضايا الفنية  وفيما يلي القضايا الرئيسية لعمادة شؤون الطالب  التحسني( واهم

 تفاصيل هذ  القضايا: 

 أوال: القضايا اإلدارية
 عدم تفرع القيادات األكادميية للعمادة -

 دارية بالعمادةضعف سياسة التحفيز للقيادات األكادميية واإل -

 ضعف كفاءة اإلداريني  -

 عدم وجود سياسة واضحة لتدرية اإلداريني -

 قدم اللوائح والتشريعات الطالبية -

 ضعف نظم التخطيط والتقييم واملتابعة -

 عدم أ تة نظم اخلدمات الطالبية  -

 التداخل يف االختصاصات بني العمادة وجهات أخرث داخل اجلامعة -

   جمال اخلدمات الطالبية ضعف الشراكات اجملتمعية يف -

 ضعف التواصل مع أولياء األمور  -

 ضعف نظم التوثيق يف جال اخلدمات الطالبية -
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 ثانيا: القضايا املالية والتجهيزات
 ضعف املوارد املالية  -

 عدم وجود  ويل ذاتي -

 الطالبية باألنشطةضعف االستامار يف املبالغ  املالية اخلاصة  -

 قفضعف االستفادة من مبالغ الو -

 عدم مرونة اللوائح املالية -

 قدم املباني -

 ضعف قدرات املسارح واملسابح واملالعة عل  تلبية احتياجات الطالب -

 ضعف عدد وإمكانيات األجهزة اخلاصة باألنشطة الطالبية -

 
 ثالثا: القضايا الفنية

 عدم وجود نظام واضح لألنشطة الطالبية الالمنهجية -

 فيذ األنشطة الطالبية املتخصصة ثقافيا ودينيا واجتماعيا ورياضياضعف مستوث الكوادر املسئولة عن تن -

 عدم وجود نظام معتمد للمقارنات املرجعية يف جمال اخلدمات الطالبية -

 عدم وجود نظم الستكشاف وتشجيع املواهة واإلبداع واالبتكار -

 ضعف نظم التعلم الذاتي للطالب -

 ضعف نظم تنمية املهارات احلياتية للطالب -

 تمال األدلة اإلرشادية للطالب عل  مستوث مجيع وحدات اجلامعةعدم اك -
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 عن اخلدمات الطالبية املقدمة من العمادة اإلعالنضعف نظم  -

 ضعف عدد وفاعلية النوادي الطالبية -

 وجود سلوكيات طالبية خاطئة جتا  استخدام البنية األساسية والتجهيزات -

 والواجبات  عدم الوعي الكايف لدث الطالب باألنظمة واحلقوق -

 بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس التواصلضعف  -

 عدم وجود توازن بني عدد اخلدمات املقدمة للطالب يف اجملاالت املختلفة -

 عدم التساوي يف اخلدمات بني أقسام الطالب والطالبات -

 ضعف خدمات وجتهيزات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة -

 يا ضعف نظم مساعدة الطالب املتعارين دراس -

 الطالبية واخلدمات عدم وجود أنظمة لتقييم فاعلية األنشطة -

 ضعف أنظمة تطوير األنشطة واخلدمات الطالبية -
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 الرؤية املستقبلية والرسالة والقيم اجلوهرية لعمادة شؤون الطالب
Vision, Message & Core Values
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لعمادة شؤون الطالب  الرؤية املستقبليةVision of the Deanship of Student Affairs 

 العاملية يف األنشطة واخلدمات الطالبية"   الريادة "التميز و

عمادة شؤون الطالب   رسالةMessage of the Deanship of Student Affairs 

توفري أنشطة الصفية عالية اجلودة  تقديم أنشطة وخدمات طالبية متميزة لتخريج كوادر ذات مهارات عالية وقادرة عل  التنافس شليا ودوليا من خالل"

 وبنية أساسية وجتهيزات فائقة وفق أفضل املواصفات العاملية"  

 القيم اجلوهرية لعمادة شؤون الطالبCore Values: 
  ريادة العامليةاجلودة وال

وفق أفضل املمارسات يف اجلامعات الرائدة يف جمال تعمل عمادة شؤون الطالب عل  حتدي  أنظمتها وهليات العمل بها لتحقيق اجلودة والريادة العاملية 

 األنشطة واخلدمات الطالبية  

 والعمل بروح الفريق شاركةامل

 تلتزم عمادة شؤون الطالب بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية وإتاحة الفرص للجميع إلبداء رأيه جتا  القضايا املشرتكة    

 العدالة والنزاهة

 الب بتطبيق مبادئ العدالة االجتماعية والنزاهة واملساواة وتكافؤ الفرص والتنوع الاقايف والفكري عمادة شؤون الط لتزمت 
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 الشفافية واملساءلة

 تعمل عمادة شؤون الطالب عل  متابعة وتقييم األداء من خالل إنشاء نظم رقابية شايدة حتقق الشفافية واملسائلة   

 احرتام االجتاهات وامليول

 شؤون الطالب االحرتام الكامل والتقدير جلميع امليول واالجتاهات واليت حتقق االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان   تضمن عمادة 

 تقدير القدرات واالستعدادات

 والتميز  تنمية القدرات الشخصية واالستعدادات لدث الطالب مبا يشجع اإلبداع واالبتكاراختاذ التدابري الالزمة لتعمل عمادة شؤون الطالب عل   

 تكافؤ الفرص 

 تلتزم عمادة شئون الطالب برتسيخ مباديء تكافؤ الفرص بني الطالب والطاليات ومنسوبي العمادة 

 املشاركة اجملتمعية

 تعمل عمادة شؤون الطالب عل  أنها جزءا من اجملتمع تؤثر فيه وتت ثر به  
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 األهداف اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب
Strategic Objectives of the Deanship of Student Affairs 
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وفري األنشــطة واخلــدمات املســاندة  تــلتحقيــق رؤيــة العمــادة ورســالتها وأهــدافها يف جمــال    اإلســرتاتيجية لعمــادة شــؤون الطــالب  األهــداف ــت صــيايفة وحتديــد  

يف تهيئة البيئة اجلامعة مبا  ةاإلسرتاتيجيأن تعمل عل  حتقيق رسالة اجلامعة ورؤيتها والرعاية الطالبية لطالب وطالبات اجلامعة  وقد روعي يف هذ  األهداف 

حقـق ذلـك فـال    حيقق  يز خمرجات اجلامعة من الطالب والطالبات وصواًل إ  جمتمع املعرفة الذي يكون فيه الطالة هو احملـرك الرئيسـي للتنميـة  ولكـي يت    

واليت من ضمنها عمادة شؤون الطالب اليت تعمل عل  تهيئة البيئة اجلامعية املناسبة للطالب والطالبـات واالرتقـاء    بد من تضافر جمموعة من العوامل املساندة

 باخلدمات املقدمة هلم  وقد يلت األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة املوجهات العامة التالية:

  اجلودة يف كافة خدمات وأنشطة العمادة حتقيق 

 ها ة والطالب  كن الطالب من ختطيط وتنفيذ األنشطة احملببة هلم مبا يضمن زيادة اإلقبال عل  أنشطة العمادة وتفاعل الطالب والطالبات معتكوين شراكة بني العماد 

  تطوير اإلعالم الطالبي من خالل إصدار مطبوعات طالبية ومواقع إنرتنت  تكون شضنًا ملشاركات الطالب وإبراز إنتاجهم األدبي والعلمي 

 دة تونييف اخلرجيني اد شراكة مع القطاع اخلاص لتنمية املهارات الطالبية وتزويد الطالب مبعارف وقدرات إضافية تتواكة مع حاجة سوق العمل والعمل عل  زياإجي 

 دعم تكوين قيادات طالبية تتحمل مسؤولية املشاركة يف  اختاذ القرار باجلامعة ومساندة إدارة اجلامعة يف القيام مبهامها  

             بـًا وطالبـات وأعضـاء    ت كيد مفاهيم احلقوق والواجبات الطالبية لتحقيـق جمتمـع جـامعي متجـانس تسـود فيـه روح التعـاون واالحـرتام املتبـادل بـني كافـة منسـوبيها طال

 هيئة تدريس ومونيفني 

 اجات املادية والبشرية االرتقاء ب نشطة وخدمات ذوي االحتياجات اخلاصة من الطالب والطالبات ودعم املركز بكافة االحتي 

  تنظيم أنشطة وخدمات نوعية لطالب املنح الدراسية وتوثيق الروابط بني اجلامعة وخرجيي املنح 

  تقديم خدمات تغذية متميزة من خالل فتح جمال املنافسة لشركات التغذية للعمل باجلامعة واالرتقاء لدمات اإلشراف عل  شركات التغذية 

 امل وراقي يليب حاجات الطالب املتنوعة وتتوفر فيه كافة وسائل الراحة واخلدمات توفري إسكان طالبي متك 

  إنشاء مرافق ومنشئات رياضية وترفيهية متكاملة عل  أحدل املواصفات العاملية 

  إجراء الدراسات والبحول اليت تساعد يف تطوير اخلدمات واألنشطة الطالبية 

 ل إجياد شراكة مع القطاع اخلاص لرعاية فعاليات األنشطة املختلفة تنويع مصادر  ويل برامج العمادة من خال 
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  Strategic Objectives of the Deanship of Student Affairsلعمادة شؤون الطالب األهداف اإلسرتاتيجية م

 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق 1

 برامج النشاط الالصفياالبتكار والتجديد والتميز يف  2

 تطوير اإلعالم الطالبي  3

  واملونيفني احلوافز للطالب وأعضاء هيئة التدريس نظم تطوير 4

 املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدرية الطالبي  تطوير 5

 الواجبات ورفع الوعي الطالبي باحلقوق  6

 شراكة طالبية فاعلة ومتميزة  حتقيق  7

 املنشئات الطالبية( -اخلدمات الغذائية -)اإلسكان الطالبي الطالبية املساندةتطوير اخلدمات  8

 الدعم املالي( - رفع كفاءة الرعاية الطالبية )التوجيه واإلرشاد الطالبي 9

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  10

 رعاية الطالب يفري السعوديني  11

 الطالبية تطوير األنظمة واللوائح 12

 املصادر املالية تنويع  13
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واألهداف  اإلسرتاتيجية للجامعة  العالقة بني األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة 
 

 ذات العالقة  األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة للجامعةاألهداف اإلسرتاتيجية  م
 والرعاية الطالبية اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات  حتقيق يف مجيع اجملاالت والتميز يف جماالت شددة اإلجادة 1

 املرونة واملساءلة 2
ــوائح   ــة واللــ ــوير األنظمــ ــة تطــ ــاحلقوق     الطالبيــ ــي بــ ــوعي الطالبــ ــع الــ رفــ

 الواجبات و

  الطالبية  تطوير األنظمة واللوائح بناء تنظيم إداري داعم 3

4 
 كــني طلبـــة اجلامعـــة مــن اكتســـاب املهـــارات   : تعزيــز قـــدرات اخلـــرجيني 

 ء حياتهم األكادمييةالفكرية واملهنية يف أثنا
 رفع كفاءة التدرية الطالبي ودعم املهارات الطالبية 

5 
بنــاء جســور التواصــل داخــل اجلامعــة وخارجهــا مــع : بنــاء جســور التواصــل

 اجلامعات والشركات واجملموعات احمللية والعاملية
 تطوير اإلعالم الطالبي  إنشاء شراكة طالبية فاعلة ومتميزة

6 
هيئــة التــدريس والطلبــة   ألعضــاءتــوفري بيئــة شفــزة   :بيئــة تعلــم داعمــة 

 واملونيفني يف اجلامعة

اخلـــــدمات   )اإلســـــكان الطالبـــــي  تطـــــوير اخلـــــدمات الطالبيـــــة املســـــاندة   

ــة(  -الغذائيــة ــة      املنشــئات الطالبي تطــوير احلــوافز للطــالب وأعضــاء هيئ

 التدريس 

 يع املصادر املالية تنو تطوير وقف اجلامعة وتنويع مصادر  ويلها:  مستقبل مستديم 7

 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي - 8

 الدعم املالي( - توفري الرعاية الطالبية )التوجيه واإلرشاد الطالبي - 9

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  - 10

 رعاية الطالب يفري السعوديني  - 11
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واملبادرات املنبثقة منها واألهداف  اإلسرتاتيجية لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية  بني األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة العالقة 

 

 الداعمة األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة لوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية ومبادراتها ومشاريعهااألهداف اإلسرتاتيجية  م

1 
( 3/2شفـزة ل بـداع والتميـز مـن خـالل املبـادرة رقـم )       تعليمية تعلمية جاذبة و تهيئة بيئة

 حتسني مستوث اخلدمات الطالبية

اخلـــدمات  - )اإلســـكان الطالبـــي تطـــوير اخلـــدمات الطالبيـــة املســـاندة

 - املنشــئات الطالبيــة ( رعايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة  - الغذائيــة

 ملالي(الدعم ا - توفري الرعاية الطالبية )التوجيه واإلرشاد الطالبي

 رعاية الطالب يفري السعوديني  ( التوسع يف تقديم املنح جلذب الطالب املتميزين من داخل اململكة وخارجها3/6املبادرة ) 2

  واملونيفني احلوافز للطالب وأعضاء هيئة التدريسنظم تطوير  رفع كفاءة األداء للكليات والعمادات املساندة املرتبطة بالوكالة 3

4 
( تطـوير وتقويـة العالقـة    2/5ة مـع مؤسسـات اجملتمـع )املبـادرة )    ــــــــ اء شراكات فاعلـــــــــــــــبن

 مع اخلرجيني(

إنشـاء شـراكة     -دعم املهارات الطالبية رفع كفاءة التدرية الطالبي 

 طالبية فاعلة ومتميزة 

5 
ــادرة ) ــع الــــــعامج    2/1املبــــ ــادميي يف مجيــــ ــاد األكــــ ــودة واالعتمــــ ــمان تطبيــــــق اجلــــ ( ضــــ

 كادميية األ
 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق

 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي - 6

 رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات  - 7

 تطوير اإلعالم الطالبي  - 8

  الطالبية تطوير األنظمة واللوائح - 9

  تنويع املصادر املالية - 10
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   املؤشرات الرئيسية لألهداف اإلسرتاتيجية للعمادة
(KPI)  Key Performance Indicators of the Strategic Objectives 
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 : اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية حتقيق( 1اهلدف االسرتاتيجي )
 Assurance of quality in all activities and student welfare services : 

 املؤشرات الرئيسية:
  االيزو   -نظام إدارة اجلودة  حصول العمادة عل  شهادة(ISO) 

  درجة رضا املستفيدين من خدمات العمادة 

 والتميز يف برامج النشاط الالصفي :( االبتكار والتجديد 2اهلدف االسرتاتيجي )
Innovation and Creativity in Extra -Curricular Activities: 

 املؤشرات الرئيسية:
 عدد العامج اجلديدة واملبتكرة السنوية يف زيادةنسبة ال  

  سنويا إ  إمجالي العدد الكلي للطالب احمللية الدولية ويف املنافسات احلاصلني عل  جوائز طالب اجلامعة نسبة  

 ل عليها الطالب والطالباتاليت حيص الدولية واحمللية عدد اجلوائزالسنوية يف زيادة معدل ال  

  عدد براءات االخرتاع املسجلة بواسطة الطالب سنويا 

 .Develop the Student Media( تطوير اإلعالم الطالبي 3اهلدف االسرتاتيجي )
 املؤشرات الرئيسية:

  إصدار جملة الطالة وجملة األندية الطالبية وجملة الشراكة الطالبية 
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     نرتنـت وحتويلـه إ  موقـع تفـاعلي لالســتفادة مـن التغذيـة الراجعـة لرصـد هراء وتعليقـات املسـتفيدين تكون مسـؤولة عـن موقــع             تطـوير موقـع العمـادة علـ  اال

 العمادة وحتدياه بشكل مستمر 

  درجة وعي الطالب باخلدمات املقدمة من العمادة معدل 
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 ة التدريس:وأعضاء هيئاحلوافز للطالب واملوظفني نظم ( تطوير 4اهلدف االسرتاتيجي ) 
D e v e l o p  S t u d e n t  a n d  U n i v e r s i t y  S t a f f  I n c e n t i v e s  :  

 املؤشرات الرئيسية:
  اعتماد درجات للنشاط ترصد للطالب املشاركني 

 تنظيم دورات تدريبية للمونيفني ورواد النشاط يف جمال إدارة النشاط الطالبي 

 نشاط  اعتماد ساعتني عةء تدريسي لعضو هيئة التدريس املشارك يف إدارة ال 

  درجة رضا الطالب عن نظم احلوافز املقدمة إليهم 

  درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن احلوافز املقدمة إليهم 

   درجة رضا الطالب عن احلوافز املقدمة إليهم 
 

 :( دعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدريب الطالبي5اهلدف االسرتاتيجي )
Develop and support Student Skills and Training Programs :  

 املؤشرات الرئيسية:
 الذكية يف التدرية  لاستخدام الفصو 

 : اعتماد شهادة التدرية اليت  نحها العمادة من اجلهات املختصة 

  عقد شراكة تونييف مع القطاع اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 

 ألكادميي السجل املهاري للطالب والطالبات  جبانة السجل ا اعتماد إصدار 

   نسبة الطالب املستفيدين من الدورات التدريبية إ  إمجالي عدد الطالب سنويا 

   درجة رضا الطالب عن الدورات التدريبية املقدمة إليهم 

   درجة رضا أصحاب األعمال عن املهارات الشخصية خلرجيي اجلامعة 
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 : ( رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات6اهلدف االسرتاتيجي )
E n h a n c e  S t u d e n t  R i g h t s  A w a r e n e s s  :  

 املؤشرات الرئيسية:
 يف التواصل بني الطالب وجلان احلقوق الطالبية املستخدمة التقنية  عدد وسائل 

 عة جلامإصدار دورية ربع سنوية عن مفاهيم احلقوق الطالبية وفلسفتها وتبصري الطالب والطالبات مقوقهم وكيفية احلصول عليها وواجباتهم جتا  ا 

 عمل جلنة الت دية الطالبي اخلاصة بتطوير عدد برامج ال 

  حتقق أهداف العقوبات الطالبية للت دية الطالبي الئحة بديلة إصدار 

  إصدار وثيقة أو مدونة للحقوق والواجبات الطالبية 

  درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن لوائح ت دية الطالب 

 ب  درجة رضا املونيفني عن لوائح ت دية الطال 

 ل العام  عدد التظلمات املقدمة من الطالب جتا  العقوبات الت ديبية الصادرة ضدهم نسبة إ  إمجالي الطالب الذين صدرت ضدهم عقوبات ت ديبية خال 

 :( دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية7اهلدف االسرتاتيجي )
Develop and support Student Partnership Program  

 الرئيسية: املؤشرات
 املبادرات الطالبية  عدد السنوية يف زيادة معدل ال 

 املقدمة للطالب سنويا يف جمال ريادة األعمال    ةعدد العامج التدريبي 

 عل  مستوث اجلامعة والوطنالذي قام بها الطالب العمل التطوعي  برامج السنوية يف عدد زيادة معدل ال  
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 : دمات الطالبية املساندة( تطوير اخل8اهلدف االسرتاتيجي )
De v e lop  S tud e n t  S u ppo r t i v e  S e rv i ce s  :  

 املؤشرات الرئيسية:
 إنشاء إسكان لطالبـات اجلامعـة يلـيب كافـة     افة االحتياجات ومستويات اإلقامة وإنشاء سكن للطالب املتزوجني وإنشاء إسكان جديد لطالب اجلامعة يليب ك

 امعية االحتياجات ويكون داخل أسوار املدينة اجل

   درجة رضا الطالب عن جودة خدمات اإلقامة املتاحة هلم 

         تطـوير معسـكر   يف جمـال ممارسـة الرياضـة والرتفيـه و    إنشاء مدينة رياضية وترفيهية متكاملة تشتمل علـ  مجيـع ضـروب الرياضـة وتلـيب كافـة االحتياجـات

 اجلوالة ودعمه بكافة االحتياجات املادية والبشرية  

 عن جودة خدمات املدينة الرتفيهية املتاحة هلم   درجة رضا الطالب 

 نشاط واألندية إنشاء مركز متعدد الطوابق للنشاط الطالبي يضم قاعات ومسارح ومعامل تدرية وتنمية املهارات العلمية والفنية واللغات ومكاتة للجان ال

 الطالبية 

 وابق واخلاص بالنشاط الطالبي   درجة رضا الطالب عن اخلدمات املقدمة من مركز اخلدمات متعدد الط 

 
 : ( تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي9اهلدف االسرتاتيجي )

De v e lop  S tud e n t  C o uns e l i n g  S e rv i ce s  :  
 املؤشرات الرئيسية:

  استكمال مجيع متطلبات مركز التوجيه واإلرشاد بتخصيص املوارد املادية والبشرية الالزمة 

  باإلرشاد الطالبي اليت   تطويرها   اخلاصةاللوائح اجلامعية  عدد 

  درجة رضا الطالب عن نظم اإلرشاد والتوجيه املقدمة هلم 
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 : ( تطوير برامج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة10اهلدف االسرتاتيجي )
Develop Caring programs for the Student with Special Needs : 

 املؤشرات الرئيسية:
  املواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة توفري مقر متكامل حسة 

   درجة رضا الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة عن اخلدمات املقدمة هلم 
 

 : ( تطوير برامج رعاية طالب املنح الدراسية11اهلدف االسرتاتيجي )
Develop Caring Programs for International Students :  

 سية:املؤشرات الرئي
 مع الطالب يفري السعوديني  اليت   تدريبها وت هيلها خالل العام للتعامل الكوادر البشرية  عدد 

  تكوين قاعدة بيانات موثوقة وشدثة عن طالب املنح ومتابعة املتميزين منهم 

  إجياد مكتة خاص مبتابعة طالب املنح بعد التخرج والتواصل معهم ودعوتهم حلضور مناسبات باجلامعة  

   درجة رضا الطالب يفري السعوديني عن اخلدمات املقدمة إليهم 

 : ( تطوير األنظمة واللوائح اخلاصة بشؤون الطالب12اهلدف االسرتاتيجي )
D e v e l o p  S t u d e n t s  L a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  :  

 املؤشرات الرئيسية:
 البية تعديل الئحة الدراسة واالختبارات إلدراج بنود خاصة باحلقوق والواجبات الط 

  تعديل الئحة ت دية الطالب لتحقيق املبادئ الرتبوية يف العقوبات عل  املخالفات الطالبية 

  إصدار وثيقة أو مدونة للحقوق والواجبات الطالبية 
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  درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن األنظمة واللوائح الطالبية 

  درجة رضا املونيفني عن األنظمة واللوائح الطالبية 

 لطالب عن األنظمة واللوائح الطالبية درجة رضا ا 

 :  ( تنويع  املوارد املالية13اهلدف االسرتاتيجي )
Di v e r s i f y  F i n a nc i a l  R e sou r c es  :  

 املؤشرات الرئيسية:
 مع القطاع اخلاص لرعاية برامج العمادة اليت   عقدها شراكات ال عدد 

   ياسنواستامار املنشآت الطالبية إمجالي املبالغ العائدة من 

 سنويالتمويل برامج العمادة املخصصة وقف ال قيمة مبالغ 
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 واملبادرات املبنية عليها  األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة
 & related Initiatives Strategic Objectives 
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 : اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية حتقيق( 1اهلدف االسرتاتيجي )
 Adoption of quality standards in all activities and student welfare services : 

 

 : (  تأسيس اهليكل اإلداري للجودة بالعمادة1/1املبادرة )
  تعيني وكيل لعمادة شؤون الطالب للجودة ومساعدة لوكيل العمادة للجودة ب قسام الطالبات 

 دة ب قسام الطالبات إنشاء إدارة للجودة بالعمادة وإدارة للجو 

  إنشاء قسم ل حصاء وحتليل البيانات وقسم للدراسات والبحول وقسم للخطط اإلسرتاتيجية 

 

 دة يف كافة أنشطة وخدمات العمادة :(  حتقيق اجلو2/1املبادرة )
 حتدد رؤيته ورسالته وأهدافه واملستفيدين  امجحصر برامج العمادة يف جمال األنشطة الالصفية واخلدمات والرعاية الطالبية ووضع بطاقة توصيف لكل برن

 منه 

  حتديد معايري اجلودة املطلوب استيفائها يف برامج العمادة 

 عل  عينات من املستفيدين وحتليلها  تالستقراء هراء املستفيدين من أنشطة وخدمات العمادة وتوزيع االستبيانا تتصميم استبيانا 

 عن طريق حتليل بطاقات العامج  بعض من خالل دراسة مدث حتقيقه ألهدافه تقييم كل برنامج أو جمموعة برامج مع 
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 سني رخرجات اجلامعة من اخلريجني :(  إجراء الدراسات والبحوث ملعرفة اجتاهات املستفيدين وتأثري أنشطة وخدمات العمادة على حت3/1املبادرة )
 باحاني ذوي خعة يف جمـال النشـاط الطالبـي ملعرفـة تـ ثري األنشـطة علـ  األداء األكـادميي          إجراء دراسات حتليلية وتقوميية بالتعاون مع جهات خمتصة أو

 ودعم املهارات الذاتي للطالب والطالبات وتقديم مقرتحات وتوصيات حيال األنشطة املناسبة ودورها يف حتقيق أهداف اجلامعة 

 ي والتغذية واخلدمات املساندة إجراء دراسات حول اخلدمات اليت تقدمها العمادة كاإلسكان الطالب 

  إجراء دراسات حول رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

  إجراء دراسات حول رعاية طالب املنح الدراسية ومدث االستفادة املرجوة من برنامج املنح 

 ب والطالبات إجراء دراسات حول الرعاية االجتماعية والنفسية ومدث جناح العمادة يف دعم هذ  الشرائح من الطال 

 ت اجلامعة إجراء دراسات ومول حول مدث فاعلية برامج التدرية وتنمية املهارات ودورها يف حتسني املستوث الدراسي للطالب والطالبات وحتسني خمرجا 
 

 ى حصول العمادة على شهادة االيزو :(  العمل عل4/1املبادرة )
 نظام إدارة اجلودة  دة اختاذ كافة اخلطوات الالزمة حلصول العمادة عل  شها(ISO) 

 

 والتميز يف برامج النشاط الالصفي :( االبتكار والتجديد 2اهلدف االسرتاتيجي )
Innovation and Creativity in Extra -Curricular Activities : 

 

 يذ األنشطة الالصفية:إشراك الطالب والطالبات يف ختطيط وتنفزيادة ( 1/2املبادرة )
 ب والطالبات القرتاح العامج اليت يفضلونها التواصل مع الطال 

  إشراك الطالب يف اهلياكل اإلدارية للنشاط كاللجان الطالبية واألندية الطالبية 

  تكليف الطالب والطالبات بتنفيذ برامج النشاط واالكتفاء باإلشراف عليهم وتوجيههم 
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 :زةتضمني خطة النشاط السنوية برامج مبتكرة ومتمي( 2/2املبادرة )
 احلرص عل  أن تشتمل خطة النشاط السنوية عل  برامج جديدة ومتميزة 

  إبراز العامج املبتكرة وتسليط الضوء اإلعالمي عليها 
 

 :( تطوير اهليكل اإلداري للنشاط واعتماد مبدأ املرونة3/2املبادرة )
  النشاط اعتماد سياسة التطوير اإلداري املستمر هلياكل إدارة النشاط حتقيقًا ألهداف 

  زيادة أعداد األندية الطالبية لتحقيق أكع قدر من املشاركة الطالبية يف إدارة وتنفيذ النشاط 

 التوسع يف تفويض الصالحيات تقلياًل للروتني اإلداري 
 

 ( زيادة الدعم املادي :4/2بادرة )امل
  االهتمام بالعامج املبتكرة ودعمها 

 كرة زيادة احلوافز واجلوائز للعامج املبت 

 احتضان املبادرات الطالبية ودعمها 

 ( تطوير اإلعالم الطالبي 3اهلدف االسرتاتيجي ) 

 

 .Develop the Student Media( تطوير اإلعالم الطالبي 3اهلدف االسرتاتيجي )
 

 ( إنشاء إدارة إعالم وعالقات عامة :1/3املبادرة )
 شطتها يف مجيع وسائل اإلعالم تكون مهام اإلدارة هي العمل عل  نشر أخبار العمادة وأن 

  تشرف اإلدارة عل  اإلعالم والنشر واملطبوعات 
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  تكون مسؤولة عن موقع العمادة وحتدياه بشكل مستمر 
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  : اإلعالمتسخري التقنية احلديثة يف ( 2/3املبادرة )

 

  عة لرصد هراء وتعليقات املستفيدين حتويله إ  موقع تفاعلي لالستفادة من التغذية الراجوتطوير موقع العمادة عل  االنرتنت 

  استخدام الرسائل النصية القصرية ل عالن عن مناسبات العمادة 
 

 : واللوحات اإلعالنية إصدار مطبوعات طالبية( 3/3املبادرة )

    إصدار جملة عل  مستوث الكليات 

  األندية الطالبيةإصدار جملة  

   إسكان الطالب والطالبات إصدار جملة 

 لة الطالة لتكون وعاءًا لنشر اإلنتاج الطالبي العلمي واألدبي والفين إصدار جم 

  إصدار دورية عن احلقوق الواجبات الطالبية لنشر ثقافة احلقوق الطالبية 

  ختصيص صفحة أو عدة صفحات ألنشطة العمادة يف رسالة اجلامعة 

  وضع شاشات إعالنية كبرية داخل الكليات ويف أروقة اجلامعة 

  مع القطاع اخلاص لنشر لوحات إعالنية يف الطرق الرئيسية باجلامعة التنسيق 
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 وأعضاء هيئة التدريس:واملوظفني ( تطوير احلوافز للطالب 4اهلدف االسرتاتيجي )
D e v e l o p  S t u d e n t  a n d  U n i v e r s i t y  S t a f f  I n c e n t i v e s  :  

 

 واإلدارية ( زيادة احلوافز املادية1/4املبادرة )
 ية لبند اجلوائز واحلوافز التكرميية للطالب وأعضاء هيئة التدريس زيادة املخصصات املال 

 يف جمال إدارة النشاط الطالبي تنظيم دورات تدريبية للمونيفني ورواد النشاط 
 

 ( زيادة احلوافز التقديرية )غري املادية(2/4املبادرة )

  اعتماد درجات للنشاط ترصد للطالب املشاركني 

  لعضو هيئة التدريس املشارك يف إدارة النشاط  اعتماد ساعتني عةء تدريسي 

  منح األفضلية يف اخلدمات والرعاية باجلامعة للطالب املشاركني يف النشاط 
 

 :( دعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدريب الطالبي5اهلدف االسرتاتيجي )
Develop and support Student Skills and Training Programs : 

 

 ( تطوير أساليب التدريب الطالبي1/5)املبادرة 

  التغيري يف منط التدرية مي  يكون أكار تقنية (online   ) 

 الذكية يف التدرية  لاستخدام الفصو 

  عقد شراكة مع مراكز متخصصة لتوفري العامج اليت حيتاجها سوق العمل وإجياد املدربني املتخصصني ذوو كفاءة وخعة عالية 

 ورات ذات شهادة معتمدة ومعرتف بها يف سوق العمل  العمل عل  توفري د 

 كليته  إنشاء معامل متطورة يف الكليات الستفادة اكع عدد من الطالب وكذلك قرب املكان يسهل عل  الطالة التواصل واالستفادة من التدرية داخل 

  عقد شراكة تونييف مع القطاع اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 
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 : من اجلهات املختصةدريب التي متنحها العمادة شهادة الت عتمادا( 2/5املبادرة )
  االتصال باجلهات املختصة للحصول عل  اعرتاف رمسي بشهادة التدرية اليت  نحها العمادة 

 السجل املهاري للطالب والطالبات : ( إنشاء3/5املبادرة )

        الـذي يوضــح فيـه الـدورات التدريبيــة الـيت حصــل عليهـا الطالـة أو الطالبــة خـالل فــرتة        اعتمـاد مـنح الطــالب والطالبـات شـهادة الســجل املهـاري عنــد التخـرج

 دراسته باجلامعة 

 

 : ( رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات6اهلدف االسرتاتيجي )
E n h a n c e  S t u d e n t  R i g h t s  A w a r e n e s s  :  

 

 : اهليكل اإلداري واألنظمة اخلاصة باحلقوق الطالبية( تطوير 1/6املبادرة )
 جلان حقوق طالبية عل  مستوث الكليات العلمية والصحية واإلنسانية  ءإنشا 

   تطوير األنظمة احلقوقية وإصدار نظام احلقوق والواجبات الطالبية باجلامعات 
 

 : ( دعم وحدة محاية احلقوق الطالبية وتوفري احتياجاتها البشرية واملادية2/6املبادرة )

 ملستشارين القانونيني دعم وحدة احلقوق الطالبية با 

  توفري مقار للجان احلقوق الطالبية بالكليات 
 

 : ( تطوير أساليب نشر ثقافة احلقوق الطالبية والتعريف بها3/6املبادرة )

  استخدام التقنية يف التواصل بني الطالب وجلان احلقوق الطالبية 

 صري الطالب والطالبات مقوقهم وكيفية احلصول عليها وواجباتهم جتا  اجلامعة إصدار دورية ربع سنوية عن مفاهيم احلقوق الطالبية وفلسفتها وتب 



 

 
70 

 املعاقبة الطالبية( تطوير آلية 4/6املبادرة )

  تطوير عمل جلنة الت دية الطالبي وإصدار الئحة بديلة حتقق أهداف العقوبات الطالبية 

 

 :( دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية7اهلدف االسرتاتيجي )
Develop and support Student Partnership Program  

 

 تشجيع وحتفيز إطالق املبادرات الطالبية واحتضانها.( 1/7املبادرة )
 تنمية وتشجيع حس ريادة األعمال .( 2/7املبادرة )
 عة واجملتمع.االستفادة من قدرات واملواهب املتوفرة لدى الطالب والطالبات وتوظيفها خلدمة اجلام( 3/7املبادرة )
 تنمية اإلحساس بأهمية العمل التطوعي على مستوى اجلامعة والوطن، والتسابق لإلسهام فيه.( 4/7املبادرة )

 

 : تطوير اخلدمات الطالبية املساندة( 8اهلدف االسرتاتيجي )
De v e lop  S tud e n t  S u ppo r t i v e  S e rv i ce s  :  

 

 (Student Housing)ت(( تطوير اإلسكان الطالبي )طالب وطالبا1/8املبادرة )
  إنشاء إسكان جديد لطالب اجلامعة يليب كافة االحتياجات ومستويات اإلقامة 

  إنشاء سكن للطالب املتزوجني 

  إنشاء إسكان لطالبات اجلامعة يليب كافة االحتياجات ويكون داخل أسوار املدينة اجلامعية 

   زيادة الكوادر البشرية وتدريبها ورفع كفاءتها 
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 : (Develop Student Facilities( تطوير املنشآت الطالبية )2/8ة )املبادر

  إنشاء مدينة رياضية وترفيهية متكاملة تشتمل عل  مجيع ضروب الرياضة وتليب كافة االحتياجات يف جمال ممارسة الرياضة والرتفيه 

   تطوير معسكر اجلوالة ودعمه بكافة االحتياجات املادية والبشرية 

 عدد الطوابق للنشاط الطالبي يضم قاعات ومسارح ومعامل تدرية وتنمية املهارات العلمية والفنية واللغات ومكاتة للجان النشاط واألنديةإنشاء مركز مت 

 الطالبية 

 
 : (Develop Food Services( تطوير التغذية الطالبية )3/8املبادرة )

 ية بالعمل باجلامعة لتحقيق املنافسة التعاقد مع شركات تغذية متميزة والسماح ألكار من شركة تغذ 

  زيادة أعداد الصاالت اليت يقدم فيها الطعام 

   اعتماد وجبات يفذائية خاصة لذوي احلاالت اخلاصة كمرض  السكر والضغط واحلمية الغذائية والنباتيني 

  تطوير أنظمة الرقابة باستخدام املختعات وأجهزة العناية وأنظمة الرقابة املرئية 

 
 ات الطالبية :( ميكنة اإلصدار4/8ادرة )املب
  حصول الطالب عل  خطابات التعريف وأذونات ختفيض التذاكر السفرية بشكل هلي من خالل مراكز بالكليات 
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 : ( تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي9اهلدف االسرتاتيجي )
De v e lop  S tud e n t  C o uns e l i n g  S e rv i ce s  :  

 

 تطلبات مركز التوجيه واإلرشاد بتخصيص املوارد املادية والبشرية الالزمة.(استكمال مجيع م9/ 1املبادرة )

 (تعديل اللوائح اجلامعية إلنفاذ توصيات وقرارات جلان التوجيه واإلرشاد.9/ 2املبادرة )

 
 : ( تطوير برامج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة10اهلدف االسرتاتيجي )

Develop Caring programs for the Student with Special Needs : 
 

 ( توفري مقر متكامل حسب املواصفات العاملية ويلبي كافة احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة.1/10املبادرة )
 

 : ( تطوير برامج رعاية طالب املنح الدراسية11اهلدف االسرتاتيجي )
Develop Caring Programs for International Students : 

 

 ( دعم إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين1/11املبادرة )
 وذات اخلعة يف التعامل مع الطالب يفري السعوديني لكوادر البشرية املدربة واملؤهلة توفري ا  

   ت مني األجهزة الالزمة لتطوير عمل اإلدارة من أجهزة حاسة هلي ويفريها 

 ميزين منهم تكوين قاعدة بيانات موثوقة وشدثة عن طالب املنح ومتابعة املت 



 

 
73 

 ع طالب املنح الدراسية بعد التخرج :( التواصل م2/11املبادرة )

  إجياد مكتة خاص مبتابعة طالب املنح بعد التخرج والتواصل معهم ودعوتهم حلضور مناسبات باجلامعة 
 

 : السعودي( إعداد برامج لتهيئة الطالب املستجدين وبرامج دمج يف احلياة اجلامعية واجملتمع 3/11املبادرة )
  تطوير برامج التهيئة اجلامعية والتعريف باململكة العربية السعودية لطالب يفري السعوديني 

  وضع برامج نشاط طالبي مشرتكة وخمصصة إلدماج الطالة يفري السعودي يف اجملتمع السعودي 

 
 : ( تطوير األنظمة واللوائح اخلاصة بشؤون الطالب12اهلدف االسرتاتيجي )

D e v e l o p  S t u d e n t s  L a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  :  

 
 : ( تعديل بعض األنظمة واللوائح القدمية وغري املواكبة للمتغريات1/12املبادرة )

  تعديل نظام جملس التعليم العالي واجلامعات للسماح مبشاركة الطالب يف جملس اجلامعة وجمالس الكليات واألقسام 

 اصة باحلقوق والواجبات الطالبية تعديل الئحة الدراسة واالختبارات إلدراج بنود خ 

  تعديل الئحة ت دية الطالب لتحقيق املبادئ الرتبوية يف العقوبات عل  املخالفات الطالبية 
 

 : ( إصدار لوائح لتنظيم الربامج املستجدة يف شؤون الطالب2/12املبادرة )
  وضع الئحة لعمادة شؤون الطالب لتنظيم اإلشراف عل  الشؤون الطالبية 

 ر لوائح خاصة باجمللس االستشاري الطالبي لتقنني وتنظيم دور  ومهامه وكيفية تكوينه إصدا 

  إصدار وثيقة أو مدونة للحقوق والواجبات الطالبية 
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 :  ( تنويع  املوارد املالية13اهلدف االسرتاتيجي )
Di v e r s i f y  F i n a nc i a l  R e sou r c es  :  

 
 اية برامج العمادة :قطاع اخلاص لرع( عقد شراكات مع ال1/13املبادرة )

  ترويج برامج النشاط الطالبي كاملسابقات الاقافية والبطوالت الرياضية واملهرجانات من خالل رعاية املؤسسات اخلاصة 

 توفري مداخيل مالية من خالل برامج الرعاية 

 
 ( استثمار املنشآت الطالبية :2/13املبادرة )

 ارجية مبقابل مادي شهري أو من خالل عقودالسماح باستخدام املنشآت الرياضية للجهات اخل 

  فرض رسوم عل  استخدامات املالعة الرياضية لألفراد من يفري الطالب 

 
 إيجاد وقف لتمويل برامج العمادة : (3/13املبادرة )

 ( مليون ريال لدعم موارد العمادة بشكل ثابت 10احلصول عل  وقف استاماري داخل اجلامعة لتوفري ما ال يقل عن ) 
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 اــة ومبادراتهــاملخطط التفصيلي لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجي
DETAILED PLAN OF STRATEGIC OBJECTIVES AND RELATED INITIATIVES  
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 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق (1اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية ري للجودة بالعمادة ت سيس اهليكل اإلدا (1/1املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة تعيني وكيل لعمادة شؤون الطالب للجودة ومساعدة لوكيل العمادة للجودة ب قسام الطالبات 

 سنة واحدة إنشاء إدارة للجودة بالعمادة وإدارة للجودة ب قسام الطالبات 

 سنة واحدة لدراسات والبحول وقسم للخطط اإلسرتاتيجية إنشاء قسم ل حصاء وحتليل البيانات وقسم ل

 مؤشرات األداء
 جتهيز اإلدارة مبا حتتاجه من معدات وأجهزة مكتبية 

  تزويد الوكالة باملونيفني ذوي اخلعة يف جمال اجلودة 

  إصدار قرار بتعيني وكيل العمادة للجودة 

 ودة ـ إدارة اجلودةالعميد ـ وكيل العمادة للج اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مدير إدارة اجلودة ـ إدارات العمادة األطراف املعنية

 باح  ـ مونيفي إحصاء ت ـ مستشار اجلودة االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 ة واخلدمات والرعاية الطالبية اجلودة يف كافة األنشط حتقيق (1اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية ضمان حتقيق معايري اجلودة يف كافة أنشطة وخدمات العمادة  (2/1املبادرة )

 برامج املبادرة

حصر برامج العمادة يف جمال األنشطة الالصفية واخلدمات والرعاية الطالبية ووضع بطاقة توصيف 

 واملستفيدين منه لكل برنامج حتدد رؤيته ورسالته وأهدافه 
 سنة واحدة

 سنة واحدة اجلودة املطلوب استيفائها يف برامج العمادة قياس حتديد معايري 

عل   تالستقراء هراء املستفيدين من أنشطة وخدمات العمادة وتوزيع االستبيانا تتصميم استبيانا

 عينات من املستفيدين وحتليلها 
 سنة 2ـ 1

برامج مع بعض من خالل دراسة مدث حتقيقه ألهدافه عن طريق  تقييم كل برنامج أو جمموعة

 حتليل بطاقات العامج 
 سنوات 1-4

 مؤشرات األداء
  إعداد كافة النماذج واالستبانات الالزمة لعمل اإلدارة 

  االنتهاء من تقييم برناجمني عل  األقل كل فصل دراسي 

 درجة رضا الطالب عن جودة اخلدمات املقدمة من العمادة  

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ إدارة اجلودة اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مدير إدارة اجلودة ـ إدارات العمادة ـ طالب وطالبات اجلامعة األطراف املعنية

 باتباح  ـ مونيفي إحصاء ت ـ مستشار اجلودة ـ طالب وطال االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق (1اهلدف االسرتاتيجي )

 ة الزمنيةاملد سني خمرجات اجلامعة من اخلرجينيإجراء الدراسات والبحول ملعرفة اجتاهات املستفيدين وت ثري أنشطة وخدمات العمادة عل  حت  (3/1املبادرة )

 برامج املبادرة

إجـراء دراســات حتليليـة وتقومييــة بالتعــاون مـع جهــات خمتصــة أو بـاحاني ذوي خــعة يف جمــال النشـاط الطالبــي ملعرفــة      

تــ ثري األنشــطة علــ  األداء األكــادميي ودعــم املهــارات الــذاتي للطــالب والطالبــات وتقــديم مقرتحــات وتوصــيات حيــال             

 حتقيق أهداف اجلامعة األنشطة املناسبة ودورها يف 

 سنة2ـ 1

 سنة2ـ 1 إجراء دراسات حول اخلدمات اليت تقدمها العمادة كاإلسكان الطالبي والتغذية واخلدمات املساندة 

 سنة2ـ 1 إجراء دراسات حول رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

 سنة2ـ 1 جوة من برنامج املنح إجراء دراسات حول رعاية طالب املنح الدراسية ومدث االستفادة املر

 سنة2ـ 1 إجراء دراسات حول الرعاية االجتماعية والنفسية ومدث جناح العمادة يف دعم هذ  الشرائح من الطالب والطالبات 

إجراء دراسات ومول حول مدث فاعلية برامج التدرية وتنمية املهارات ودورها يف حتسني املستوث الدراسي للطالب 

 وحتسني خمرجات اجلامعة  والطالبات
 سنة2ـ 1

 مؤشرات األداء
   االنتهاء من إجراء دراسة واحدة كل سنة 

  نشر نتائج البحول وتوصياتها 

 وضع اخلطط الالزمة مع األخذ يف احلسبان نتائج الدراسات 

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ إدارة اجلودة اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 لعميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مدير إدارة اجلودة ـ إدارات العمادة ـ طالب وطالبات اجلامعةا األطراف املعنية

 باح  ـ مونيفي إحصاء ت ـ مستشار اجلودة ـ طالب وطالبات االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 ة واخلدمات والرعاية الطالبية اجلودة يف كافة األنشط  حتقيق (1اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية (ISOالعمل عل  حصول العمادة عل  شهادة االيزو  ) (4/1املبادرة )

 سنتان (ISOاختاذ كافة اخلطوات الالزمة حلصول العمادة عل  شهادة مطابقة املواصفات واجلودة ) برامج املبادرة

 مؤشرات األداء
 اآليزو  حتديد متطلبات احلصول عل  شهادة 

 وضع خطة تفصيلية للبدء يف خطوات حتقيق متطلبات احلصول عل  شهادة اآليزو 

 حصول العمادة عل  شهادة االيزو 

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ إدارة اجلودة اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 عمادة ـ طالب وطالبات اجلامعةالعميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مدير إدارة اجلودة ـ إدارات ال األطراف املعنية

 باح  ـ مونيفي إحصاء ت ـ مستشار اجلودة ـ طالب وطالبات االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر

 

 

 



 

 
80 

 

 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي (2اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية والطالبات يف ختطيط وتنفيذ األنشطة الالصفية  زيادة إشراك الطالب (1/2املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة التواصل مع الطالب والطالبات القرتاح العامج اليت يفضلونها 

 سنة واحدة إشراك الطالب يف اهلياكل اإلدارية للنشاط كاللجان الطالبية واألندية الطالبية 

 سنة واحدة بتنفيذ برامج النشاط واالكتفاء باإلشراف عليهم وتوجيههم  تكليف الطالب والطالبات

 مؤشرات األداء

 الالصفي عدد الطالب والطالبات املشاركني يف النشاط معدل الزيادة السنوية يف 

  الالصفي رضا الطالب والطالبات عن برامج النشاط درجة 

  يزة عدد العامج املبتكرة واملتممعدل الزيادة السنوية يف 

 نسبة طالب اجلامعة احلاصلني عل  جوائز يف املنافسات الدولية واحمللية  سنويا إ  إمجالي العدد الكلي للطالب  

 معدل الزيادة السنوية يف عدد اجلوائز الدولية واحمللية اليت حيصل عليها الطالب والطالبات  

  عدد براءات االخرتاع املسجلة بواسطة الطالب سنويا 

 سؤولة عن التنفيذاجلهة امل
ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ  إدارات النشاط )طالب  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ 

 وطالبات(

 اط )طالب وطالبات(وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارات النش األطراف املعنية

 ( مثانية مليون ريال ـ زيادة عدد مشريف النشاط يف الكليات واألقسام 8000000ميزانية سنوية للنشاط ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي (2اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تضمني خطة النشاط السنوية برامج مبتكرة ومتميزة  (2/2بادرة )امل

 برامج املبادرة
 سنة واحدة احلرص عل  أن تشتمل خطة النشاط السنوية عل  برامج جديدة ومتميزة

 سنة واحدة إبراز العامج املبتكرة وتسليط الضوء اإلعالمي عليها 

 مؤشرات األداء

 عدد الطالب والطالبات املشاركني يف النشاط يف ةنويمعدل الزيادة الس  

 الطالب والطالبات عن برامج النشاط  درجة رضا 

 عدد العامج املبتكرة واملتميزة السنوي يف زيادة معدل ال 

 نسبة طالب اجلامعة احلاصلني عل  جوائز يف املنافسات الدولية واحمللية  سنويا إ  إمجالي العدد الكلي للطالب  

 ل الزيادة السنوية يف عدد اجلوائز الدولية واحمللية اليت حيصل عليها الطالب والطالباتمعد  

  عدد براءات االخرتاع املسجلة بواسطة الطالب سنويا 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
إدارات النشاط )طالب ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ   وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ 

 وطالبات(

 وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارات النشاط )طالب وطالبات( األطراف املعنية

 زيادة عدد مشريف النشاط يف الكليات واألقسام  االحتياجات املادية والبشرية

 شؤون الطالبعميد  املسؤول املباشر
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي (2اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تطوير اهليكل اإلداري للنشاط واعتماد مبدأ املرونة  (3/2املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة النشاط اعتماد سياسة التطوير اإلداري املستمر هلياكل إدارة النشاط حتقيقًا ألهداف 

 سنة واحدة زيادة أعداد األندية الطالبية لتحقيق أكع قدر من املشاركة الطالبية يف إدارة وتنفيذ النشاط 

 سنة واحدة التوسع يف تفويض الصالحيات تقلياًل للروتني اإلداري

 مؤشرات األداء

 عدد العامج اجلديدةالسنوية يف زيادة معدل ال  

 فيدين من خدمات العمادة فيما خيص تبسيط اإلجراءات اإلداريةدرجة رضا املست  

  قيمة املبالغ اليت   ختصيصها للنوادي الطالبية سنويا 

 اليت صدرت سنويا لصوص تفويض الصالحيات  تعدد القرارا  

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
كيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ  إدارات النشاط )طالب العميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ و

 وطالبات(

 ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارات النشاط )طالب وطالبات( وكيل العمادة للشراكة الطالبيةوكيل العمادة لألنشطة ـ  األطراف املعنية

 األقسام زيادة عدد مشريف النشاط يف الكليات و االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي (2اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية   املخصص للعامج املبتكرة الدعم املادي زيادة (4/2املبادرة )

 برامج املبادرة
 واحدة سنة زيادة احلوافز واجلوائز للعامج املبتكرة 

 سنة واحدة احتضان املبادرات الطالبية ودعمها

 مؤشرات األداء

  عدد الطالب والطالبات املشاركني يف النشاط معدل الزيادة السنوية يف 

  الطالب والطالبات عن برامج النشاط درجة رضا 

 عدد العامج املبتكرة واملتميزة السنوية يف زيادة معدل ال 

 ات املسجلة بواسطة الطالب سنويا عدد االبتكارات واالخرتاع 

 قيمة اإلنفاق السنوي عل  العامج املبتكرة سنويا 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ  إدارات النشاط )طالب  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ 

 وطالبات(

 مادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارات النشاط )طالب وطالبات(وكيل الع األطراف املعنية

 ( ثالثة مليون300000ميزانية سنوية لألنشطة املبتكرة ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 عالم الطالبي تطوير اإل (3اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية يشارك فيها الطالب والطالبات إنشاء إدارة إعالم وعالقات عامة (1/3املبادرة )

 برامج املبادرة
تكون مهام اإلدارة هي العمل عل  نشر أخبار العمادة وأنشطتها يف مجيع وسـائل اإلعـالم وتشـرف اإلدارة علـ      

 عن موقع العمادة وحتدياه بشكل مستمر  اإلعالم والنشر واملطبوعات وتكون مسؤولة
 سنة واحدة

 مؤشرات األداء

 تعيني مدير ل دارة وحتديد أقسامها واختصاصاتها إصدار قرار ب 

 وضع خطة عمل اإلدارة  

  عدد املقاالت الصحفية واملواد اإلعالمية املنشورة سنويا عن أنشطة العمادة 

 نسبة الطالب املشاركني يف العمل اإلعالمي بالعمادة إ  إمجالي عدد طالب اجلامعة سنويا 

  درجة وعي الطالب باخلدمات املقدمة من العمادة 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
اإلعالم والعالقات  ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ  إدارة وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ 

 العامة بالعمادة

 األطراف املعنية
وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

 بالعمادة

 ( واحد مليون ريال100000ميزانية سنوية ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب ملباشراملسؤول ا
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 تطوير اإلعالم الطالبي  (3اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تسخري التقنية احلدياة يف اإلعالم  (2/3املبادرة )

 برامج املبادرة
تطوير موقع العمادة عل  االنرتنت وحتويله إ  موقع تفاعلي لالستفادة من التغذية الراجعة لرصد هراء 

 املستفيدين  وتعليقات
 سنة واحدة

 سنة واحدة استخدام الرسائل النصية القصرية ل عالن عن مناسبات العمادة 

 مؤشرات األداء

  عدد املشاركني من الطالب والطالبات يف مناسبات العمادة معدل الزيادة السنوية يف 

 ارتفاع عدد التعليقات واالستفسارات من الطالب والطالبات  

 ليت   إنفاقها عل  تقنية املعلومات بالعمادة ا  إمجالي امليزانية الكلية قيمة املبالغ ا 

     تطـــوير موقـــع العمـــادة علـــ  االنرتنـــت وحتويلـــه إ  موقـــع تفـــاعلي لالســـتفادة مـــن التغذيـــة الراجعـــة لرصـــد هراء وتعليقـــات

 املستفيدين تكون مسئولة عن موقع العمادة وحتدياه بشكل مستمر 

 ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ  اإلعالم والعالقات العامة وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ  لتنفيذاجلهة املسؤولة عن ا

 لعامةوكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارة اإلعالم والعالقات ا األطراف املعنية

 ( مخسمائة ألف ريال500.000ميزانية سنوية ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اإلعالم الطالبي  (3اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية إصدار مطبوعات طالبية واللوحات اإلعالنية (3/3املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنة واحدة ة عل  مستوث الكليات  إصدار جمل 

 سنة واحدة إصدار جملة األندية الطالبية 

 سنة واحدة إصدار جملة إسكان الطالب والطالبات  

 سنة واحدة إصدار جملة الطالة لتكون وعاءًا لنشر اإلنتاج الطالبي العلمي واألدبي والفين 

 سنة واحدة قافة احلقوق الطالبية إصدار دورية عن احلقوق الواجبات الطالبية لنشر ث

 سنة واحدة ختصيص صفحة أو عدة صفحات ألنشطة العمادة يف رسالة اجلامعة 

 سنة واحدة وضع شاشات إعالنية كبرية داخل الكليات ويف أروقة اجلامعة 

 مؤشرات األداء

  تكوين هيئات التحرير للمجالت من الطالب والطالبات ورواد األنشطة 

 سنويا األعداد املوزعة من اجملالت الطالبيةادة يف معدل الزي 

  إصدار جملة الطالة وجملة األندية الطالبية وجملة الشراكة الطالبية 

  درجة وعي الطالب باخلدمات املقدمة من العمادة 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
العمادة لشؤون الطالبات ـ  إدارة اإلعالم والعالقات ـ وكيلة  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ 

 العامة بالعمادة

 وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالعمادة األطراف املعنية

 ( واحد مليون ريال100000ميزانية سنوية ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير احلوافز للطالب واملونيفني وأعضاء هيئة التدريس (4اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية زيادة احلوافز املادية واإلدارية (1/4املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة تكرميية للطالب وأعضاء هيئة التدريس زيادة املخصصات املالية لبند اجلوائز واحلوافز ال

 سنة 2ـ  1من  تنظيم دورات تدريبية للمونيفني ورواد النشاط يف جمال إدارة النشاط الطالبي

 مؤشرات األداء

 أعداد الطالب والطالبات الذين حيصلون عل  جوائز تكرميية وحوافز مادية  معدل الزيادة السنوية يف 

 أعداد املونيفني ورواد النشاط الذين يتم تكرميهم  وية يفمعدل الزيادة السن 

  اعتماد درجات للنشاط ترصد للطالب املشاركني 

 تنظيم دورات تدريبية للمونيفني ورواد النشاط يف جمال إدارة النشاط الطالبي 

   اعتماد ساعتني عةء تدريسي لعضو هيئة التدريس املشارك يف إدارة النشاط 

  نظم احلوافز املقدمة إليهم درجة رضا الطالب عن 

  درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن احلوافز املقدمة إليهم 

   درجة رضا الطالب عن احلوافز املقدمة إليهم 

 ـ وكيلة العمادة لشؤون  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 ل العمادة لألنشطة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات وكي األطراف املعنية

 ( مخسمائة ألف ريال500.000ميزانية سنوية ) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 بيدعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدرية الطال (5اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تطوير أسالية التدرية الطالبي (1/5املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنة واحدة    onlineالتغيري يف منط التدرية مي  يكون أكار تقنية 

 سنة 2ـ  1من  الذكية يف التدرية  لاستخدام الفصو

ل وإجياد املدربني عقد شراكة مع مراكز متخصصة لتوفري العامج اليت حيتاجها سوق العم

 املتخصصني ذوو كفاءة وخعة عالية 
 سنة 2ـ  1من 

إنشاء معامل متطورة يف الكليات الستفادة اكع عدد من الطالب وكذلك قرب املكان يسهل عل  

 الطالة التواصل واالستفادة من التدرية داخل كليته 
 سنوات 4

 سنة 2ـ  1من  بالتونييف  عقد شراكة تونييف مع القطاع اخلاص للتدرية املنتهي

 مؤشرات األداء

  عدد معامل التدرية معدل الزيادة السنوية يف 

  أعداد الطالب والطالبات الذين يلتحقون بالدورات التدريبية  معدل الزيادة السنوية يف 

 الذكية يف التدرية  لاستخدام الفصو 

  عقد شراكة تونييف مع القطاع اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 

   نسبة الطالب املستفيدين من الدورات التدريبية إ  إمجالي عدد الطالب سنويا 

   درجة رضا الطالب عن الدورات التدريبية املقدمة إليهم 

   درجة رضا أصحاب األعمال عن املهارات الشخصية خلرجيي اجلامعة 

 ادة لشؤون الطالبات ـ مركز تنمية املهارات الطالبية العميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيلة العم اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات مركز تنمية املهارات الطالبية وكيل العمادة للشراكة الطالبيةوكيل العمادة لألنشطة ـ  األطراف املعنية

 ( مخسة مليون ريال5000000إنشاء معامل التدرية )توفري مدربني متخصصني ـ توفري دعم فين وصيانة ـ  االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 دعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدرية الطالبي (5اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تطوير شهادات التدرية الطالبي (2/5املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة  من اجلهات املختصةنحها العمادة شهادة التدرية اليت   اعتماد

 سنة 2ـ  1من  إنشاء السجل املهاري للطالب والطالبات 

 اعتماد شهادة التدرية اليت  نحها العمادة من اجلهات املختصة :  مؤشرات األداء

 السجل املهاري للطالب والطالبات  جبانة السجل األكادميي  اعتماد إصدار 

 العميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات ـ مركز تنمية املهارات الطالبية  ن التنفيذاجلهة املسؤولة ع

 ـ وكيلة العمادة لشؤون الطالبات مركز تنمية املهارات الطالبية وكيل العمادة للشراكة الطالبيةوكيل العمادة لألنشطة ـ  األطراف املعنية

 - بشريةاالحتياجات املادية وال

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات  (6اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تطوير اهليكل اإلداري واألنظمة اخلاصة باحلقوق الطالبية (1/6املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنة واحدة والصحية واإلنسانية وتوفري مقار هلاجلان حقوق طالبية عل  مستوث الكليات العلمية  ءإنشا

 سنوات 3ـ 2 تطوير األنظمة احلقوقية وإصدار مدونة احلقوق والواجبات الطالبية باجلامعة 

 سنة واحدة دعم وحدة محاية احلقوق الطالبية وتوفري احتياجاتها البشرية واملادية

ة وفلسفتها وتبصري الطالب والطالبات مقوقهم وكيفية احلصول إصدار دورية ربع سنوية عن مفاهيم احلقوق الطالبي

 عليها وواجباتهم جتا  اجلامع
 سنة 2ـ1

 سنة واحدة ختصيص صفحة يف رسالة اجلامعة حتت عنوان )استشارات قانونية طالبية( لتلقي والرد عل  االستشارات 

 سنة واحدة داف العقوبات الطالبية تطوير عمل جلنة الت دية الطالبي وإصدار الئحة بديلة حتقق أه

 مؤشرات األداء

  اعتماد اهليكل اإلداري من اجلهات املختصة باجلامعة 

 اعتماد مدونة احلقوق والواجبات الطالبية باجلامعة 

  عدد وسائل التقنية املستخدمة يف التواصل بني الطالب وجلان احلقوق الطالبية 

 ق الطالبية وفلسفتها وتبصري الطالب والطالبات مقوقهم وكيفية احلصول عليها إصدار دورية ربع سنوية عن مفاهيم احلقو
 وواجباتهم جتا  اجلامعة 

  عدد برامج التطوير اخلاصة بعمل جلنة الت دية الطالبي 

  إصدار الئحة بديلة للت دية الطالبي حتقق أهداف العقوبات الطالبية 

 لطالب درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن لوائح ت دية ا 

  درجة رضا الطالب عن مستوث أداء وحدة محاية احلقوق الطالبية 

   درجة رضا املونيفني عن لوائح ت دية الطالب 

 ل العام  عدد التظلمات املقدمة من الطالب جتا  العقوبات الت ديبية الصادرة ضدهم نسبة إ  إمجالي الطالب الذين صدرت ضدهم عقوبات ت ديبية خال 

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة  ـ وحدة احلقوق الطالبية ة عن التنفيذاجلهة املسؤول

 وكيل العمادة للجودة ـ وحدة احلقوق الطالبية األطراف املعنية

 ريال ألف( ثالمثائة 300.000) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 مج  الشراكة الطالبيةدعم وتطوير برنا (7اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تشجيع وحتفيز إطالق املبادرات الطالبية واحتضانها  (1/7املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة وإبرازها تبين مبادرات طالبية متميزة

 سنة واحدة وضع تصور لتحفيز إطالق املبادرات الطالبية وكيفية تشجيع الطالب والطالبات

 داءمؤشرات األ

  املبادرات الطالبيةاعتماد عدد من 

  املبادرات الطالبية السنوية يف عدد  معدل الزيادة 

  نسبة الطالب املشاركني يف املبادرات الطالبية إ  إمجالي عدد الطالب سنويا 

  عل  مستوث اجلامعة والوطنالذي قام بها الطالب العمل التطوعي  معدل الزيادة السنوية يف عدد برامج  

  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ  جلهة املسؤولة عن التنفيذا

 وكيل العمادة للشراكة الطالبية األطراف املعنية

 ضمن ميزانية األنشطة االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 بيةدعم وتطوير برنامج  الشراكة الطال (7اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تنمية وتشجيع حس ريادة األعمال   (2/7املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة اإلعالن للطالب والطالبات واستقبال األعمال الريادية

 سنة واحدة تبين أحد األعمال الرائدة للطالب والطالبات ك منوذج وتشجيع لآلخرين

 مؤشرات األداء
 سنويا للمشروع ةرض املصاحباواملع اإلعالمية عدد احلمالت 

  اليت   اعتمادها سنويا عدد من األعمال الريادية 

  نسبة الطالب املشاركني يف األعمال الريادية إ  إمجالي عدد الطالب سنويا 

 العميد ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 الطالبية وكيل العمادة للشراكة األطراف املعنية

 ضمن ميزانية األنشطة االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية (7اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية واجملتمع االستفادة من قدرات واملواهة املتوفرة لدث الطالب والطالبات وتونييفها خلدمة اجلامعة  (3/7املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة تكوين فرق العمل الطالبية للقيام باملهام املختلفة

 سنة واحدة تنظيم معارض سنوية لعرض مواهة الطالب وقدراتهم

 مؤشرات األداء

 وحتديد اختصاصاتها اعتماد قوائم فرق العمل الطالبية  

  اعتماد خطة املعارض السنوية 

 عمال اإلبداعية املقدمة من الطالب سنويا عدد األ 

  عدد املشروعات اليت ختدم اجملتمع ويشارك فيها الطالب سنويا 

  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 وكيل العمادة للشراكة الطالبية األطراف املعنية

 نشطةضمن ميزانية األ االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية (7اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تنمية اإلحساس ب همية العمل التطوعي عل  مستوث اجلامعة والوطن  والتسابق ل سهام فيه  (4/7املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة ي وحتديد مهام املتطوعني وجماالت التطوعإقرار برنامج العمل التطوع

 سنة واحدة وضع خطة تدرية الفرق التطوعية عل  مهام التطوع يف اجملاالت املختلفة

 مؤشرات األداء
  اعتماد برنامج العمل التطوعي من اجلهات املختصة 

   ملتعاونةااعتماد اخلطة التدريبية وحتديد اجلهات 

 ني يف أعمال تطوعية إ  إمجالي عدد الطالب باجلامعة سنويا نسبة الطالب املشارك 

  وكيل العمادة للشراكة الطالبيةالعميد ـ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 وكيل العمادة للشراكة الطالبية األطراف املعنية

 ضمن ميزانية األنشطة االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية Student Housing تطوير اإلسكان الطالبي )طالب وطالبات( (1/8املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنوات4 إنشاء إسكان جديد لطالب اجلامعة يليب كافة االحتياجات ومستويات اإلقامة 

 سنوات 4 زوجني إنشاء سكن للطالب املت

 سنوات 4 إنشاء إسكان لطالبات اجلامعة يليب كافة االحتياجات ويكون داخل أسوار املدينة اجلامعية 

 سنتان زيادة الكوادر البشرية وتدريبها ورفع كفاءتها  

 مؤشرات األداء

  إجازة مشروع اإلسكان اجلديد للطالب وتضمينه ميزانية اجلامعة 

 كان الطالبات داخل أسوار املدينة اجلامعية االنتهاء من خمطط إس 

  اإلسكان الطالبي إ  إمجالي عدد طالب اجلامعة نسبة الطالب املستفيدين من 

   درجة رضا الطالب عن جودة خدمات اإلقامة املتاحة هلم 

 إنشاء زوجني وافة االحتياجات ومستويات اإلقامة وإنشاء سكن للطالب املتإنشاء إسكان جديد لطالب اجلامعة يليب ك

 إسكان لطالبات اجلامعة يليب كافة االحتياجات ويكون داخل أسوار املدينة اجلامعية 

   درجة رضا الطالب عن جودة خدمات اإلقامة املتاحة هلم  

 العميد ـ وكيل العمادة ـ إدارة إسكان الطالب ـ إدارة إسكان الطالبات  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 كيل العمادة ـ إدارة اإلسكان الطالبي ـ إدارة املشاريعو األطراف املعنية

 ( مليون ريال100.000000) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية (Develop Student Facilitiesتطوير املنشآت الطالبية ) (2/8املبادرة )

 برامج املبادرة

إنشاء مدينة رياضية وترفيهية متكاملة تشتمل عل  مجيع ضروب الرياضة وتليب كافة االحتياجات يف 

 جمال ممارسة الرياضة والرتفيه 
 سنوات 3

 سنتان تطوير معسكر اجلوالة ودعمه بكافة االحتياجات املادية والبشرية  

لطوابق للنشاط الطالبي يضم قاعات ومسارح ومعامل تدرية وتنمية املهارات العلمية إنشاء مركز متعدد ا

 والفنية واللغات ومكاتة للجان النشاط واألندية الطالبية 
 سنتان

 مؤشرات األداء

  إجناز مشروع املدينة الرياضية باجلامعة 

  االنتهاء من بناء مبن  النشاط الطالبي متعدد الطوابق 

 ير معسكر اجلوالة بعد حتديد متطلبات التطويرإجازة خطة تطو  

   درجة رضا الطالب عن جودة خدمات املدينة الرتفيهية املتاحة هلم 

    درجة رضا الطالب عن اخلدمات املقدمة من مركز اخلدمات متعدد الطوابق واخلاص بالنشاط الطالبي 

 طالبية ـ إدارة املنشآت الطالبيةـ إدارة املشاريعالعميد ـ وكيل العمادة لألنشطة ال اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 وكيل العمادة لألنشطة الطالبية ـ إدارة املنشآت الطالبية ـ إدارة املشاريع األطراف املعنية

 ( عشرة مليون ريال10.000000) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 ير اخلدمات الطالبية املساندةتطو (8اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية (Develop Food Servicesتطوير التغذية الطالبية ) (3/8املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنة واحدة التعاقد مع شركات تغذية متميزة والسماح ألكار من شركة تغذية بالعمل باجلامعة لتحقيق املنافسة 

 سنة واحدة يها الطعام زيادة أعداد الصاالت اليت يقدم ف

 سنة واحدة اعتماد وجبات يفذائية خاصة لذوي احلاالت اخلاصة كمرض  السكر والضغط واحلمية الغذائية والنباتيني  

 سنة واحدة تطوير أنظمة الرقابة باستخدام املختعات وأجهزة العناية وأنظمة الرقابة املرئية 

 مؤشرات األداء

 ة افتتاح صاالت طعام إضافي 

  تدشني عمل شركات التغذية اجلديدة 

 رفع مشروع تطوير أنظمة الرقابة باستخدام املختعات وأجهزة العناية وأنظمة الرقابة املرئية  

  درجة رضا الطالب عن اخلدمات الغذائية املقدمة هلم 

 العميد ـ إدارة التغذية  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 التغذية ـ إدارة املشرتيات واملستودعاتالعميد ـ إدارة  األطراف املعنية

 ( مليون ريال1.000000) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية ميكنة اإلصدارات الطالبية  (4/8املبادرة )

 برامج املبادرة
حصول الطالب والطالبات عل  اإلصدارات الطالبية )التعريف ـــ ختفيض التذاكر( من خالل ( 1/4/8شروع )امل

 موقع اجلامعة 
 سنة واحدة

 مؤشرات األداء
 اكتمال الرتتيبات التقنية وااللكرتونية الالزمة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

 هلم  درجة رضا الطالب عن اخلدمات االلكرتونية املقدمة 

 العميد ـ إدارة العمادة  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ إدارة العمادة ـ الكليات األطراف املعنية

 - االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي (9اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية ع متطلبات مركز التوجيه واإلرشاد بتخصيص املوارد املادية والبشرية الالزمة استكمال مجي (1/9املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنتان إنشاء مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي

 سنة واحدة تعيني املونيفني واملرشدين األكادمييني باملركز والكليات

 مؤشرات األداء
 ملركز مبيزانية اجلامعة اعتماد املبلغ املرصود إلنشاء ا 

 استكمال تعيني مجيع املونيفني واملرشدين باملركز والكليات  

  وكيل العمادة للجودة ـ مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي األطراف املعنية

 ( مليون ريال64.000000) ة والبشريةاالحتياجات املادي

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي (9اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية تعديل اللوائح اجلامعية إلنفاذ توصيات وقرارات جلان التوجيه واإلرشاد  (2/9املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة سة واالختبارات تعديل الئحة الدرا

 سنة واحدة فيما خيص اإلرشاد والتوجيه الطالبي  تعديل الئحة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 مؤشرات األداء

 اعتماد تعديل الئحة الدراسة واالختبارات 

 فيما خيص اإلرشاد والتوجيه الطالبي اعتماد تعديل الئحة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 اخلاصة باإلرشاد الطالبي اليت   تطويرها معية اللوائح اجلا عدد 

  درجة رضا الطالب عن نظم اإلرشاد والتوجيه املقدمة هلم 

  وكيل العمادة للجودة ـ مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ وكيل العمادة للجودة ـ مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي األطراف املعنية

 تعيني مرشدين أكادمييني واجتماعيني وأخصائيني نفسانيني وتوفري ميزانية سنوية االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 ذوي االحتياجات اخلاصة للطالب البيئة املناسبةتطوير  (10اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية ملواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة توفري مقر متكامل حسة ا (1/10املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنوات 4ـ  1 توفري مقر متكامل حسة املواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة

 سنة توفري العدد الكايف من الكوادر الونييفية املدربة واملؤهلة 

 سنة التجهيزات واملعدات اخلاصة مبختلف أنواع اإلعاقات ت مني 

 سنة تعديل بعض األنظمة واللوائح لتوفري مزيد من املرونة فيما خيتص بذوي االحتياجات اخلاصة 

 مؤشرات األداء

  تضمني املشروع يف خطة اجلامعة 

 تعيني مشريف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ملختلف اإلعاقات باجلامعة 

 ماد خطة األجهزة املطلوبة للمركز اعت 

 تعديل الالئحة املالية يف البند اخلاص ببدل القراءة لتشمل الشلل الرعال 

 زيادة املكاف ة املالية للطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة من يفري املكفوفني 

  اخلاصة توفري مقر متكامل حسة املواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات ذوي االحتياجات 

   درجة رضا الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة عن اخلدمات املقدمة هلم 

 وكيل العمادة ـ مركز ذوي االحتياجات اخلاصة  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد ـ وكيل العمادة ـ مركز ذوي االحتياجات اخلاصة ـ جلنة تطوير خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة األطراف املعنية

 مائة مليون ريال 100.000000 ياجات املادية والبشريةاالحت

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير برامج رعاية طالب املنح الدراسية (11اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين تطوير عمل (1/11املبادرة )

 برامج املبادرة

 سنة واحدة شرية املدربة واملؤهلة وذات اخلعة يف التعامل مع الطالب يفري السعوديني  توفري الكوادر الب

 سنة واحدة ت مني األجهزة الالزمة لتطوير عمل اإلدارة من أجهزة حاسة هلي ويفريها  

 سنة واحدة تكوين قاعدة بيانات موثوقة وشدثة عن طالب املنح ومتابعة املتميزين منهم 

 سنة واحدة طالب املنح الدراسية بعد التخرج التواصل مع

 سنة واحدة  إعداد برامج لتهيئة الطالب املستجدين وبرامج دمج يف احلياة اجلامعية واجملتمع السعودي

 مؤشرات األداء

 االنتهاء من تكوين قاعدة بيانات إلكرتونية عن طالب املنح  

 اليت   ت مينها طابعاتاللي واآلأجهزة حاسة  عدد 

 للعمل مع الطالب يفري السعوديني وت هيلها وتدريبها خالل العام  عدد الكوادر اليت   تونييفها 

   درجة رضا الطالب يفري السعوديني عن اخلدمات املقدمة إليهم 

 وكيل العمادة ـ إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 عمادة ـ إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين ـ وكيل العمادة للجودةالعميد ـ وكيل ال األطراف املعنية

 ( مونيفني مؤهلني5( ألف ريال   عدد )500.000) االحتياجات املادية والبشرية

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تطوير األنظمة واللوائح اخلاصة بشؤون الطالب (12اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية وإصدار لوائح جديدة تعديل بعض األنظمة واللوائح القدمية ويفري املواكبة للمتغريات (1/12املبادرة )

 برامج املبادرة

ــة         ــس اجلامعـ ــالب يف جملـ ــاركة الطـ ــماح مبشـ ــات للسـ ــالي واجلامعـ ــيم العـ ــس التعلـ ــام جملـ ــديل نظـ تعـ

 الكليات واألقسام و واجملالس االستشارية عل  مستوث اجلامعة
 سنة واحدة

 سنة واحدة تعديل الئحة الدراسة واالختبارات إلدراج بنود خاصة باحلقوق والواجبات الطالبية 

 سنة واحدة تعديل الئحة ت دية الطالب لتحقيق املبادئ الرتبوية يف العقوبات عل  املخالفات الطالبية 

 سنة واحدة بية وضع الئحة تنفيذية لعمادة شؤون الطالب لتنظيم اإلشراف عل  الشؤون الطال

 مؤشرات األداء

  تعديل الئحة الدراسة واالختبارات إلدراج بنود خاصة باحلقوق والواجبات الطالبية 

  تعديل الئحة ت دية الطالب لتحقيق املبادئ الرتبوية يف العقوبات عل  املخالفات الطالبية 

  إصدار وثيقة أو مدونة للحقوق والواجبات الطالبية 

  هيئة التدريس عن األنظمة واللوائح الطالبية درجة رضا أعضاء 

  درجة رضا املونيفني عن األنظمة واللوائح الطالبية 

  درجة رضا الطالب عن األنظمة واللوائح الطالبية 

  وكيل العمادة للجودة اجلهة املسؤولة عن التنفيذ

 العميد  ـ وكيل العمادة للجودة األطراف املعنية

 - شريةاالحتياجات املادية والب

 عميد شؤون الطالب املسؤول املباشر
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 تنويع  املوارد املالية (13اهلدف االسرتاتيجي )

 املدة الزمنية إعداد اخلطة الالزمة لتنويع املصادر املالية  (1/13املبادرة )

 برامج املبادرة
 سنة واحدة عقد شراكات مع القطاع اخلاص لرعاية برامج العمادة 

 سنة واحدة الطالبية  استامار املنشآت

 سنوات 4ـ  1 إجياد وقف لتمويل برامج العمادة 

 مؤشرات األداء

 إعداد ملف تسويقي متكامل ورقي وإلكرتوني عن برامج العمادة اليت ميكن تسويقها 

  توقيع عقود استخدام مع جهات خارجية لالستفادة من املنشآت الطالبية 

 ع اخلاص لرعاية برامج العمادة مع القطااليت   عقدها شراكات ال عدد 

   سنويااستامار املنشآت الطالبية إمجالي املبالغ العائدة من 

 سنويالتمويل برامج العمادة املخصصة وقف ال قيمة مبالغ 

 اجلهة املسؤولة عن التنفيذ
ة العمادة لشؤون الطالبات ـ ـ وكيل العمادة لألنشطة الطالبية ـوكيل وكيل العمادة للشراكة الطالبيةوكيل العمادة للجودة ـ 

 إدارات العمادة

 األطراف املعنية
العميد  ـ وكيل العمادة للجودة ـ وكيل العمادة للشراكة الطالبية ـ وكيل العمادة لألنشطة الطالبية ـوكيلة العمادة لشؤون 

 الطالبات ـ إدارات العمادة

 - االحتياجات املادية والبشرية

 ن الطالبعميد شؤو املسؤول املباشر
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 ملة العــــــخط

  ACTION PLAN 
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 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق   (1اهلدف االسرتاتيجي )

 ت سيس اهليكل اإلداري للجودة بالعمادة  (1/1املبادرة )

 ت األداءمؤشرا املوازن)املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
( تعـــيني وكيـــل لعمـــادة شـــؤون الطـــالب  1/1/1املشـــروع )

للجـــــودة ومســـــاعدة لوكيـــــل العمـــــادة للجـــــودة ب قســـــام  

 الطالبات 

 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة للجودة ـ 

 إدارة اجلودة

- - 

إصدار قرار بتعيني وكيل 

 العمادة للجودة

 

ــادة وإدار ( 2/1/1املشـــــروع ) ــاء إدارة للجـــــودة بالعمـــ ة إنشـــ

 للجودة ب قسام الطالبات 
 - - سنة واحدة

جتهيـــــز اإلدارة مبـــــا حتتاجـــــه 

 من معدات وأجهزة مكتبية

تزويــد الوكالــة بــاملونيفني    

ــعة يف جمــــــــــال   ذوي اخلــــــــ

 اجلودة 

 

إنشاء قسم ل حصاء وحتليـل البيانـات   ( 3/1/1املشروع )

 وقسم للدراسات والبحول وقسم للخطط اإلسرتاتيجية 
 - - سنة واحدة

ــاملونيفني  تز ــة بـــ ويـــــد الوكالـــ

 ذوي اخلعة يف جمال اجلودة 
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 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق   (1اهلدف االسرتاتيجي )

 ضمان حتقيق معايري اجلودة يف كافة أنشطة وخدمات العمادة  (2/1املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازن)املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
ــروع ) ــال   1/2/1املشـ ــادة يف جمـ ــرامج العمـ ــر بـ ( حصـ

األنشــطة الالصــفية واخلـــدمات والرعايــة الطالبيـــة    

ــه       ــدد رؤيتـ ــامج حتـ ــل برنـ ــيف لكـ ــة توصـ ــع بطاقـ ووضـ

 ورسالته وأهدافه واملستفيدين منه 

 سنة واحدة

العميد ـ 

وكيل العمادة 

للجودة ـ إدارة 

 اجلودة

- - 
فــة النمــاذج واالســتبانات   إعــداد كا

 الالزمة لعمل اإلدارة 

ــروع ) ــودة   2/2/1املشــ ــاس اجلــ ــايري قيــ ــد معــ ( حتديــ

 املطلوب استيفائها يف برامج العمادة 
 تصميم بطاقة قياس لكل برنامج - - سنة واحدة

الســتقراء هراء  ت( تصــميم اســتبيانا3/2/1املشــروع )

ــع    ــادة وتوزيـ املســـتفيدين مـــن أنشـــطة وخـــدمات العمـ

 عل  عينات من املستفيدين وحتليلها  تالستبياناا

 - - سنة 2ـ 1
ــتبيانا  ــاد االســــ ــة   تاعتمــــ ــن جهــــ مــــ

 خمتصة

( تقيــيم كــل برنــامج أو جمموعــة     4/2/1املشــروع ) 

بـــرامج مـــع بعـــض مـــن خـــالل دراســـة مـــدث حتقيقـــه   

 ألهدافه عن طريق حتليل بطاقات العامج 

 - - سنوات 1-4

االنتهاء مـن تقيـيم برنـاجمني علـ      

 األقل كل فصل دراسي 

درجة رضا الطالب عن جودة 

 اخلدمات املقدمة من العمادة
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 اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات والرعاية الطالبية  حتقيق   (1اهلدف االسرتاتيجي )

 سني خمرجات اجلامعة من اخلرجيني إجراء الدراسات والبحول ملعرفة اجتاهات املستفيدين وت ثري أنشطة وخدمات العمادة عل  حت  (3/1املبادرة )

 مؤشرات األداء (ة)املخصصة املوازن املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
( إجــراء دراســات حتليليــة وتقومييــة بالتعــاون مــع   1/3/1املشــروع )

جهــات خمتصــة أو بــاحاني ذوي خــعة يف جمــال النشــاط الطالبــي  

اء األكادميي ودعم املهـارات الذاتيـة   ملعرفة ت ثري األنشطة عل  األد

للطــالب والطالبــات وتقــديم مقرتحــات وتوصــيات حيــال األنشــطة    

 املناسبة ودورها يف حتقيق أهداف اجلامعة 

1-4 

 سنوات

العميد ـ 

العمادة  وكيل

للجودة ـ إدارة 

 اجلودة

100.000 100.000 
   ــع ــاء مـــن وضـ االنتهـ

ــام   ــار العـــــــــــ اإلطـــــــــــ

  للدراسة

   ــع ــود مـــ ــع عقـــ توقيـــ

  متخصصني

  حتديـــــــد تفاصـــــــيل

  امليزانية

   ــيات ــع توصــــــــــ رفــــــــــ

  الدراسة

  

ــروع ) ــدمها     2/3/1املشـ ــيت تقـ ــدمات الـ ــول اخلـ ــراء دراســـات حـ ( إجـ

 العمادة كاإلسكان الطالبي والتغذية واخلدمات املساندة 
 100.000 100.000 سنة واحدة

( إجــــــراء دراســــــات حــــــول رعايــــــة الطــــــالب ذوي  3/3/1املشــــــروع )

 االحتياجات اخلاصة 
 100.000 100.000 سنة 2ـ 1

( إجراء دراسات حـول رعايـة طـالب املـنح الدراسـية      4/3/1املشروع )

 ومدث االستفادة املرجوة من برنامج املنح 

1-4 

 سنوات
100.000 100.000 

( إجراء دراسـات حـول الرعايـة االجتماعيـة والنفسـية      5/3/1املشروع )

 طالب والطالبات ومدث جناح العمادة يف دعم هذ  الشرائح من ال

1-4 

 سنوات
100.000 100.000 

ــروع ) ــرامج     6/3/1املشـ ــة بـ ــدث فاعليـ ــول مـ ــول حـ ــات ومـ ــراء دراسـ ( إجـ

 التدرية وتنمية املهارات ودورها يف زيادة تونييف خرجيي اجلامعة 

1-4 

 سنوات
100.000 100.000 



 

 
109 

 

 لرعاية الطالبية اجلودة يف كافة األنشطة واخلدمات وا حتقيق   (1اهلدف االسرتاتيجي )

 (ISOالعمل عل  حصول العمادة عل  شهادة االيزو  ) (4/1املبادرة )

املوارد  املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
 الالزمة

املوازن)املخص
 مؤشرات األداء ص(

( اختــاذ كافــة اخلطــوات الالزمــة     1/4/1املشــروع ) 

حلصـــول العمـــادة علـــ  شـــهادة مطابقـــة املواصـــفات  

 (ISOواجلودة )

 سنتان

العميد ـ 

وكيل العمادة 

للجودة ـ إدارة 

 اجلودة

- - 

     حتديد متطلبات احلصـول علـ  شـهادة

 اآليزو 

   ــن ــاء مــ ــيلية   االنتهــ ــة تفصــ ــع خطــ وضــ

ــات  للبــــدء يف  ــوات حتقيــــق متطلبــ خطــ

  احلصول عل  شهادة اآليزو
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي  (2اهلدف االسرتاتيجي )

 زيادة إشراك الطالب والطالبات يف ختطيط وتنفيذ األنشطة الالصفية  (1/2ملبادرة )ا

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
ــروع ) ــات   1/1/2املشــ ــع الطــــالب والطالبــ ــل مــ ( التواصــ

 القرتاح العامج اليت يفضلونها 
 سنة واحدة

ل العميد ـ وكي

العمادة لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة لشؤون 

الطالبات ـ  إدارات 

النشاط )طالب 

 وطالبات(

زيادة عدد 

مشريف 

النشاط يف 

الكليات 

 واألقسام

ميزانية سنوية 

( مليون 8للنشاط )

 ريال

 عقد لقاءات دورية  

 عرض هراء من خالل املوقع 

الطــالب يف اهلياكــل اإلداريــة  (إشــراك 2/1/2املشــروع )

 للنشاط كاللجان الطالبية واألندية الطالبية 
 سنة واحدة

 حصر عضوية الطالب 

    ــاري ــس استشــ ــاء جملــ إنشــ

 لألنشطة

( تكليـــف الطـــالب والطالبـــات بتنفيـــذ 3/1/2املشـــروع )

ــيهم    بــــــــرامج النشــــــــاط واالكتفــــــــاء باإلشــــــــراف علــــــ

 وتوجيههم 

 سنة واحدة

  معدل الزيادة السنوية

عدد العامج يف 

 املبتكرة واملتميزة 

    ــل ــن قبــ ــطة مــ ــيم أنشــ تنظــ

 الطالب
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي  (2اهلدف االسرتاتيجي )

 تضمني خطة النشاط السنوية برامج مبتكرة ومتميزة  (2/2املبادرة )

املوارد  املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
 مؤشرات األداء وازنة )املخصص(امل الالزمة

( تضــمني خطــة النشــاط الســنوية  1/2/2املشــروع )

 برامج مبتكرة ومتميزة
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ  

إدارات النشاط 

 )طالب وطالبات(

زيادة عدد 

مشريف 

النشاط 

يف 

ليات الك

 واألقسام

ميزانية سنوية 

( 8للنشاط )

 مليون ريال

  حتديــــــــد الــــــــعامج املبتكــــــــرة

 وتضمينها اخلطة 

ــراز الــعامج املبتكــرة وتســليط    2/2/2املشــروع ) ( إب

 الضوء اإلعالمي عليها 
 سنة واحدة

  وجــود تقــارير صــحفية وإعالميــة

  عن العامج املبتكرة واملتميزة

  نســـــــــــبة طـــــــــــالب اجلامعـــــــــــة

ــلني  ــ  جــــــوائز يف  احلاصــــ علــــ

املنافســـــات الدوليـــــة واحملليـــــة   

ســـــــنويا إ  إمجـــــــالي العـــــــدد 

  الكلي للطالب

     معـــدل الزيـــادة الســـنوية يف عـــدد

اجلـــوائز الدوليـــة واحملليـــة الـــيت    

 حيصل عليها الطالب والطالبات 

     عدد بـراءات االخـرتاع املسـجلة

 بواسطة الطالب سنويا 



 

 
112 

 

 والتميز يف برامج النشاط الالصفي االبتكار والتجديد  (2اهلدف االسرتاتيجي )

 تطوير اهليكل اإلداري للنشاط واعتماد مبدأ املرونة (3/2املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
( اعتماد سياسة التطوير اإلداري 1/3/2املشروع )

يقًا ألهداف املستمر هلياكل إدارة النشاط حتق

 النشاط 

العميد ـ وكيل  سنة واحدة

العمادة لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ  

إدارات النشاط 

 )طالب وطالبات(

زيادة عدد 

مشريف 

النشاط يف 

الكليات 

 واألقسام

ميزانية سنوية 

( 8للنشاط )

 مليون ريال

 شاطإعادة هيكلة إدارات الن 

( زيادة أعداد األندية الطالبية 2/3/2املشروع )

لتحقيق أكع قدر من املشاركة الطالبية يف إدارة 

 وتنفيذ النشاط 

 سنة واحدة

 إنشاء أندية جديدة 

     ــالغ الــــــــيت قيمــــــــة املبــــــ

ختصيصــــــــــــها للنــــــــــــوادي 

 الطالبية سنويا  

( التوسع يف تفويض الصالحيات 3/3/2املشروع )

 داريتقلياًل للروتني اإل
 سنة واحدة

 ــدد ــوض   عـــــــــ ــرارات تفـــــــــ قـــــــــ

الــــــيت صــــــدرت  الصــــــالحيات

 سنويا
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 االبتكار والتجديد والتميز يف برامج النشاط الالصفي  (2اهلدف االسرتاتيجي )

 زيادة الدعم املادي املخصص للعامج املبتكرة   (4/2املبادرة )

 مؤشرات األداء زنة )املخصص(املوا املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

زيــــــادة احلــــــوافز واجلــــــوائز ( 1/4/2املشــــــروع )

 للعامج املبتكرة 
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ  

إدارات النشاط 

 )طالب وطالبات(

زيادة عدد 

مشريف 

النشاط يف 

الكليات 

 ألقساموا

ميزانية سنوية 

لألنشطة 

املبتكرة 

(3000000 )

 ثالثة مليون

 إعداد جدول املكافآت واجلوائز 

 عدد السنوية يف زيادة معدل ال

  العامج اجلديدة

احتضــان املبــادرات الطالبيــة   ( 2/4/2املشــروع )

 ودعمها
 سنة واحدة

 وجود مشاريع ومبادرات طالبية 

  عـــدد بـــراءات االخـــرتاع املســـجلة

 سطة الطالب سنويا بوا

    ــ قيمـــــة اإلنفـــــاق الســـــنوي علـــ

 العامج املبتكرة سنويا
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 تطوير اإلعالم الطالبي (3اهلدف االسرتاتيجي )

 إنشاء إدارة إعالم وعالقات عامة يشارك فيها الطالب والطالبات (1/3املبادرة )

 مؤشرات األداء (املوازنة )املخصص املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

( حتديــد مهــام اإلدارة بالعمــل علــ   1/1/3املشــروع )

ــائل    ــع وســ ــادة وأنشــــطتها يف مجيــ ــار العمــ ــر أخبــ نشــ

اإلعـــــــالم وتشـــــــرف اإلدارة علـــــــ  اإلعـــــــالم والنشـــــــر 

واملطبوعــــات وتكــــون مســــؤولة عــــن موقــــع العمــــادة      

 وحتدياه بشكل مستمر 

 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة لألنشطة ـ 

ادة وكيل العم

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ  

إدارة اإلعالم 

والعالقات العامة 

 بالعمادة

مونيفني 

وطالب 

متخصصني 

 يف اإلعالم

ميزانية سنوية 

(1000000 )

 واحد مليون ريال

 تعيني مدير ل دارة  

  صـــــــــدور صـــــــــالحيات اإلدارة

ــامها   ــد أقســـــــــــــــــ وحتديـــــــــــــــــ

 واختصاصاتها 

 وضع خطة عمل اإلدارة  

   ــحفية ــاالت الصــ ــدد املقــ عــ

واملــواد اإلعالميــة املنشــورة    

 سنويا عن أنشطة العمادة 
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 تطوير اإلعالم الطالبي (3اهلدف االسرتاتيجي )

 تسخري التقنية احلدياة يف اإلعالم (2/3املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

( تطـــوير موقـــع العمـــادة  1/2/3شـــروع )امل

عل  االنرتنت وحتويلـه إ  موقـع تفـاعلي    

لالســـتفادة مـــن التغذيـــة الراجعـــة لرصـــد  

 هراء وتعليقات املستفيدين 

العميد ـ وكيل  سنة واحدة

العمادة لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ  

إدارة اإلعالم 

ات العامة والعالق

 بالعمادة

مونيفني 

وطالب 

متخصصني 

 يف اإلعالم

ميزانية سنوية 

(500.000 )

مخسمائة ألف 

 ريال

   االنتهــــاء مــــن تطــــوير موقــــع العمــــادة

 وإجراء التحدي  املستمر

   ارتفــاع عــدد التعليقــات واالستفســارات

 من الطالب والطالبات

     ــ ــا علــ ــالغ الــــيت   إنفاقهــ ــة املبــ قيمــ

إمجـالي   إ ة تقنية املعلومـات بالعمـاد  

 امليزانية الكلية  

( اســــــتخدام الرســــــائل   2/2/3املشــــــروع )

النصــية القصــرية ل عــالن عــن مناســبات    

 العمادة 

 سنة واحدة

  تــــوفري قاعــــدة بيانــــات ب رقــــام هواتــــف

 الطالب والطالبات 

  اإلعــالن للطــالب والطالبــات لتســجيل

 أرقام هواتفهم للتواصل

     نســـبة الطـــالب املشـــاركني يف العمـــل

إلعالمـــي بالعمـــادة إ  إمجـــالي عـــدد ا

 طالب اجلامعة سنويا

   درجة وعي الطالب باخلدمات املقدمـة

 من العمادة 



 

 
116 

 

 تطوير اإلعالم الطالبي (3اهلدف االسرتاتيجي )

 إصدار مطبوعات طالبية واللوحات اإلعالنية (3/3املبادرة )

 مؤشرات األداء )املخصص(املوازنة  املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

( إصــدار جملــة الطالــة لتكــون وعــاءًا 1/3/3املشــروع )

 لنشر اإلنتاج الطالبي العلمي واألدبي والفين 
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة لألنشطة 

ـ وكيل العمادة 

للشراكة 

الطالبية ـ وكيلة 

العمادة لشؤون 

الطالبات ـ  إدارة 

اإلعالم والعالقات 

 مادةالعامة بالع

مونيفني 

وطالب 

متخصصني 

 يف اإلعالم

ميزانية سنوية 

(1000000 )

 واحد مليون ريال

 تعيني املشرفني وإدارة التحرير

األعداد املوزعة معدل الزيادة يف 

 سنويا من اجملالت الطالبية

 تعيني املشرفني وإدارة التحرير سنة واحدة ( إصدار جملة األندية الطالبية 2/3/3املشروع )

( إصــــــدار جملــــــة إســــــكان الطــــــالب 3/3/3ملشــــــروع )ا

 والطالبات 
 تعيني املشرفني وإدارة التحرير سنة واحدة

( إصـدار جملـة علـ  مسـتوث الكليـات      4/3/3املشروع )

  
 تعيني املشرفني وإدارة التحرير سنة واحدة

( إصدار دوريـة عـن احلقـوق الواجبـات     5/3/3املشروع )

 وق الطالبية الطالبية لنشر ثقافة احلق
 تعيني املشرفني وإدارة التحرير سنة واحدة

( ختصــيص صــفحة أو عــدة صــفحات 6/3/3املشــروع )

 ألنشطة العمادة يف رسالة اجلامعة 
 تعيني مونيف تنسيق سنة واحدة

( وضع شاشـات إعالنيـة كـبرية داخـل     7/3/3املشروع )

 الكليات ويف أروقة اجلامعة 
 ات ونظام التشغيلتوفري لشاش سنة واحدة
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 تطوير احلوافز للطالب واملونيفني وأعضاء هيئة التدريس (4اهلدف االسرتاتيجي )

 زيادة احلوافز املادية واإلدارية (1/4املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

اليــــة لبنــــد   ( زيــــادة املخصصــــات امل  1/1/4املشــــروع ) 

اجلــوائز واحلــوافز التكرمييــة للطــالب وأعضــاء هيئــة   

 واملونيفني التدريس

 سنة واحدة
العميد ـ وكيل 

العمادة 

لألنشطة ـ 

وكيل العمادة 

للشراكة 

الطالبية ـ 

وكيلة العمادة 

 لشؤون الطالبات

مونيفني 

وطالب 

متخصصني 

 يف اإلعالم

ميزانية سنوية 

(500.000 )

مخسمائة ألف 

 ريال

  الئحــــــــة بــــــــاجلوائز  إعـــــــداد

 واحلوافز املالية

    درجة رضا الطالب عـن نظـم

 احلوافز املقدمة إليهم 

  درجـــــة رضـــــا أعضـــــاء هيئـــــة

التــــــــدريس عــــــــن احلــــــــوافز  

 املقدمة إليهم 

     ــالب عـــــن ــة رضـــــا الطـــ درجـــ

 احلوافز املقدمة إليهم 

ــة للمــونيفني   2/1/4املشــروع ) ( تنظــيم دورات تدريبي

 لطالبيورواد النشاط يف جمال إدارة النشاط ا
 سنة واحدة

 وضع برنامج للتدرية علـ  رأس العمـل  

 بالتعاون مع جهات داخل اجلامعة 

( اعتمــــاد درجــــات للنشــــاط ترصــــد  3/1/4املشــــروع )

 للطالب املشاركني 
 سنة واحدة

ــات    ــه للجهـــ ــور ورفعـــ ــداد تصـــ إعـــ

 املختصة باجلامعة إلقرار 

ــي  4/1/4املشــــروع ) ــاعتني عــــةء تدريســ ــاد ســ ( اعتمــ

 ة التدريس املشارك يف إدارة النشاط  لعضو هيئ
 سنة واحدة

ــات    ــه للجهـــ ــور ورفعـــ ــداد تصـــ إعـــ

 املختصة باجلامعة إلقرار 

( مـــــــنح األفضـــــــلية يف اخلـــــــدمات 5/1/4املشـــــــروع )

 والرعاية باجلامعة للطالب املشاركني يف النشاط 
 سنة واحدة

تصــــميم بطاقــــة أفضــــلية  ــــنح 

ــا مـــــن قبـــــل   للطالـــــة واعتمادهـــ

 اجلامعة معالي مدير
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 دعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدرية الطالبي (5اهلدف االسرتاتيجي )

 تطوير أسالية التدرية الطالبي (1/5املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
( التغــيري يف منــط التــدرية ميــ    1/1/5املشــروع )

    onlineن أكار تقنية يكو
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة لألنشطة 

ـ وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات ـ 

مركز تنمية 

 املهارات الطالبية

توفري مدربني 

متخصصني ـ 

توفري دعم 

فين وصيانة ـ 

إنشاء معامل 

 التدرية

(5000000 )

 مخسة مليون ريال

إعــــــــــداد اخلطــــــــــة  االنتهــــــــــاء مــــــــــن  
 قنيةواالحتياجات الت

 سنة 2ـ  1من  الذكية يف التدرية ل( استخدام الفصو2/1/5املشروع )

  إعداد اخلطة االنتهاء من
 واالحتياجات التقنية

  معدل الزيادة السنوية يف عدد
 معامل التدرية

 الذكية اليت    لعدد الفصو
 إنشاؤها خالل العام 

( عقــد شــراكة مــع مراكــز متخصصــة   3/1/5املشــروع )

امج اليت حيتاجها سوق العمل وإجياد املدربني لتوفري الع

 املتخصصني ذوو كفاءة وخعة عالية

 سنة 2ـ  1من 
  تصميم العقود 

 إجراء اتصاالت مع املراكز 

( إنشـاء معامـل متطـورة يف الكليـات     4/1/5املشروع )

الســتفادة اكــع عــدد مــن الطــالب وكــذلك قــرب      

ة مـن  املكان يسـهل علـ  الطالـة التواصـل واالسـتفاد     

 التدرية داخل كليته 

 سنوات 4
  حتديد أعداد املعامل بالتنسيق مع الكليات 

 توفري املخصصات املالية 

( عقد شراكة تونييـف مـع القطـاع    5/1/5املشروع )

 اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 
 سنة 2ـ  1من 

  إعـــداد التصـــور والعقـــود  االنتهـــاء مـــن

 املرحليةواخلطة 

  ــا أصـــــحاب ا ــن  درجـــــة رضـــ ــال عـــ ألعمـــ

 املهارات الشخصية خلرجيي اجلامعة 
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 دعم املهارات الطالبية ورفع كفاءة التدرية الطالبي (5اهلدف االسرتاتيجي )

 التدرية الطالبي شهاداتتطوير  (2/5املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

شهادة التدرية اليت  اعتماد( 1/2/5املشروع )

  من اجلهات املختصة نحها العمادة 
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة 

لألنشطة ـ 

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات 

ـ مركز تنمية 

املهارات 

 الطالبية

- - 

االنتهــــــاء مــــــن إعــــــداد اخلطــــــة 

والرفــــــع جلهــــــات االختصــــــاص 

  لالعتماد

هاري للطالب إنشاء السجل امل( 2/2/5املشروع )

 والطالبات 
 سنة 2ـ  1من 

احلصـــــول علـــــ  املوافقـــــة مــــــن    

  صاحة الصالحية باجلامعة
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 رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات (6اهلدف االسرتاتيجي )

 تطوير اهليكل اإلداري واألنظمة اخلاصة باحلقوق الطالبية (1/6املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( وارد الالزمةامل املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
جلــان حقــوق طالبيــة علــ  مســتوث     ء( إنشــا1/1/6املشــروع )

 الكليات العلمية والصحية واإلنسانية وتوفري مقار هلا
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة للجودة  

ـ وحدة احلقوق 

 الطالبية

 اللجنة العليا

ميزانية 

وتعيني 

مستشارين 

 قانونيني

(300.000 )

 ثالمثائة ألف ريال

إجــازة الفكــرة مــن اللجنــة   

 العليا وتشكيل اللجان

( تطــوير األنظمــة احلقوقيــة وإصــدار مدونــة  2/1/6املشــروع )

 احلقوق والواجبات الطالبية باجلامعة 
 سنة 2ـ  1من 

إعداد املدونة وإجازتها مـن  

 اجلهات املختصة

الطالبيــــة   ( دعــــم وحــــدة محايــــة احلقــــوق   3/1/6املشــــروع )

 وتوفري احتياجاتها البشرية واملادية
 سنة واحدة

  ــارين تعـــــــــيني مستشـــــــ

 قانونيني

  درجــة رضــا الطــالب

عــــــن مســــــتوث أداء  

ــة   ــدة محايـــــــــ وحـــــــــ

 احلقوق الطالبية 

( إصــــدار دوريــــة ربــــع ســــنوية عــــن مفــــاهيم   4/1/6املشــــروع )

احلقـــوق الطالبيـــة وفلســـفتها وتبصـــري الطـــالب والطالبـــات      

 صول عليها وواجباتهم جتا  اجلامعةمقوقهم وكيفية احل

 سنة 2ـ  1من 
ــاص    ــور اخلـــ ــازة التصـــ إجـــ

 بالدورية
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 رفع الوعي الطالبي باحلقوق الواجبات (6اهلدف االسرتاتيجي )تابع 

 تطوير اهليكل اإلداري واألنظمة اخلاصة باحلقوق الطالبية (1/6املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( زمةاملوارد الال املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
ــروع ) ــة حتـــت     5/1/6املشـ ــالة اجلامعـ ــفحة يف رسـ ــيص صـ ( ختصـ

 عنوان )استشارات قانونية طالبية( لتلقي والرد عل  االستشارات 
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة للجودة  

ـ وحدة احلقوق 

 الطالبية

 اللجنة العليا

ميزانية 

وتعيني 

مستشارين 

 قانونيني

(300.000 )

 ثالمثائة ألف ريال

ــن   ــدد األول مـــ ــدور العـــ صـــ

 الصفحة

( تطـــــوير عمـــــل جلنـــــة الت ديـــــة الطالبـــــي  6/1/6املشـــــروع )

 وإصدار الئحة بديلة حتقق أهداف العقوبات الطالبية 
 سنة واحدة

 إجازة الالئحة البديلة 

  درجــة رضــا أعضــاء هيئــة

ــوائح    ــن لــــ ــدريس عــــ التــــ

 ت دية الطالب 

   عـن  درجة رضا املـونيفني

 لوائح ت دية الطالب   

   ــة ــات املقدمــ ــدد التظلمــ عــ

ــا    مــــــــــن الطــــــــــالب جتــــــــ

ــة   ــات الت ديبيــــــــــ العقوبــــــــــ

الصــادرة ضــدهم نســبة إ  

ــذين    ــالب الــ ــالي الطــ إمجــ

صــــدرت ضــــدهم عقوبــــات  

 ت ديبية خالل العام 
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 دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية (7اهلدف االسرتاتيجي )

 ملبادرات الطالبية واحتضانهاتشجيع وحتفيز إطالق ا (1/7املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
تــبين مبــادرات طالبيــة متميــزة    ( 1/1/7املشــروع )

 وإبرازها
العميد ـ وكيل  سنة واحدة

العمادة 

للشراكة 

 الطالبية

احلمالت 

الدعائية 

 واإلعالنية

ريال  100.000

 مبادرةلكل 

اليت  املبادرات الطالبيةعدد من 

   اعتمادها سنويا 

وضــــع تصــــور لتحفيــــز إطــــالق  ( 2/1/7املشــــروع )

املبـــــادرات الطالبيـــــة وكيفيـــــة تشـــــجيع الطـــــالب 

 والطالبات

 سنة 2ـ  1من 
اليت  املبادرات الطالبيةعدد من 

   اعتمادها سنويا 
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 الشراكة الطالبيةدعم وتطوير برنامج   (7اهلدف االسرتاتيجي )

 تنمية وتشجيع حس ريادة األعمال (2/7املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

اإلعالن للطالب والطالبـات  ( 1/2/7املشروع )

 واستقبال األعمال الريادية
العميد ـ وكيل  سنة واحدة

العمادة 

للشراكة 

 بيةالطال

محالت 

إعالنية 

 ودعائية

ريال  100.000

 لكل مشروع

عدد احلمالت اإلعالمية واملعارض 

 املصاحبة للمشروع سنويا

 

تــبين أحــد األعمــال الرائــدة ( 2/2/7املشــروع )

ــجيع    ــ منوذج وتشــــ ــات كــــ ــالب والطالبــــ للطــــ

 لآلخرين

 سنة واحدة

نسبة الطالب املشاركني يف 

 األعمال الريادية إ  إمجالي عدد

 الطالب سنويا

 

 

 دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية (7اهلدف االسرتاتيجي )

 االستفادة من قدرات واملواهة املتوفرة لدث الطالب والطالبات وتونييفها خلدمة اجلامعة واجملتمع  (3/7املبادرة )

 األداءمؤشرات  املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
تكوين فرق العمل الطالبيـة  ( 1/3/7املشروع )

 للقيام باملهام املختلفة
 سنة واحدة

العميد ـ وكيل 

العمادة 

للشراكة 

 الطالبية

تكليف 

طالب 

 ومشرفني

 ريال 100.000

اعتماد قوائم فرق العمل الطالبية 

 وحتديد اختصاصاتها 

ــروع ) ــنوية  ( 2/3/7املشـــ ــارض ســـ ــيم معـــ تنظـــ

 ب وقدراتهملعرض مواهة الطال
 اعتماد خطة املعارض السنوية  سنة واحدة
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 دعم وتطوير برنامج  الشراكة الطالبية (7اهلدف االسرتاتيجي )

 تنمية اإلحساس ب همية العمل التطوعي عل  مستوث اجلامعة والوطن  والتسابق ل سهام فيه  (4/7املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( الزمةاملوارد ال املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

إقــرار برنــامج العمــل التطــوعي   ( 1/4/7املشــروع )

 وحتديد مهام املتطوعني وجماالت التطوع
 سنة واحدة 

العميد ـ وكيل 

العمادة للشراكة 

 الطالبية

احلمالت 

اإلعالنية 

 والدعائية

 ريال 100.000

اعتماد برنامج العمل التطـوعي  

/ اعتمــاد مــن اجلهــات املختصــة  

اخلطـــــــة التدريبيـــــــة وحتديـــــــد 

 اجلهات املتعاونة

ــروع ) ــرق   ( 2/4/7املشـــ ــدرية الفـــ ــة تـــ ــع خطـــ وضـــ

 التطوعية عل  مهام التطوع يف اجملاالت املختلفة
 سنة واحدة

   ــل ــامج العمــــ ــاد برنــــ اعتمــــ

ــات   التطــــــوعي مــــــن اجلهــــ

املختصــة / اعتمــاد اخلطــة 

التدريبية وحتديد اجلهات 

 املتعاونة
   اركني نســبة الطــالب املشــ

ــة إ    ــال تطوعيــــــ يف أعمــــــ

إمجــــــالي عـــــــدد الطـــــــالب  

 باجلامعة سنويا
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 (Student Housingتطوير اإلسكان الطالبي )طالب وطالبات() (1/8املبادرة )

 رات األداءمؤش املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

( إنشــــاء إســــكان جديــــد 1/1/8املشــــروع )

لطالب اجلامعة يليب كافة االحتياجـات  

 ومستويات اإلقامة 

 سنوات 4

العميد ـ وكيل 

العمادة ـ إدارة 

إسكان الطالب ـ 

إدارة إسكان 

 الطالبات

 مليون ريال 100 

   ــد ــروع اإلســــــكان اجلديــــ ــازة مشــــ إجــــ

 للطالب وتضمينه ميزانية اجلامعة 

 ب املستفيدين من نسبة الطال

اإلسكان الطالبي إ  إمجالي عدد 

 طالب اجلامعة 

  درجة رضا الطالب عن جودة خدمات

 اإلقامة املتاحة هلم  

ــروع ) ــالب   2/1/8املشـ ــكن للطـ ــاء سـ ( إنشـ

 املتزوجني 
 مليون ريال 50  سنوات4

إجــازة مشــروع اإلســكان اجلديــد للطــالب  

 وتضمينه ميزانية اجلامعة 

 

( إنشــاء إســكان لطالبــات 3/1/8املشــروع )

اجلامعة يلـيب كافـة االحتياجـات ويكـون     

 داخل أسوار املدينة اجلامعية 

 مليون ريال 100  سنوات4
إجــازة مشــروع اإلســكان اجلديــد للطــالب  

 وتضمينه ميزانية اجلامعة 

(زيـــادة الكـــوادر البشـــرية 4/1/8املشـــروع )

 وتدريبها ورفع كفاءتها  
 -  سنة واحدة

 إسكانتونييف مشريف  

 اعتماد خطة التدرية 
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 (Develop Student Facilitiesتطوير املنشآت الطالبية ) (2/8املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
ــروع ) ــة    إنشــــاء( 1/2/8املشــ ــية وترفيهيــ ــة رياضــ مدينــ

متكاملــة تشــتمل علــ  مجيــع ضــروب الرياضــة وتلــيب       

ــة    ــة الرياضــــ ــال ممارســــ ــات يف جمــــ ــة االحتياجــــ كافــــ

 والرتفيه 

 سنوات 3

العميد ـ وكيل 

العمادة ـ إدارة 

إسكان الطالب ـ 

إدارة إسكان 

 الطالبات

 مليون ريال 100 

    ــاز مشـــروع املدينـــة إجنـ

 الرياضية باجلامعة 

 ب عـن  درجة رضا الطال

جـــودة خـــدمات املدينـــة 

 الرتفيهية املتاحة هلم  

تطوير معسكر اجلوالة ودعمه بكافـة  ( 2/2/8املشروع )

 االحتياجات املادية والبشرية 
 مليون ريال 5  سنتان

إجازة خطة تطوير معسكر 

اجلوالــــــــة بعــــــــد حتديــــــــد 

  متطلبات التطوير

ــروع ) ــق   ( 3/2/8املشـــ ــدد الطوابـــ ــز متعـــ ــاء مركـــ إنشـــ

طالبي يضم قاعات ومسارح ومعامـل تـدرية   للنشاط ال

ــة والفنيــــة واللغــــات ومكاتــــة    ــارات العلميــ وتنميــــة املهــ

 للجان النشاط واألندية الطالبية 

 مليون ريال 15  سنتان

   االنتهاء من بناء مبن

النشـــــــــاط الطالبـــــــــي  

 متعدد الطوابق 

  درجة رضا الطالب عن

اخلدمات املقدمة من 

مركز اخلدمات 

متعدد الطوابق 

خلاص بالنشاط وا

 الطالبي   
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 (Develop Food Servicesتطوير التغذية الطالبية ) (3/8املبادرة )

املوازنة  املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
 مؤشرات األداء )املخصص(

ــر 1/3/8املشـــــروع ) ــد مـــــع شـــ ــة ( التعاقـــ كات تغذيـــ

متميزة والسـماح ألكاـر مـن شـركة تغذيـة بالعمـل       

 باجلامعة لتحقيق املنافسة 

 سنة واحدة

العميد ـ إدارة 

التغذية ـ إدارة 

املشرتيات 

 واملستودعات

- - 
ــفات    ــود واملواصــــــ ــداد العقــــــ إعــــــ

 املناسبة

( زيــادة أعــداد الصــاالت الــيت يقــدم    2/3/8املشــروع )

 فيها الطعام 
 - - سنة واحدة

 تاح صاالت طعام إضافية افت 

  درجة رضا الطالب عن

اخلدمات الغذائية املقدمة 

 هلم

( اعتمــــاد وجبــــات يفذائيــــة خاصــــة  3/3/8املشــــروع )

لــذوي احلــاالت اخلاصــة كمرضــ  الســكر والضــغط  

 واحلمية الغذائية والنباتيني 

 - - سنة واحدة
تضمني املواصـفات والشـروط يف   

 العقود اجلديدة

طــوير أنظمــة الرقابــة باســتخدام  ( ت4/3/8املشــروع )

 املختعات وأجهزة العناية وأنظمة الرقابة املرئية 
 مليون ريال - سنة واحدة

رفــــــع مشــــــروع تطــــــوير أنظمــــــة 

الرقابــــة باســــتخدام املختــــعات   

وأجهزة العنايـة وأنظمـة الرقابـة    

 املرئية
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 تطوير اخلدمات الطالبية املساندة (8اهلدف االسرتاتيجي )

 ميكنة اإلصدارات الطالبية (4/8املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

ــروع ) ــات  ( 1/4/8املشــ ــالب والطالبــ ــول الطــ حصــ

ـــ ختفــيض    علــ  اإلصــدارات الطالبيــة )التعريــف ــ

 التذاكر( من خالل موقع اجلامعة 

 سنة واحدة
العميد ـ إدارة 

 العمادة
- - 

     ــول الطــــالب علــــ حصــ

خطابــــــــــات التعريــــــــــف   

وأذونــــــــــــات ختفــــــــــــيض 

ــفرية   ــذاكر الســــــــ التــــــــ

بشــــكل هلــــي مــــن خــــالل  

 مراكز بالكليات 

  درجة رضا الطالب عن

اخلدمات االلكرتونية 

 املقدمة هلم
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 تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي (9اهلدف االسرتاتيجي )

 بيإنشاء مركز التوجيه واإلرشاد الطال (1/9املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

ــروع ) ــع  1/1/9املشـــــــ ــتكمال مجيـــــــ ( اســـــــ

ــه واإلرشــــــاد     ــز التوجيــــ ــات مركــــ متطلبــــ

ــرية    ــة والبشـــــ ــوارد املاديـــــ ــيص املـــــ بتخصـــــ

 الالزمة 

 سنتان

العميد ـ وكيل 

العمادة للجودة ـ 

مركز التوجيه 

واإلرشاد 

 الطالبي

- 
(64.000000 )

 مليون ريال

    االنتهــــــاء مــــــن جتهيــــــز املبنــــــ

 اخلاص باملركز

  تعـــــــيني املـــــــونيفني واملرشـــــــدين

 األكادمييني

   تعـيني األخصــائيني النفســانيني

 واالجتماعيني 
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 تطوير اإلرشاد والتوجيه الطالبي (9اهلدف االسرتاتيجي )

 جلان التوجيه واإلرشاد  تعديل اللوائح اجلامعية إلنفاذ توصيات وقرارات (2/9املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

( تعـــديل الئحـــة الدراســـة    1/2/9املشـــروع ) 

 واالختبارات
 سنة

العميد ـ وكيل 

العمادة للجودة ـ 

مركز التوجيه 

واإلرشاد 

 الطالبي

- - 

 الرفع بكافة التعديالت املطلوبة 

 ازة التعديالتإج 

 اخلاصة اللوائح اجلامعية  عدد

باإلرشاد الطالبي اليت   

 تطويرها 

  درجة رضا الطالب عن نظم

 اإلرشاد والتوجيه املقدمة هلم

ــروع ) ــؤون   2/2/9املشـــ ــة شـــ ــديل الئحـــ ( تعـــ

 أعضاء هيئة التدريس
 سنة

 الرفع بكافة التعديالت املطلوبة 

 إجازة التعديالت 
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 تطوير البيئة املناسبة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة (10)اهلدف االسرتاتيجي 

 توفري مقر متكامل حسة املواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة  (1/10املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع

ــروع ) ــ1/1/10املشـ ــر متكامـــل  ( تـ وفري مقـ

ــيب كافـــة      ــفات العامليـــة ويلـ ــة املواصـ حسـ

 احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة

 سنوات 4ـ  1

وكيل العمادة ـ 

مركز ذوي 

االحتياجات 

 اخلاصة

 مليون ريال 15 -

  تضـــــــــمني املشـــــــــروع يف خطـــــــــة

 اجلامعة 

  درجة رضا الطالب ذوي

االحتياجات اخلاصة عن 

 اخلدمات املقدمة هلم 

( توفري العدد الكايف من 2/1/10املشروع )

 الكوادر الونييفية املدربة واملؤهلة 
 -  سنة

ــات     ــة ذوي االحتياجـ ــريف رعايـ ــيني مشـ تعـ

 اخلاصة ملختلف اإلعاقات باجلامعة

( تــــــ مني التجهيــــــزات 3/1/10املشـــــروع ) 

 واملعدات اخلاصة مبختلف أنواع اإلعاقات 
 لمركز اعتماد خطة األجهزة املطلوبة ل مليون ريال 5  سنة

( تعديل بعض األنظمـة  4/1/10املشروع )

ــا    ــة فيمـ ــد مـــن املرونـ واللـــوائح لتـــوفري مزيـ

 خيتص بذوي االحتياجات اخلاصة 

 -  سنة

تعــديل الالئحــة املاليــة يف البنــد اخلــاص  

 ببدل القراءة لتشمل الشلل الرعال

زيــادة املكافــ ة املاليــة للطــالب والطالبــات  

ذوي االحتياجــــــات اخلاصــــــة مــــــن يفــــــري  

 ملكفوفنيا
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 تطوير برامج رعاية طالب املنح الدراسية (11اهلدف االسرتاتيجي )

 تطوير عمل إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدين (1/11املبادرة )

 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( املوارد الالزمة املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
ــروع ) ــرية  1/1/11املشـ ــوادر البشـ ــوفري الكـ ( تـ

ملدربــة واملؤهلــة وذات اخلــعة يف التعامــل مــع ا

 الطالب يفري السعوديني  

 سنوات 4ـ  1

وكيل العمادة ـ 

إدارة املنح ورعاية 

الطالب 

 الوافدين

- - 

عـــــدد املـــــونيفني الـــــذين   تـــــونييفهم    

للعمـل  وتدريبهم وت هيلهم خالل العـام   

 مع الطالب يفري السعوديني 

الزمــة  ( تــ مني األجهــزة ال 2/1/11املشــروع )

لتطــوير عمــل اإلدارة مــن أجهــزة حاســة هلــي   

 ويفريها 

 ألف ريال 500 - سنة

  عدد أجهزة احلاسة اآللي

والطابعات  ويفريها اليت   

 ت مينها خالل العام

ــروع ) ( تكــــوين قاعــــدة بيانــــات   3/1/11املشــ

موثوقــة وشدثــة عــن طــالب املــنح ومتابعــة      

 املتميزين منهم 

 - - سنة
ــوين ق   ــن تكـــ ــاء مـــ ــات  االنتهـــ ــدة بيانـــ اعـــ

 إلكرتونية عن طالب املنح

( التواصل مع طـالب املـنح   4/1/11املشروع )

 الدراسية بعد التخرج
 إنشاء مكتة خمتص بالتواصل - - سنة

ــروع ) ــة   5/1/11املشـــ ــرامج لتهيئـــ ــداد بـــ (إعـــ

ــاة     الطــالب املســتجدين وبــرامج دمــج يف احلي

 اجلامعية واجملتمع السعودي

 - - سنة

 مةإعداد اخلطة الالز 

  درجة رضا الطالب يفري السعوديني

 عن اخلدمات املقدمة إليهم 
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 تطوير األنظمة واللوائح اخلاصة بشؤون الطالب (12اهلدف االسرتاتيجي )

 تعديل بعض األنظمة واللوائح القدمية ويفري املواكبة للمتغريات وإصدار لوائح جديدة (1/12املبادرة )

املوارد  املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( الالزمة

ــروع ) ــة   1/1/12املشــــــــ ــة الدراســــــــ ــديل الئحــــــــ ( تعــــــــ

واالختبــارات إلدراج بنــود خاصــة بــاحلقوق والواجبــات   

 الطالبية 

 سنة

وكيل العمادة 

 للجودة

- - 

   رفع مقرتحات التعديل مـن

 خالل القنوات الرمسية

   ــا أعضــــاء هيئــــة درجــــة رضــ

ــة   ــن األنظمــــ ــدريس عــــ التــــ

 اللوائح الطالبية و

     درجـــة رضـــا املـــونيفني عـــن

ــوائح   ــة واللــــــــــــــ األنظمــــــــــــــ

 الطالبية 

     ــة رضــــا الطــــالب عــــن درجــ

ــوائح   ــة واللــــــــــــــ األنظمــــــــــــــ

 الطالبية 

( تعديل الئحة ت دية الطالب لتحقيـق  2/1/12املشروع )

 املبادئ الرتبوية يف العقوبات عل  املخالفات الطالبية 
 - - سنة

رفـــع مقرتحـــات التعـــديل مـــن  

 وات الرمسيةخالل القن

ــروع ) ــادة   3/1/12املشــ ــة لعمــ ــة تنفيذيــ ــع الئحــ ( وضــ

ــراف علـــــ  الشـــــؤون       ــيم اإلشـــ ــؤون الطـــــالب لتنظـــ شـــ
 - - سنة

إعـــداد الالئحـــة بالتعـــاون مـــع 

 اإلدارة القانونية
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 الطالبية 

 

 تنويع  املوارد املالية (13اهلدف االسرتاتيجي )

 املاليةإعداد اخلطة الالزمة لتنويع املصادر  (1/13املبادرة )

املوارد  املسؤولون فرتة التنفيذ املشاريع
 مؤشرات األداء املوازنة )املخصص( الالزمة

ــروع ) ــع  1/1/13املشـــ ــراكات مـــ ( عقـــــد شـــ

 القطاع اخلاص لرعاية برامج العمادة 
 سنة

وكيل العمادة 

للجودة ـ وكيل 

العمادة 

للشراكة 

الطالبية ـ 

وكيل العمادة 

لألنشطة 

الطالبية 

دة ـوكيلة العما

لشؤون الطالبات 

 ـ إدارات العمادة

- - 

    إعــداد ملــف تســويقي متكامــل ورقــي

وإلكرتونــي عــن بــرامج العمــادة الــيت    

 ميكن تسويقها 

   عـــدد الشـــراكات الـــيت   عقـــدها مـــع

 القطاع اخلاص لرعاية برامج العمادة  

( اســــــــتامار املنشــــــــآت   2/1/13املشــــــــروع )

 الطالبية 
 - - سنة

 م املنشآتوضع الئحة لت جري واستخدا 

     اسـتامار  إمجالي املبـالغ العائـدة مـن

 سنويااملنشآت الطالبية 

ــروع ) ــل   3/1/13املشــ ــف لتمويــ ــاد وقــ ( إجيــ

 برامج العمادة 
 مليون ريال 50 - سنوات 4ـ  1

      احلصول علـ  موافقـة معـالي املـدير

ــالوقف   ــور اخلـــــــاص بـــــ رفـــــــع التصـــــ

 للجهات املعنية باجلامعة

    ــة ــف املخصصــــ ــالغ الوقــــ ــة مبــــ قيمــــ
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 برامج العمادة سنويا لتمويل

 التكاليف املالية ملبادرات اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالبإمجايل 

التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

1  

ت سـيس اهليكـل اإلداري   ( 1/1املبادرة )

 للجودة بالعمادة 

وكيـل العمـادة للجـودة ب قسـام     ( تعيني وكيل لعمادة شؤون الطالب للجودة ومسـاعدة ل 1/1/1املشروع )

 - الطالبات 

 - ( إنشاء إدارة للجودة بالعمادة وإدارة للجودة ب قسام الطالبات 2/1/1املشروع )  2

3  
ــات وقســم للدراســات والبحــول وقســم للخطــط         3/1/1املشــروع ) ( إنشــاء قســم ل حصــاء وحتليــل البيان

 - اإلسرتاتيجية 

4  

ــادرة ) ضــمان تطبيــق معــايري  ( 2/1املب

اجلــودة يف كافــة أنشــطة وخــدمات   

 العمادة 

( حصـــر بـــرامج العمـــادة يف جمـــال األنشـــطة الالصـــفية واخلـــدمات والرعايـــة        1/2/1املشـــروع )

 - الطالبية ووضع بطاقة توصيف لكل برنامج حتدد رؤيته ورسالته وأهدافه واملستفيدين منه 

 - ها يف برامج العمادة ( حتديد معايري قياس اجلودة املطلوب استيفائ2/2/1املشروع )  5

6  
الســتقراء هراء املســتفيدين مــن أنشــطة وخــدمات العمــادة      ت( تصــميم اســتبيانا 3/2/1املشــروع )

 - عل  عينات من املستفيدين وحتليلها  توتوزيع االستبيانا

7  
( تقييم كل برنامج أو جمموعة برامج مع بعض من خالل دراسة مدث حتقيقه 4/2/1املشروع )

 - طريق حتليل بطاقات العامج ألهدافه عن 

8  
 (3/1املبادرة )

ــة    ــول ملعرفـ ــات والبحـ ــراء الدراسـ إجـ

( إجراء دراسات حتليلية وتقومييـة بالتعـاون مـع جهـات خمتصـة أو بـاحاني ذوي       1/3/1املشروع )

النشــاط الطالبــي ملعرفــة تــ ثري األنشــطة علــ  األداء األكــادميي ودعــم املهــارات      خــعة يف جمــال
100000 
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

اجتاهات املستفيدين وت ثري أنشطة 

ــادة علـــــ  حتســـــني   وخـــــدمات العمـــ

 خمرجات اجلامعة من اخلرجيني 

الذاتيـــة للطـــالب والطالبـــات وتقـــديم مقرتحـــات وتوصـــيات حيـــال األنشـــطة املناســـبة ودورهـــا يف   

 حتقيق أهداف اجلامعة 
9  

البـــي ( إجـــراء دراســـات حـــول اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها العمـــادة كاإلســـكان الط  2/3/1املشـــروع )

 100000 والتغذية واخلدمات املساندة 

 100000 ( إجراء دراسات حول رعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 3/3/1املشروع )  10

11  
( إجراء دراسـات حـول رعايـة طـالب املـنح الدراسـية ومـدث االسـتفادة املرجـوة مـن           4/3/1املشروع )

 برنامج املنح 
100000 

12  
ســات حــول الرعايــة االجتماعيــة والنفســية ومــدث جنــاح العمــادة يف دعــم     ( إجــراء درا5/3/1املشــروع )

 هذ  الشرائح من الطالب والطالبات 
100000 

13  
( إجــراء دراســات ومــول حــول مــدث فاعليــة بــرامج التــدرية وتنميــة املهــارات ودورهــا يف   6/3/1املشــروع )

 زيادة تونييف خرجيي اجلامعة 
100000 

14  
صول العمل عل  ح( 4/1املبادرة )

 (ISOالعمادة عل  شهادة االيزو  )
( اختاذ كافة اخلطوات الالزمة حلصول العمادة عل  شهادة مطابقة املواصفات 1/4/1املشروع )

 (ISOواجلودة )
- 

زيــادة إشــراك الطــالب   ( 1/2املبــادرة )  15

والطالبــــــات يف ختطــــــيط وتنفيــــــذ 

 األنشطة الالصفية 

 8000000 بات القرتاح العامج اليت يفضلونها ( التواصل مع الطالب والطال1/1/2املشروع )

 8000000 (إشراك الطالب يف اهلياكل اإلدارية للنشاط كاللجان الطالبية واألندية الطالبية 2/1/2املشروع )  16

ــروع )  17 ــيهم       3/1/2املشـ ــراف علـ ــاء باإلشـ ــاط واالكتفـ ــرامج النشـ ــذ بـ ــات بتنفيـ ــالب والطالبـ ــف الطـ  8000000( تكليـ
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

 وتوجيههم 

 (2/2ادرة )املب  18
ــنوية    ــاط الســ ــة النشــ ــمني خطــ تضــ

 برامج مبتكرة ومتميزة 

 8000000 ( تضمني خطة النشاط السنوية برامج مبتكرة ومتميزة1/2/2املشروع )

 8000000 ( إبراز العامج املبتكرة وتسليط الضوء اإلعالمي عليها 2/2/2املشروع )  19

20  
 (3/2املبادرة )

تطـــــوير اهليكـــــل اإلداري للنشــــــاط   

 ماد مبدأ املرونةواعت

( اعتماد سياسة التطوير اإلداري املستمر هلياكل إدارة النشاط حتقيقًا 1/3/2املشروع )

 ألهداف النشاط 
- 

21  
( زيادة أعداد األندية الطالبية لتحقيق أكع قدر من املشاركة الطالبية يف 2/3/2املشروع )

 إدارة وتنفيذ النشاط 
8000000 

 - ع يف تفويض الصالحيات تقلياًل للروتني اإلداري( التوس3/3/2املشروع )  22

 (4/2املبادرة )  23
ــص    ــادي املخصــــ ــدعم املــــ ــادة الــــ زيــــ

 للعامج املبتكرة  

 3000000 ( زيادة احلوافز واجلوائز للعامج املبتكرة 1/4/2املشروع )

 3000000 ( احتضان املبادرات الطالبية ودعمها2/4/2املشروع )  24

25  

 (1/3املبادرة )
إدارة إعــــالم وعالقــــات عامــــة  إنشــــاء

 يشارك فيها الطالب والطالبات

( حتديد مهام اإلدارة بالعمل عل  نشر أخبار العمادة وأنشطتها يف مجيع وسائل 1/1/3املشروع )

ــادة       ــع العمـ ــن موقـ ــؤولة عـ ــون مسـ ــات وتكـ ــر واملطبوعـ ــالم والنشـ ــ  اإلعـ ــرف اإلدارة علـ اإلعـــالم وتشـ

 وحتدياه بشكل مستمر 

1000000 

26  
 (2/3ادرة )املب

 تسخري التقنية احلدياة يف اإلعالم

( تطوير موقع العمادة عل  االنرتنت وحتويلـه إ  موقـع تفـاعلي لالسـتفادة مـن      1/2/3املشروع )

 التغذية الراجعة لرصد هراء وتعليقات املستفيدين 
500000 
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

 500000 ادة ( استخدام الرسائل النصية القصرية ل عالن عن مناسبات العم2/2/3املشروع )  27

28  

 (3/3املبادرة )

إصدار مطبوعات طالبية واللوحات 

 اإلعالنية

 1000000 ( إصدار جملة الطالة لتكون وعاءًا لنشر اإلنتاج الطالبي العلمي واألدبي والفين 1/3/3املشروع )

 1000000 ( إصدار جملة األندية الطالبية 2/3/3املشروع )  29

 1000000 كان الطالب والطالبات ( إصدار جملة إس3/3/3املشروع )  30

 1000000 ( إصدار جملة عل  مستوث الكليات  4/3/3املشروع )  31

 1000000 ( إصدار دورية عن احلقوق الواجبات الطالبية لنشر ثقافة احلقوق الطالبية 5/3/3املشروع )  32

 1000000 ة ( ختصيص صفحة أو عدة صفحات ألنشطة العمادة يف رسالة اجلامع6/3/3املشروع )  33

 1000000 ( وضع شاشات إعالنية كبرية داخل الكليات ويف أروقة اجلامعة 7/3/3املشروع )  34

35  

 (1/4املبادرة )

 زيادة احلوافز املادية واإلدارية

( زيــادة املخصصــات املاليــة لبنــد اجلــوائز واحلــوافز التكرمييــة للطــالب وأعضــاء    1/1/4املشــروع )

 هيئة التدريس 
500000 

36  
ــ ــال إدارة النشــــاط     2/1/4روع )املشــ ــونيفني ورواد النشــــاط يف جمــ ــة للمــ ــيم دورات تدريبيــ ( تنظــ

 الطالبي
500000 

 - ( اعتماد درجات للنشاط ترصد للطالب املشاركني 3/1/4املشروع )  37
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

 - ( اعتماد ساعتني عةء تدريسي لعضو هيئة التدريس املشارك يف إدارة النشاط  4/1/4املشروع )  38

39  
ــروع ) ــاركني يف     5/1/4املشــ ــالب املشــ ــة للطــ ــة باجلامعــ ــدمات والرعايــ ــلية يف اخلــ ــنح األفضــ ( مــ

 النشاط 
- 

40  

 (1/5املبادرة )
 تطوير أسالية التدرية الطالبي

 online    5000000( التغيري يف منط التدرية مي  يكون أكار تقنية 1/1/5املشروع )

 5000000 الذكية يف التدرية ل( استخدام الفصو2/1/5املشروع )  41

42  
( عقـــد شـــراكة مـــع مراكـــز متخصصـــة لتــوفري الـــعامج الـــيت حيتاجهـــا ســـوق العمـــل   3/1/5املشــروع ) 

 وإجياد املدربني املتخصصني ذوو كفاءة وخعة عالية
5000000 

43  
( إنشــاء معامــل متطــورة يف الكليــات الســتفادة اكــع عــدد مــن الطــالب وكــذلك قــرب     4/1/5املشــروع )

 التواصل واالستفادة من التدرية داخل كليته املكان يسهل عل  الطالة 
5000000 

 5000000 ( عقد شراكة تونييف مع القطاع اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 5/1/5املشروع )  44

 (2/5املبادرة )  45
 تطوير شهادات التدرية الطالبي

 - ( اعتماد شهادة التدرية اليت  نحها العمادة من اجلهات املختصة 1/2/5املشروع )

 - ( إنشاء السجل املهاري للطالب والطالبات 2/2/5املشروع )  46

47  
 (1/6املبادرة )

ــة    ــل اإلداري واألنظمــ ــوير اهليكــ تطــ

 اخلاصة باحلقوق الطالبية

جلان حقوق طالبية عل  مستوث الكليات العلميـة والصـحية واإلنسـانية وتـوفري      ء( إنشا1/1/6املشروع )

 مقار هلا
300000 

 300000 ( تطوير األنظمة احلقوقية وإصدار مدونة احلقوق والواجبات الطالبية باجلامعة 2/1/6املشروع )  48

 300000 ( دعم وحدة محاية احلقوق الطالبية وتوفري احتياجاتها البشرية واملادية3/1/6املشروع )  49

 300000الطــالب  ( إصــدار دوريــة ربــع ســنوية عــن مفــاهيم احلقــوق الطالبيــة وفلســفتها وتبصــري     4/1/6املشــروع )  50
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

 والطالبات مقوقهم وكيفية احلصول عليها وواجباتهم جتا  اجلامعة

51  
( ختصيص صفحة يف رسالة اجلامعة حتت عنوان )استشارات قانونية طالبية( لتلقي والرد علـ   5/1/6املشروع )

 االستشارات 
300000 

 300000 بديلة حتقق أهداف العقوبات الطالبية  ( تطوير عمل جلنة الت دية الطالبي وإصدار الئحة6/1/6املشروع )  52

 (1/7املبادرة )  53

ــالق املبـــادرات     ــجيع وحتفيـــز إطـ تشـ

 الطالبية واحتضانها

 100000 ( تبين مبادرات طالبية متميزة وإبرازها1/1/7املشروع )

54  
( وضـــع تصـــور لتحفيـــز إطـــالق املبـــادرات الطالبيـــة وكيفيـــة تشـــجيع الطـــالب   2/1/7املشـــروع )

 توالطالبا
100000 

 (2/7املبادرة )  55

 تنمية وتشجيع حس ريادة األعمال

 100000 ( اإلعالن للطالب والطالبات واستقبال األعمال الريادية1/2/7املشروع )

 100000 ( تبين أحد األعمال الرائدة للطالب والطالبات ك منوذج وتشجيع لآلخرين2/2/7املشروع )  56

57  
 (3/7املبادرة )

ــدرات   ــن قـــ ــتفادة مـــ ــة  االســـ واملواهـــ

ــوفرة لـــدث الطـــالب والطالبـــات     املتـ

وتونييفهــــــــــا خلدمــــــــــة اجلامعــــــــــة 

 واجملتمع 

 100000 ( تكوين فرق العمل الطالبية للقيام باملهام املختلفة1/3/7املشروع )

 100000 ( تنظيم معارض سنوية لعرض مواهة الطالب وقدراتهم2/3/7املشروع )  58
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

59  
 (4/7املبادرة )

ــة ال  ــاس ب هميــ ــة اإلحســ ــل تنميــ عمــ

التطـــوعي علـــ  مســـتوث اجلامعــــة    

 والوطن  والتسابق ل سهام فيه 

 100000 ( إقرار برنامج العمل التطوعي وحتديد مهام املتطوعني وجماالت التطوع1/4/7املشروع )

 100000 ( وضع خطة تدرية الفرق التطوعية عل  مهام التطوع يف اجملاالت املختلفة2/4/7املشروع )  60

61  

 (1/8املبادرة )
ــالب     ــي )طـ ــكان الطالبـ ــوير اإلسـ تطـ

 Student Housing  وطالبات  

( إنشـــاء إســـكان جديـــد لطـــالب اجلامعـــة يلـــيب كافـــة االحتياجـــات ومســـتويات  1/1/8املشـــروع )

 اإلقامة 
100000000 

 50000000 ( إنشاء سكن للطالب املتزوجني 2/1/8املشروع )  62

63  
يب كافــة االحتياجــات ويكــون داخــل أســوار ( إنشــاء إســكان لطالبــات اجلامعــة يلــ3/1/8املشــروع )

 املدينة اجلامعية 
100000000 

 - (زيادة الكوادر البشرية وتدريبها ورفع كفاءتها  4/1/8املشروع )  64

65  

 (2/8املبادرة )
 تطوير املنشآت الطالبية 

( إنشـاء مدينـة رياضـية وترفيهيـة متكاملـة تشـتمل علـ  مجيـع ضـروب الرياضـة           1/2/8املشروع )

 كافة االحتياجات يف جمال ممارسة الرياضة والرتفيه  وتليب
100000000 

 5000000 ( تطوير معسكر اجلوالة ودعمه بكافة االحتياجات املادية والبشرية 2/2/8املشروع )  66

67  
( إنشاء مركز متعدد الطوابق للنشـاط الطالبـي يضـم قاعـات ومسـارح ومعامـل       3/2/8املشروع )

 لمية والفنية واللغات ومكاتة للجان النشاط واألندية الطالبية تدرية وتنمية املهارات الع
15000000 

 -( التعاقد مع شركات تغذية متميزة والسماح ألكار من شركة تغذية بالعمـل  1/3/8املشروع ) (3/8املبادرة )  68
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

تطوير التغذية الطالبية 

(Develop Food Services) 

 باجلامعة لتحقيق املنافسة 

 - ( زيادة أعداد الصاالت اليت يقدم فيها الطعام 2/3/8املشروع )  69

70  
ــروع ) ــكر       3/3/8املشـ ــ  السـ ــة كمرضـ ــاالت اخلاصـ ــذوي احلـ ــة لـ ــة خاصـ ــات يفذائيـ ــاد وجبـ ( اعتمـ

 والضغط واحلمية الغذائية والنباتيني 
- 

 - ئية ( تطوير أنظمة الرقابة باستخدام املختعات وأجهزة العناية وأنظمة الرقابة املر4/3/8املشروع )  71

72  
 (4/8املبادرة )

 ميكنة اإلصدارات الطالبية

ـــ ختفــيض    1/4/8املشــروع ) ( حصــول الطــالب والطالبــات علــ  اإلصــدارات الطالبيــة )التعريــف ــ

 التذاكر( من خالل موقع اجلامعة 
- 

73  

 (1/9املبادرة )

ــاد    ــه واإلرشــ ــز التوجيــ ــاء مركــ إنشــ

 الطالبي

التوجيـه واإلرشـاد بتخصـيص املـوارد املاديـة       ( اسـتكمال مجيـع متطلبـات مركـز    1/1/9املشروع )

 والبشرية الالزمة 
64000000 

74  
 (2/9املبادرة )

ــاذ   تعــــديل اللــــوائح اجلامعيــــة إلنفــ

توصــــيات وقــــرارات جلــــان التوجيــــه 

 واإلرشاد 

 - ( تعديل الئحة الدراسة واالختبارات1/2/9املشروع )

 - س( تعديل الئحة شؤون أعضاء هيئة التدري2/2/9املشروع )  75

 15000000( تــوفري مقــر متكامــل حســة املواصــفات العامليــة ويلــيب كافــة احتياجــات ذوي   1/1/10املشــروع ) (1/10املبادرة )  76
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
 بالريال

تــــــــوفري مقــــــــر متكامــــــــل حســــــــة     

ــة    ــة ويلــــيب كافــ ــفات العامليــ املواصــ

ــات   احتياجــــــــــــات ذوي االحتياجــــــــــ

 اخلاصة 

 االحتياجات اخلاصة

 - لكوادر الونييفية املدربة واملؤهلة ( توفري العدد الكايف من ا2/1/10املشروع )  77

 5000000 ( ت مني التجهيزات واملعدات اخلاصة مبختلف أنواع اإلعاقات 3/1/10املشروع )  78

79  
( تعديل بعض األنظمة واللـوائح لتـوفري مزيـد مـن املرونـة فيمـا خيـتص بـذوي         4/1/10املشروع )

 االحتياجات اخلاصة 
- 

80  

 (1/11املبادرة )
رة املـــــنح ورعايـــــة  تطـــــوير عمـــــل إدا 

 الطالب الوافدين

( توفري الكوادر البشرية املدربة واملؤهلة وذات اخلعة يف التعامل مع الطالب يفـري السـعوديني   1/1/11املشروع )

  
- 

 500000 ( ت مني األجهزة الالزمة لتطوير عمل اإلدارة من أجهزة حاسة هلي ويفريها 2/1/11املشروع )  81

82  
ين قاعــدة بيانــات موثوقــة وشدثــة عــن طــالب املــنح ومتابعــة املتميــزين     ( تكــو3/1/11املشــروع )

 منهم 
- 

 - ( التواصل مع طالب املنح الدراسية بعد التخرج4/1/11املشروع )  83

84  
(إعــداد بــرامج لتهيئــة الطــالب املســتجدين وبــرامج دمــج يف احليــاة اجلامعيــة      5/1/11املشــروع )

 واجملتمع السعودي
- 

 (1/12املبادرة )  85

ــوائح     ــة واللــ ــض األنظمــ ــديل بعــ تعــ

( تعــديل الئحـة الدراســة واالختبـارات إلدراج بنــود خاصـة بــاحلقوق والواجبــات    1/1/12املشـروع ) 

 الطالبية 
- 

86  
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التكلفة املالية  املشاريع املبادرات م
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87  
القدميـة ويفــري املواكبـة للمــتغريات   

 وإصدار لوائح جديدة

ــة يف العقو     2/1/12املشــروع ) بــات علــ   ( تعــديل الئحــة ت ديــة الطــالب لتحقيــق املبــادئ الرتبوي

 املخالفات الطالبية 
- 

 - ( وضع الئحة تنفيذية لعمادة شؤون الطالب لتنظيم اإلشراف عل  الشؤون الطالبية 3/1/12املشروع )  88

 (1/13املبادرة )  89
ــع   ــة لتنويــــ ــة الالزمــــ إعــــــداد اخلطــــ

 املصادر املالية

 - ( عقد شراكات مع القطاع اخلاص لرعاية برامج العمادة 1/1/13املشروع )

 - ( استامار املنشآت الطالبية 2/1/13املشروع )  90

 50000000 ( إجياد وقف لتمويل برامج العمادة 3/1/13املشروع )  91

 595700000 إمجالي تكاليف اخلطة 

 

اجلدول الزمني لتنفيذ مشروعات اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب 
 

فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( تعيني وكيل لعمادة شؤون 1/1/1املشروع )

الطالب للجودة ومساعدة لوكيل العمادة 

 للجودة ب قسام الطالبات 

سنة 

 واحدة
-           

إدارة للجودة بالعمادة  ( إنشاء2/1/1املشروع )

 وإدارة للجودة ب قسام الطالبات 

سنة 

 واحدة
-           
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( إنشاء قسم ل حصاء 3/1/1املشروع )

وحتليل البيانات وقسم للدراسات والبحول 

 وقسم للخطط اإلسرتاتيجية 

سنة 

 واحدة
-           

( حصر برامج العمادة يف 1/2/1املشروع )

واخلدمات والرعاية جمال األنشطة الالصفية 

الطالبية ووضع بطاقة توصيف لكل برنامج 

حتدد رؤيته ورسالته وأهدافه واملستفيدين 

 منه 

سنة 

 واحدة
-           

( حتديد معايري قياس 2/2/1املشروع )

 اجلودة املطلوب استيفائها يف برامج العمادة 

سنة 

 واحدة
-           

( تصميم استبيانات 3/2/1املشروع )

ستقراء هراء املستفيدين من أنشطة ال

وخدمات العمادة وتوزيع االستبيانات عل  

 عينات من املستفيدين وحتليلها 

 2ـ 1

 سنة
-           

( تقييم كل برنامج أو 4/2/1املشروع )

جمموعة برامج مع بعض من خالل دراسة 

مدث حتقيقه ألهدافه عن طريق حتليل 

1-4 

 سنوات
-           
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 بطاقات العامج 

( إجراء دراسات حتليلية 1/3/1املشروع )

وتقوميية بالتعاون مع جهات خمتصة أو 

باحاني ذوي خعة يف جمال النشاط الطالبي 

ملعرفة ت ثري األنشطة عل  األداء األكادميي 

ودعم املهارات الذاتية للطالب والطالبات 

وتقديم مقرتحات وتوصيات حيال األنشطة 

 قيق أهداف اجلامعة املناسبة ودورها يف حت

1-4 

 سنوات
100000 25000 25000 25000 25000       

( إجراء دراسات حول 2/3/1املشروع )

اخلدمات اليت تقدمها العمادة كاإلسكان 

 الطالبي والتغذية واخلدمات املساندة 

سنة 

 واحدة
100000     

10000

0 
     

( إجراء دراسات حول رعاية 3/3/1املشروع )

 االحتياجات اخلاصة  الطالب ذوي

 2ـ 1

 سنة
100000 50000   50000       

( إجراء دراسات حول رعاية 4/3/1املشروع )

طالب املنح الدراسية ومدث االستفادة املرجوة 

 من برنامج املنح 

1-4 

 سنوات
100000   25000  25000  25000  25000  

( إجراء دراسات حول الرعاية 5/3/1املشروع )

والنفسية ومدث جناح العمادة يف االجتماعية 

1-4 

 سنوات
100000   33000   33000   34000  
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 دعم هذ  الشرائح من الطالب والطالبات 

( إجراء دراسات ومول حول 6/3/1املشروع )

مدث فاعلية برامج التدرية وتنمية املهارات 

 ودورها يف زيادة تونييف خرجيي اجلامعة 

1-4 

 سنوات
100000  33000   33000   34000   

( اختاذ كافة اخلطوات 1/4/1املشروع )

الالزمة حلصول العمادة عل  شهادة مطابقة 

 (ISOاملواصفات واجلودة )

           - سنتان

( التواصل مع الطالب 1/1/2املشروع )

 والطالبات القرتاح العامج اليت يفضلونها 

سنة 

 واحدة

800000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

800000 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 

(إشراك الطالب يف اهلياكل 2/1/2املشروع )

اإلدارية للنشاط كاللجان الطالبية واألندية 

 الطالبية 

سنة 

 واحدة

800000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

800000 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 

ت ( تكليف الطالب والطالبا3/1/2املشروع )

بتنفيذ برامج النشاط واالكتفاء باإلشراف 

 عليهم وتوجيههم 

 سنة 
800000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
800000 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

( تضمني خطة النشاط 1/2/2املشروع )

 السنوية برامج مبتكرة ومتميزة
 سنة

800000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

800000 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 

( إبراز العامج املبتكرة 2/2/2املشروع )

 وتسليط الضوء اإلعالمي عليها 
 سنة

800000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

800000 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( اعتماد سياسة التطوير 1/3/2املشروع )

قيقًا اإلداري املستمر هلياكل إدارة النشاط حت

 ألهداف النشاط 

 سنة 
800000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
800000 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

( زيادة أعداد األندية 2/3/2املشروع )

الطالبية لتحقيق أكع قدر من املشاركة 

 الطالبية يف إدارة وتنفيذ النشاط 

 سنة 
800000

0 
80000

0 
80000

0 
80000

0 
800000 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

80000
0 

( التوسع يف تفويض 3/3/2املشروع )

 الصالحيات تقلياًل للروتني اإلداري
- - سنة   - - -  -  -  -  -  -  -  

( زيادة احلوافز واجلوائز 1/4/2املشروع )

 للعامج املبتكرة 
 سنة

300000
0 

30000
0 

30000
0 

30000
0 

300000 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 

( احتضان املبادرات الطالبية 2/4/2املشروع )

 ودعمها
 سنة

300000
0 

30000
0 

30000
0 

30000
0 

300000 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 
30000

0 

( حتديد مهام اإلدارة بالعمل 1/1/3املشروع )

عل  نشر أخبار العمادة وأنشطتها يف مجيع 

ة عل  اإلعالم وسائل اإلعالم وتشرف اإلدار

والنشر واملطبوعات وتكون مسئولة عن موقع 

 العمادة وحتدياه بشكل مستمر 

 سنة
100000

0 
10000

0 
10000

0 
10000

0 
100000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

( تطوير موقع العمادة عل  1/2/3املشروع )

االنرتنت وحتويله إ  موقع تفاعلي 
   500000 سنة 

50000
0 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
الراجعة لرصد هراء  لالستفادة من التغذية

 وتعليقات املستفيدين 

( استخدام الرسائل النصية 2/2/3املشروع )

 القصرية ل عالن عن مناسبات العمادة 
   500000 سنة 

50000
0 

       

( إصدار جملة الطالة لتكون وعاءاً 1/3/3املشروع )

 والفين لنشر اإلنتاج الطالبي العلمي واألدبي 
 سنة 

100000
0 

  
20000

0 
200000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

( إصدار جملة األندية 2/3/3املشروع )

 الطالبية 
 سنة 

100000
0 

  
20000

0 
200000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

( إصدار جملة إسكان 3/3/3املشروع )

 الطالب والطالبات 
 سنة 

100000
0 

  
20000

0 
200000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

( إصدار جملة عل  مستوث 4/3/3املشروع )

 الكليات  
 سنة 

100000
0 

  
20000

0 
200000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

( إصدار دورية عن احلقوق 5/3/3املشروع )

 الواجبات الطالبية لنشر ثقافة احلقوق

 الطالبية 

 سنة 
100000

0 
  

20000

0 
200000 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

( ختصيص صفحة أو عدة 6/3/3املشروع )

 صفحات ألنشطة العمادة يف رسالة اجلامعة 
 سنة 

100000

0 
  

20000

0 
200000 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

10000

0 

100001000010000100001000010000 20000200000  100000 سنة النية ( وضع شاشات إع7/3/3املشروع )
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 0 0 0 0 0 0 0 0 كبرية داخل الكليات ويف أروقة اجلامعة 

( زيادة املخصصات املالية 1/1/4املشروع )

لبند اجلوائز واحلوافز التكرميية للطالب 

 وأعضاء هيئة التدريس واملونيفني

 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 500000 سنة 

( تنظيم دورات تدريبية 2/1/4املشروع )

للمونيفني ورواد النشاط يف جمال إدارة 

 النشاط الطالبي

 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 500000 سنة 

( اعتماد درجات للنشاط 3/1/4املشروع )

 ني ترصد للطالب املشارك
           - سنة 

( اعتماد ساعتني عةء 4/1/4املشروع )

تدريسي لعضو هيئة التدريس املشارك يف إدارة 

 النشاط  

           - سنة 

( منح األفضلية يف اخلدمات 5/1/4املشروع )

والرعاية باجلامعة للطالب املشاركني يف 

 النشاط 

           - سنة 

منط التدرية ( التغيري يف 1/1/5املشروع )

    onlineمي  يكون أكار تقنية 
 سنة 

500000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 
500000 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

       25000250000  500000ـ  1من ( استخدام الفصول الذكية يف 2/1/5املشروع )
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 0 0 سنة 2 التدرية

( عقد شراكة مع مراكز 3/1/5املشروع )

تخصصة لتوفري العامج اليت حيتاجها م

سوق العمل وإجياد املدربني املتخصصني ذوو 

 كفاءة وخعة عالية

ـ  1من 

 سنة 2

500000

0 
  

25000

0 
250000       

( إنشاء معامل متطورة يف 4/1/5املشروع )

الكليات الستفادة اكع عدد من الطالب 

وكذلك قرب املكان يسهل عل  الطالة 

تفادة من التدرية داخل التواصل واالس

 كليته 

4 

 سنوات

500000

0 
  

20000

00 

100000

0 

10000

00 

10000

00 
    

( عقد شراكة تونييف مع 5/1/5املشروع )

 القطاع اخلاص للتدرية املنتهي بالتونييف 

ـ  1من 

 سنة 2

500000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 
500000 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

50000

0 

( اعتماد شهادة التدرية اليت 1/2/5ع )املشرو

  نحها العمادة من اجلهات املختصة 
           - سنة 

( إنشاء السجل املهاري 2/2/5املشروع )

 للطالب والطالبات 

ـ  1من 

 سنة 2
-           

( إنشاء جلان حقوق طالبية 1/1/6املشروع )

عل  مستوث الكليات العلمية والصحية 
   300000 سنة 

30000

0 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 ري مقار هلاواإلنسانية وتوف

( تطوير األنظمة احلقوقية 2/1/6املشروع )

وإصدار مدونة احلقوق والواجبات الطالبية 

 باجلامعة 

ـ  1من 

 سنة 2
300000   

15000

0 
150000       

( دعم وحدة محاية احلقوق 3/1/6املشروع )

 الطالبية وتوفري احتياجاتها البشرية واملادية
   300000 ة سن

30000

0 
       

( إصدار دورية ربع سنوية عن 4/1/6املشروع )

مفاهيم احلقوق الطالبية وفلسفتها وتبصري 

الطالب والطالبات مقوقهم وكيفية 

 احلصول عليها وواجباتهم جتا  اجلامعة

ـ  1من 

 سنة 2
300000   

15000

0 
150000       

( ختصيص صفحة يف رسالة 5/1/6املشروع )

امعة حتت عنوان )استشارات قانونية طالبية( اجل

 لتلقي والرد عل  االستشارات 

 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 300000 سنة 

( تطوير عمل جلنة الت دية 6/1/6املشروع )

الطالبي وإصدار الئحة بديلة حتقق أهداف 

 العقوبات الطالبية 

 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 300000 سنة 

( تبين مبادرات طالبية 1/1/7املشروع )

 متميزة وإبرازها
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( وضع تصور لتحفيز إطالق 2/1/7املشروع )

ب املبادرات الطالبية وكيفية تشجيع الطال

 والطالبات

ـ  1من 

 سنة 2
100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

( اإلعالن للطالب والطالبات 1/2/7املشروع )

 واستقبال األعمال الريادية
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة 

د األعمال الرائدة ( تبين أح2/2/7املشروع )

للطالب والطالبات ك منوذج وتشجيع 

 لآلخرين

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة 

( تكوين فرق العمل الطالبية 1/3/7املشروع )

 للقيام باملهام املختلفة
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة

( تنظيم معارض سنوية 2/3/7املشروع )

 لعرض مواهة الطالب وقدراتهم
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة

( إقرار برنامج العمل 1/4/7املشروع )

التطوعي وحتديد مهام املتطوعني وجماالت 

 التطوع

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة 

( وضع خطة تدرية الفرق 2/4/7املشروع )

التطوعية عل  مهام التطوع يف اجملاالت 

 املختلفة

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 سنة 

 4( إنشاء إسكان جديد لطالب 1/1/8املشروع )
100000

000  
   

2500000
0 

250000
00 

10000
000 

10000
000 

10000
000 

100000
00 

100000
00 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 سنوات حتياجات ومستويات اإلقامة اجلامعة يليب كافة اال

 ( إنشاء سكن للطالب املتزوجني 2/1/8املشروع )
سنوا4

 ت

500000

00  
   

2500000

0 

500000

0 

50000

00 

50000

00 

50000

00 

500000

0 
 

لطالبات ( إنشاء إسكان 3/1/8املشروع )

اجلامعة يليب كافة االحتياجات ويكون داخل 

 أسوار املدينة اجلامعية 

سنوا4

 ت

100000

000  
   

2500000

0 

250000

00 

10000

000 

10000

000 

10000

000 

100000

00 

100000

00 

(زيادة الكوادر البشرية 4/1/8املشروع )

 وتدريبها ورفع كفاءتها  
           - سنة 

ء مدينة رياضية ( إنشا1/2/8املشروع )

وترفيهية متكاملة تشتمل عل  مجيع ضروب 

الرياضة وتليب كافة االحتياجات يف جمال 

 ممارسة الرياضة والرتفيه 

3 

 سنوات

100000

000 
   

2500000

0 

250000

00 

10000

000 

10000

000 

10000

000 

100000

00 

100000

00 

( تطوير معسكر اجلوالة 2/2/8املشروع )

 ات املادية والبشرية ودعمه بكافة االحتياج
 سنتان

500000

0 
   2500000 

250000

0 
     

( إنشاء مركز متعدد 3/2/8املشروع )

الطوابق للنشاط الطالبي يضم قاعات 

ومسارح ومعامل تدرية وتنمية املهارات 

العلمية والفنية واللغات ومكاتة للجان 

 سنتان
150000

00 
   

300000

0 

30000

00 

30000

00 

30000

00 

30000

00 
  



 

 
155 

فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
 النشاط واألندية الطالبية 

( التعاقد مع شركات تغذية 1/3/8املشروع )

متميزة والسماح ألكار من شركة تغذية 

 بالعمل باجلامعة لتحقيق املنافسة 

           - سنة 

( زيادة أعداد الصاالت اليت 2/3/8املشروع )

 يقدم فيها الطعام 
           - سنة 

جبات يفذائية ( اعتماد و3/3/8املشروع )

خاصة لذوي احلاالت اخلاصة كمرض  

 السكر والضغط واحلمية الغذائية والنباتيني 

           - سنة 

( تطوير أنظمة الرقابة 4/3/8املشروع )

باستخدام املختعات وأجهزة العناية وأنظمة 

 الرقابة املرئية 

           - سنة 

( حصول الطالب والطالبات 1/4/8املشروع )

اإلصدارات الطالبية )التعريف ـــ  عل 

 ختفيض التذاكر( من خالل موقع اجلامعة 

           - سنة 

( استكمال مجيع متطلبات 1/1/9املشروع )

مركز التوجيه واإلرشاد بتخصيص املوارد 

 املادية والبشرية الالزمة 

 سنتان
640000

00 
  

24000

000 

1000000

0 

50000

00 

50000

00 

50000

00 

50000

00 

50000

00 

50000

00 
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( تعديل الئحة الدراسة 1/2/9املشروع )

 واالختبارات
           - سنة

( تعديل الئحة شؤون أعضاء 2/2/9املشروع )

 هيئة التدريس
           - سنة

( توفري مقر متكامل حسة 1/1/10املشروع )

املواصفات العاملية ويليب كافة احتياجات 

 ذوي االحتياجات اخلاصة

 4ـ  1

 نواتس

150000

00 
  

50000

00 

250000

0 

25000

00 

25000

00 

25000

00 
   

( توفري العدد الكايف من 2/1/10املشروع )

 الكوادر الونييفية املدربة واملؤهلة 
           - سنة

( ت مني التجهيزات 3/1/10املشروع )

 واملعدات اخلاصة مبختلف أنواع اإلعاقات 
 سنة

500000

0 
   

100000

0 

10000

00 

10000

00 

10000

00 

10000

00 
  

( تعديل بعض األنظمة 4/1/10املشروع )

واللوائح لتوفري مزيد من املرونة فيما خيتص 

 بذوي االحتياجات اخلاصة 

           - سنة

( توفري الكوادر البشرية 1/1/11املشروع )

املدربة واملؤهلة وذات اخلعة يف التعامل مع 

 الطالب يفري السعوديني  

 4ـ  1

 واتسن
-           
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( ت مني األجهزة الالزمة 2/1/11املشروع )

لتطوير عمل اإلدارة من أجهزة حاسة هلي 

 ويفريها 

   500000 سنة
50000

0 
       

( تكوين قاعدة بيانات موثوقة 3/1/11املشروع )

 وشدثة عن طالب املنح ومتابعة املتميزين منهم 
           - سنة

صل مع طالب املنح ( التوا4/1/11املشروع )

 الدراسية بعد التخرج
           - سنة

(إعداد برامج لتهيئة 5/1/11املشروع )

الطالب املستجدين وبرامج دمج يف احلياة 

 اجلامعية واجملتمع السعودي

           - سنة

( تعديل الئحة الدراسة 2/1/12املشروع )

واالختبارات إلدراج بنود خاصة باحلقوق 

 طالبية والواجبات ال

           - سنة

( تعديل الئحة ت دية 3/1/12املشروع )

املبادئ الرتبوية يف العقوبات  لتحقيقالطالب 

 عل  املخالفات الطالبية 

           - سنة

( وضع الئحة تنفيذية لعمادة 4/1/12املشروع )

شؤون الطالب لتنظيم اإلشراف عل  الشؤون 

 الطالبية 

           - سنة
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فرتة  املشروع
 على الفرتة الزمنية للخطة اإلسرتاتيجيةتوزيع املشروعات  املوازنة التنفيذ

 هـ1440 هـ1439 هـ1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431
( عقد شراكات مع القطاع 1/1/13وع )املشر

 اخلاص لرعاية برامج العمادة 
            سنة

( استامار املنشآت 2/1/13املشروع )

 الطالبية 
            سنة

( إجياد وقف لتمويل برامج 3/1/13املشروع )

 العمادة 

 4ـ  1

 سنوات

500000

00 
    

150000

00 

70000

00 

70000

00 

70000

00 

70000

00 

70000

00 

  إمجالي تكلفة اخلطة
5957000

00 

76150

00 

75980

00 

42923

000 

1298150

00 

118398

000 

62773

000 

61765

000 

59274

000 

552990

00 

502400

00 

 



 

 
159 

خطة إدارة املخاطر لعمادة شؤون الطالب 
ؤثر سلبا عل  تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون طاملا أن هناك عمل وأنشطة فالبد أن تكون هناك احتمالية حلدول خطر أو أزمة أو مشكلة ما  وهذا سي

 الطالب وبالتالي وجة حتديد نوع ومصادر املخاطر املتوقعة ودرجتها وكيفية التعامل معها يف حالة وقوعها  

 

 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي

ة يف حتقيــــــق اجلــــــود  1

ــطة   ــة األنشـــــــ كافـــــــ

واخلـــدمات والرعايـــة 

 الطالبية

   ــل اإلداري ــيس اهليكـــــــــ ت ســـــــــ

 للجودة بالعمادة 

    ــة ــودة يف كافــــ ــق اجلــــ حتقيــــ

 أنشطة وخدمات العمادة 

   ــول إجـــــــراء الدراســـــــات والبحـــــ

ملعرفـــــة اجتاهـــــات املســـــتفيدين 

وت ثري أنشطة وخـدمات العمـادة   

ــات    ــني خمرجـــــــ ــ  حتســـــــ علـــــــ

 اجلامعة من اخلرجيني

   لعمــادة  العمــل علــ  حصــول ا

 عل  شهادة االيزو

  مقاومة التغيري من منسوبي

 العمادة واجلامعة 

  قلة عدد الكوادر البشرية املؤهلة 

 منخفضة

  نشر ثقافة اجلودة بني منسوبي

 العمادة واجلامعة

  رصد طرق مقاومة التغيري وتنفيذ

 سياسات معاجلة مناسبة

  استقطاب كفاءات متميزة 
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي

االبتكـــــار والتجديـــــد   2

بــــــرامج  والتميــــــز يف 

 النشاط الالصفي 

 

    ــالب ــراك الطــــــــ ــادة إشــــــــ زيــــــــ

والطالبـــــــــــات يف ختطـــــــــــيط   

 وتنفيذ األنشطة الالصفية

    تضــــــــمني خطــــــــة النشــــــــاط

ــرة   ــرامج مبتكــــــ ــنوية بــــــ الســــــ

 ومتميزة:

  ــل اإلداري ــوير اهليكـــــــــــ تطـــــــــــ

 للنشاط واعتماد مبدأ املرونة

  زيادة الدعم املادي 

  عدم املشاركة الكافية من

 الطالب

 ضعف التمويل املالي 

 ياسة التخطيط ضعف س 

 متوسطة

 نشر ثقافة التميز واإلبداع بني الطالب 

 اجياد طرق  ويل ذاتية 

  تدرية منسوبي العمادة عل  مهارات

 التخطيط

تطوير اإلعالم   3

 الطالبي

     إنشــــاء إدارة إعــــالم وعالقــــات

 عامة 

   ــة يف ــة احلدياـ تســـخري التقنيـ

 اإلعالم 

     إصـــــدار مطبوعـــــات طالبيـــــة

 واللوحات اإلعالنية 

 اليوجد اليوجد اليوجد
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي

تطــــــــــوير احلــــــــــوافز   4

ــونيفني   ــالب واملــ للطــ

وأعضــــــــــــاء هيئــــــــــــة  

 التدريس

 زيادة احلوافز املادية واإلدارية 

  زيادة احلوافز التقديرية )يفري

 املادية(

عدم استجابة اإلدارة العليا 

 لنظم احلوافز املقرتحة 

 ضعيفة

  تقديم برامج واجنازات متميزة من

ا قبل العمادة إلقناع اإلدارة العلي

 ب همية احلوافز وسياسة التشجيع 

  الدخول يف شادثات مباشرة مع

 اإلدارة العليا 

  زيادة التمويل الذاتي للعمادة لتغطية

 احلوافز املادية 

ــارات    5 ــم املهـــــــــ دعـــــــــ

الطالبيـــــــة ورفـــــــع  

كفـــــاءة التـــــدرية 

 الطالبي

   تطـــــــوير أســـــــالية التـــــــدرية

 الطالبي

     اعتمــاد شــهادة التــدرية الــيت

هــات  نحهــا العمــادة مــن اجل 

 املختصة  

  إنشاء السجل املهاري للطالب

 والطالبات

استجابة ضعيفة من الطالب 

 للتدرية 

 ضعيفة

تقديم برامج توعية للطالب ب همية 

 بناء القدرات الشخصية والتدرية 
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي
رفــع الــوعي الطالبــي    6

 باحلقوق الواجبات

 

    تطوير اهليكـل اإلداري واألنظمـة

 اخلاصة باحلقوق الطالبية 

  ــم وحـــدة محا ــوق  دعـ ــة احلقـ يـ

الطالبيــة وتــوفري احتياجاتهــا 

 البشرية واملادية 

   ــة ــر ثقافـــ ــالية نشـــ ــوير أســـ تطـــ

 احلقوق الطالبية والتعريف بها 

 تطوير هلية املعاقبة الطالبية 

 اليوجد اليوجد اليوجد

دعم وتطـوير برنـامج      7

 الشراكة الطالبية

 

   تشـــــــــجيع وحتفيـــــــــز إطـــــــــالق

 املبادرات الطالبية واحتضانها 

  ــة وتشـــجي ــس ريـــادة  تنميـ ع حـ

 األعمال  

  االستفادة من قدرات واملواهة

املتــــــــــوفرة لــــــــــدث الطــــــــــالب  

والطالبات وتونييفهـا خلدمـة   

 اجلامعة واجملتمع 

  تنميــة اإلحســاس ب هميــة العمــل

التطوعي عل  مسـتوث اجلامعـة   

 والوطن  والتسابق ل سهام فيه

  استجابة ضعيفة من الطالب

 جتا  العمل التطوعي

 ضعف القدرات الشخصية 

 للطالب لتنفيذ أعمال ريادية 

 متوسطة

تنفيذ محالت إعالمية ب همية العمل 

 التطوعي
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي

تطــــــــوير اخلــــــــدمات   8

 الطالبية املساندة 

 

   ــي ــكان الطالبــــ ــوير اإلســــ تطــــ

 )طالب وطالبات(

  تطوير املنشآت الطالبية 

  تطوير التغذية الطالبية 

  ميكنة اإلصدارات الطالبية 

 عالية ضعف امليزانية

 تمويل الذاتيزيادة سبل ال 

  الدخول يف مفاوضات مع اإلدارة

 العليا لتوفري امليزانية املطلوبة 

ــاد   9 تطـــــــــــوير اإلرشـــــــــ

 والتوجيه الطالبي 

 

  اســـــتكمال مجيـــــع متطلبـــــات

ــاد   مركــــــز التوجيــــــه واإلرشــــ

بتخصـــــــيص املـــــــوارد املاديـــــــة 

 والبشرية الالزمة 

   ــة ــوائح اجلامعيــــ تعــــــديل اللــــ

إلنفاذ توصيات وقرارات جلان 

 رشاد التوجيه واإل

 ضعف املوارد املالية 

  ضعف الكوادر البشرية لتقديم

 دعم إرشادي وتوجيه ذو فاعلية  

 متوسطة

 زيادة سبل التمويل الذاتي 

  الدخول يف مفاوضات مع اإلدارة

 العليا لتوفري امليزانية املطلوبة

  تدرية الكوادر البشرية عل  احدل

الطرق يف تقديم الدعم اإلرشادي 

 والتوجيه للطالب 

 قديم حوافز للكوادر البشرية املتميزة ت

يف اإلرشاد األكادميي والتوجيه 

 للطالب 
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي
تطـــــــــوير بـــــــــرامج     10

ــة ذوي  رعايـــــــــــــــــــــــــ

االحتياجـــــــــــــــــــــات 

 اخلاصة 

 

   ــر متكامــــل حســــة تــــوفري مقــ

ــيب    ــة ويلــــ ــفات العامليــــ املواصــــ

كافـــــــــــــة احتياجـــــــــــــات ذوي 

 االحتياجات اخلاصة 
 ضعف املوارد املالية

ضعف الكوادر البشرية لتقديم 

االحتياجات دعم لذوي 

 اخلاصة

 متوسطة

 زيادة سبل التمويل الذاتي 

  الدخول يف مفاوضات مع اإلدارة

 العليا لتوفري امليزانية املطلوبة

  تدرية الكوادر البشرية عل  احدل

الطرق يف تقديم الدعم لذوي 

 االحتياجات اخلاصة

  تقديم حوافز للكوادر البشرية املتميزة

 يف دعم ذوي االحتياجات اخلاصة  

تطـــــوير بـــــرامج    11

رعايــــة طــــالب املــــنح   

 الدراسية

   ــة ــنح ورعايـــــــ ــم إدارة املـــــــ دعـــــــ

 الطالب الوافدين

   التواصـــــل مـــــع طـــــالب املـــــنح

 الدراسية بعد التخرج

   إعــداد بــرامج لتهيئــة الطــالب

املســــتجدين وبــــرامج دمــــج يف 

ــع   ــة واجملتمــ ــاة اجلامعيــ احليــ

 السعودي 

ضعف التمويل اخلاص 

 بتقديم منح للطالب الوافدين 
 ضعيفة

 يادة سبل التمويل الذاتيز
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 أساليب التخفيف من املخاطر ومعاجلتها درجة اخلطورة املخاطر املتوقعة املبادرات اهلدف االسرتاتيجي

تطوير األنظمة   12

واللوائح اخلاصة 

 بشؤون الطالب 

  تعديل بعض األنظمة

واللوائح القدمية ويفري 

 املواكبة للمتغريات 

  إصدار لوائح لتنظيم العامج

 املستجدة يف شؤون الطالب 

 اليوجد اليوجد اليوجد

 تنويع  املوارد املالية  13

  عقد شراكات مع القطاع

عاية برامج اخلاص لر

 العمادة

  استامار املنشآت الطالبية 

  إجياد وقف لتمويل برامج

 العمادة 

  ضعف استجابة القطاع

 اخلاص لرعاية برامج العمادة

  ضعف نظم استامار املنشات

 الطالبية

  ضعف املساهمات اجملتمعية

 لتمويل أوقاف العمادة 

 متوسطة

القيام ممالت إعالمية لتوعية 

ة دورهم يف القطاع اخلاص ب همي

 الدعم املالي  ألعمال العمادة 
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 خطة االتصال لعمادة شؤون الطالب 
 مقدمــة

وارهم يف تنفيذ إن هدف خطة االتصال هي إعالم املعنيني من داخل وخارج العمادة مبفردات وتفاصيل اخلطة اإلسرتاتيجية وتوعية كل من هؤالء املعنيني ب د

 ود بالنفع عل  اجلميع وحتقيق أعظم استفادة ممكنة  اخلطة والذي من ش نه أن يع

 الغرض من خطة االتصال  

 تعريف منسوبي العمادة واملعنيني باخلطة اإلسرتاتيجية ونشر الوعي ب هميتها  -

 مشاركة اجلميع بفعالية لتلقي الدعم والت ييد من أصحاب العالقة واملعنيني يف تطبيق اخلطة -

 وقادة اجملتمع ملعرفة وجهة نظرهم جتا  بنود اخلطة  االتصال مع القادة احلكوميني -

 تلقي التغذية الراجعة من املعنيني جتا  أي بند من بنود اخلطة  -
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  اجلمهور املخاطب
 أدوات االتصال الرسائل  املعنيني 

 أصحاب املصلحة من الداخل

م مبســـئولياتهم يف إعالمهـــ –إعالمهـــم ب هميـــة تطـــوير مهـــاراتهم   أعضاء هيئة التدريس واإلداريني 

 تنفيذ اخلطة 

 

  املطويات   -العيد اإللكرتوني- 

 النشرات –امللصقات اإلعالنية 

التوعية ب همية العمل  –اإلعالم باألنشطة املقدمة من العمادة  الطالب 

التوعية باحلقوق  –التوعية ب همية التميز واإلبداع  –التطوعي 

 والواجبات 

 –اضرات احمل -الندوات  -التدريبات 

 –العيد االلكرتوني  -األدلة التعريفية  

 املقابالت املباشرة 

 أصحاب املصلحة من اخلارج 

زيادة ثقتهم يف منسوبي  –احلصول عل  الدعم املالي واملعنوي  إدارة اجلامعة

 العمادة وقدرات الطالب 

  املخاطبات  -العيد اإللكرتوني– 

 االجتماعات  –املقابالت 

الشركات  –من أصحاب األعمال املستفيدون 

 –وزارة التعليم العالي  –واملؤسسات اجملتمعية 

 أولياء األمور  

 –احلصول عل  الدعم والنصيحة  -إعالمهم بتفاصيل اخلطة 

ثقتهم يف منسوبي العمادة وقدرات  –احلصول عل  دعم مالي 

 الطالب 

 –املقابالت والزيارات  –العيد اإللكرتوني 

 وسائل اإلعالم  -ندوات ورل العمل وال
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إدارة التغيري للخطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب 
بالتعـديل أو   أثناء تنفيذ اخلطـة اإلسـرتاتيجية لعمـادة شـؤون الطـالب فانـه مـن املتوقـع حـدول نيـروف معينـة تتطلـة تغـيريا يف سـري اخلطـة اإلسـرتاتيجية سـواء                 

البيئـة   اجليـدة أن تكـون مرنـة وتتجـاوب مـع أي تغـيري   والتغـيري عـادة لـه أسـباب منهـا  العوامـل الـيت تطـرأ علـ                  اإلضافة أو احلذف  حي  انه من شـروط اخلطـة  

ويفريهـا   وتسـاعد عمليـة     اخلارجية  أو الداخلية سواء كانت يف الظرف االقتصادية واالجتماعية أو املالية أو املوارد البشرية أو اهلياكل التنظيميـة والتشـريعات  

  عل  احلصول عل  أفضل النتائج والتغلة عل  املشكالت اليت تطرأ  التغيري

 
خطوات التغيري 

 مجع املعلومات اخلاصة بالتغريات الداخلية واخلارجية اليت قد تؤثر يف إسرتاتيجية العمادة 

  حتليل ودراسة  معرات التغيري 

   قياس مستوث التغيري 

 موافقة صاحة الصالحية 

 ومتابعة التغيري املطلوب تنفيذ   أعالم األطراف املعنية 

  توثيق ما   تغيري 

  املتابعة والدعم الفين 
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خطة التقييم  واملتابعة 
املشروعات واملبادرات   املتابعة والتقييم هي األنشطة اليت تقوم بها اللجنة املسئولة عن تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب للت كد من مدث تنفيذ

  التخطـيط لـه       تنفيـذ   ومـا   ق األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة  ويتم ذلك من خالل فريق املتابعة والتقييم والذي جيرث مراجعة ومطابقـة بـني مـا   لتحقي

 وهناك أدوات للتقييم واملتابعة وأيضا مصادر للمعلومات اليت يتم بناء عليها إصدار تقارير املتابعة والتقييم 

 تابعةأدوات التقييم وامل
 تقارير االجناز اخلاصة باملشروعات  -

 االجتماعات الدورية للجنة التقييم واملتابعة  -

 بطاقة األداء املتوازن  -

 

ة وانـة الفنيـة واجلوانـ   ميكن أن تتم املتابعة أسبوعيا أو شهريا أو ربع سنوي  حسة دقة التفاصيل املطلوبـة مـن قبـل إدارة العمـادة  وتـتم عمليـة املتابعـة علـ  اجل         

 املالية اخلاصة بتنفيذ اخلطة  وخيلص تقرير املتابعة إ  حتديد سري تنفيذ اخلطة من حي  اجلوانة اآلتية:

 هل   تنفيذ األنشطة يف الوقت احملدد هلا -

 هل   تنفيذ األنشطة بنفس اجلودة املطلوبة -

 هل   االتفاق عل  األنشطة وفق ملا هو خمطط له سواء بالزيادة أو النقص -

 عدم اكتمال األنشطة يف مواعيدها أسباب -

  
 

 

 تقارير املقيم اخلارجي )إذا كان ينطبق(  -

 التغذية الراجعة من املعنيني   -

 حتليل نتائج مؤشرات األداء اخلاصة باملشروعات  -

 أسباب اخنفاض جودة املخرجات -

 أسباب عدم تطابق اإلنفاق عل  األنشطة مع املخطط له -

 حتديد املسئولية  -

 ت تصحيحيةاقرتاح إجراءا -
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 اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة شؤون الطالب إعدادفريق عمل : 
 

 رئيس فريق املتابعة د  علي بن عبد اهلل البكر وكيل العمادة للتطوير واجلودة 1

 رئيسًا أ د  عزام بن شمد األمحد وكيل العمادة 2

 عضوًا د بن حامد الغامديأ د أمح وكيل العمادة لألنشطة الطالبية 3

 عضوًا أ  خالد بن ناصر الرتكي مدير إسكان الطالب 4

 عضوًا أ  عبد العزيز بن يفرسان الشهري املدير التنفيذي ملركز التوجيه واإلرشاد الطالبي 5

 عضوًا أ  عبد اهلل بن شمد الزيد مدير إدارة العمادة 6

 عضوًا أ  عبد الرمحن بن نيافر العمري نمدير إدارة املنح ورعاية الطالب الوافدي 7

 عضوًا أ  خالد بن إبراهيم اجلمعة مدير إدارة األنشطة الاقافية واالجتماعية 8

 عضوًا أ  صاحل بن ناصر الصويان مدير إدارة التغذية 9

 عضوًا أ  شسن بن عبد اهلل الشرقاوي مدير إدارة النشاط الرياضي 10

 عضوًا أ  عبد اهلل بن شمد الشايع ة الطالبيةمدير إدارة منشآت األنشط 11

 عضوًا أ  عامان بن عبد اهلل احلصيين املدير التنفيذي لصندوق الطالب 12

 عضوًا أ  حسن بن علي القحطاني مدير مركز تنمية املهارات الطالبية 13

 عضوًا املستشار/طارق عزت العبساوي مدير وحدة محاية احلقوق الطالبية 14

 سكرتري ومنسق اخلطة الطية الشيخ بن رمحةأ   15

 


