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4-1-1 
 معاااااااااااااااااااااايير
 اختياااااااااااااااااااااار
 القياااااااااااااااااادات

 األداء وقياا 
 للكااااااااااااااااااااوادر

 البشرية
 
 
 
 
 
 

4-1-1-1 
معمممممايير شمممممفافة 
الختيمممممممممممممممممممممممممممممممممار 
القيمممممممممممممممممممممممممممممممادات 
معتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد  

 .ومعلنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التواصمممممممل ممممممممة كليمممممممات الجامعمممممممة . 1
لوضمممممممة مقترحمممممممات خاصمممممممة بتحمممممممدي  
معاييراختيمممممممممار القيمممممممممادات االكاديميمممممممممة 

 واالدارية.
تشممممكيل لجنممممة مممممن خممممالل مجلممممس . 2

الجامعة لتحليل محتوى وتقدير شفافية 
المعمممممايير المحدثمممممة الختيمممممار القيمممممادات 
فممممى ضمممموء القمممموانين واللمممموائ  والوضممممة 

 الراهن.
ستطالع عمل استبيان الكتروني إل. 3

آراء القيممممممممادات األكاديميممممممممة واإلداريممممممممة 
بكليمممات الجامعمممة حمممول مقتمممرح معمممايير 
اختيممممممممممممممار القيممممممممممممممادات األكاديميممممممممممممممة و 

 اإلدارية.
تحليممممل ومناقشممممة نتممممائج االسممممتبيان . 4

  .وعرضها على مجلس الجامعة
االعممممممممالن عممممممممن المعممممممممايير علممممممممى . 5

الموقممممممممة اإللكترونممممممممي للجامعممممممممة بعممممممممد 
 .اعتمادها

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجممممممممممممود مقترحمممممممممممممات . 1
مقدمممممممممة  مممممممممن الكليممممممممات 
خاصمممة بتحمممدي  معمممايير 
اختيممممممممممممممممممممار القيممممممممممممممممممممادات 

 األكاديمية والقيادية.
لجنمممممممة مشمممممممكلة ممممممممن . 2

مجلمممس الجامعمممة لتحديمممد 
 معايير اختيار القيادات.

اسمممتبيان مفعمممل علمممى . 3
 الموقة اإللكتروني.

تقريمر نهمائي لمسمود  . 4
 المعايير.

وجممود وثيقممة لمعممايير . 5
اختيممممممممممممممممممممار القيممممممممممممممممممممادات 
األكاديميمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
 واإلداريةمعتمد  ومعلنة. 

تقمممممممممممممارير للمتابعمممممممممممممة . 6

وجمممممممممممممممممممممممممممممممممود . 1
مقاومممة مممن قبممل 
بعمممممما الكمممممموادر 

 .البشرية
عمممدم اإلقبمممال . 2

علمممممممممممممى اجمممممممممممممراء 
 .اإلستبيان

عمممدم اإللتممم ام . 3
بممممءجراء المتابعممممة 

 .الدورية
 
 
 
 
 
 
 

أمانممممممممممممممممممممممممة  .1
مجلممممممممممممممممممممممممممممممممممس 

 .الجامعة
مجلمممممممممممممممممس  .2

 .الجامعة
وحمممممممممممممممدات  .3
IT  فمممممممممممممممممممممممممممممممممي

 .الكليات
اللجنمممممممممممممممممممة  .4

المشممممممكلة مممممممن 
قبمممممممل مجلممممممممس 

 الجامعة.
وحمممممممممممممممدات   .5

الجمممممممممود  فمممممممممي 
 .الكليات

 
 

رئمممممممممممممممممممممممممميس  .1
 .الجامعة

البوابممممممممممممممممممممممممة  .2
اإللكترونيممممممممممممممممة 
 .في الجامعة

مجلمممممممممممممممممممممس  .3
 .الجامعة

مركممممممممممممممممممممممممممم   .4
ضمان الجود  
واالعتممممممممممممممممممممممماد 

 .بالجامعة
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الدوريممممممة لمممممممدى اإللتمممممم ام المتابعممممممة . 6
بتطبيق المعايير عنمد اختيمار القيمادات 

 .األكاديمية و اإلدارية

س مممممممممدى الدوريممممممممة لقيمممممممما 
اإللتممممممممممممممممممممم ام بتطبيمممممممممممممممممممممق 

 المعايير.

 
 

 
 
 

4-1-1-2 
مقممماييس شمممفافة 
لتقيمممممممممممممممممممممميم أداء 
الكممممممممممممممممممممممممممممممممممموادر 

 .البشرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشممممممكيل لجنممممممة مممممممن قبممممممل مجلممممممس . 1
الجامعمممممة إلعمممممداد مقممممماييس تقيممممميم أداء 

البشرية وفقما للمتطلبمات للكوادر  نوعية
 .الوظيفية

مخاطبممة الكليمممات واداراتهممما لوضمممة . 2
 .مقترحات لتقييم أداء الكوادر البشرية

اإلعممممممممالن عممممممممن المقممممممممايييس بعممممممممد . 3
 .اعتمادها

المتابعممممممة الدوريممممممة لمممممممدى اإللتمممممم ام . 4
 بتطبيممممممممممممممممق مقمممممممممممممممماييس تقيمممممممممممممممميم األداء
وضمممممة آليمممممة معتممممممد  ومعلنمممممة  لتلقمممممي 

 .الشكاوي والتقويم المستمر

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاضمممر اجتماعمممات . 1
 .اللجنة
وجممممممممممممود مقترحمممممممممممممات . 2

 .مقدمة من الكليات
وجودمقاييس معتممد  . 3

ومعلنممممممممممممممةعلى الموقممممممممممممممة 
 .اإللكتروني للجامعة

تقمممممممممممممارير المتابعمممممممممممممة . 4
 .الدورية
وجمممممود آليمممممة معتممممممد  . 5

ومفعلمممممة و معلنمممممة لتلقمممممي 
الشممممممكاوي عممممممى الموقممممممة 

 .االلكتروني

وجمممممممممممممممممممممممممممممممممود . 1
مقاومممة مممن قبممل 
بعمممممما الكمممممموادر 

 .البشرية
عمممدم اإللتممم ام . 2

بممممءجراء المتابعممممة 
 .الدورية
 

اللجنمممممممممممممممممممممة  .1
 .المشكلة

من مجلس  .2
 .الجامعة

وحمممممممممممممممممدات  .3
الجممممممممممود  فممممممممممي 

 .الكليات
 ITوحمممممدات .4

 .في الكليات

رئممممممممممممممممممممممممميس  .1
  .الجامعة

مركمممممممممممممممممممممممممم   .2
ضمان الجود  
واالعتممممممممممممممممممممممماد 

 .بالجامعة
البوابمممممممممممممممممممممممة  .3

اإللكترونيممممممممممممممممة 
 .في الجامعة
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4-1-2 
 شااااافافة نظااااا 

 و للمسااااااااءلة
 المحاسااااااااااااابة
 والياتفعالاااااااااااة

 .للمتابعة

4-1-2-1 
آليمممممممات شمممممممفافة 
للمسممممممممممممممممممممممممممممماءلة 
 والمحاسبة و
 .المتابعة
 
 
 
 
 
 
 
 

تشممكيل لجنممه مممن مجلممس الجامعممة . 1
وأسممممماتذك ممممممن كليمممممة الحقمممممو  لتحمممممدي  
ووضمممممممة الصمممممممياية النهائيمممممممة  ليمممممممات 
شممممممممممممممممفافه وموضمممممممممممممممموعية للمسمممممممممممممممماءلة 

للكمممممممممممممممموادر البشممممممممممممممممرية والمحاسممممممممممممممممبية 
اإلدارية( بكليمات  -الفنية -)األكاديمية

داراتها.  الجامعة وا 
نمممممدوات ولقممممماءات تثقيفيمممممة  تنظممممميم . 2

بالجامعمممممة للتعريممممم  البشمممممرية  للكممممموادر
بآليممات المسمماءلة والمحاسممبة والمتابعممة 

 .قبل اعتمادها
اإلعممممالن عممممن هممممذك ا ليممممات بعممممد . 3

 .اعتمادها من قبل مجلس الجامعة

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجمممممممممممممود محاضمممممممممممممر  .1
 .اإلجتماعات

وجمممممممممممود مقترحمممممممممممات  .2
مستخلصممممة مممممن تحليممممل 

 .الندوات واللقاءات
وجمممممممممممممممممممود آليمممممممممممممممممممات  .3

للمسممممممائلة والمحاسممممممبة و 
المتابعمممممممممممممممممممة معتممممممممممممممممممممد  

 .ومعلنة

عممممدم وضمممموح  .1
 .األليات

ضمممممممممممممممممممممممممممممع   .2
الحضممممممممممممممممممممممور و 

 .المشاركة
 
 
 
 
 
 
 
 

اللجنممممممممممممممممممممة  .1
المشمممممممكلة ممممممممن 
مجلممممممممممممممممممممممممممممممممممممس 

 .الجامعة
السمممممممممممممممممممماد   .2

العمممممممممممممممممممممممداء و 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممديري 

 .الكليات
مجلممممممممممممممممممس  .3

 .الجامعة 
وحممممممممممممممممدات  .4
IT  فمممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 .الكليات

رئمممممممممممممممممممممممميس  .1
 .الجامعة

نائمممممممممممممممممممممممممممب  .2
الجامعممممممممممممممممممممممممممممة 

 .المختص
واألمممممممممممممممممين  .3

 .العام 
البوابممممممممممممممممممممممة  .4

  .االلكترونية
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-1-3 
قياااا  الرضاااا 

  .الوظيفي
 

4-1-3-1 
مقمممممممممممممممممممممممممممممممممماييس 
موضمممممممممممممممممممممموعية 
لقيممممماس الرضممممما 

مممن مجلممس الجامعممة تشممكيل لجنممة . 1
لمراجعمممممممة وتقيممممممميم وتحمممممممدي  مقممممممماييس 

 .الرضا الوظيفى للكوادر البشرية
اإلعمممممممالن عمممممممن مقممممممماييس الرضممممممما . 2

2016 
 
 
 

2022 
 
 
 

محاضمممر اجتماعمممات  .1
  .اللجنة
وثيقمممممممممممممممة لمقممممممممممممممماييس  .2

  .الرضا معتمد  ومعلنة

ضممممممممممممممممممممممممممممممع   .1
 .المشاركة

عمممممممدم االخمممممممذ  .2
بنتمممممممائج  تقمممممممارير 

مجلمممممممممممممممممممممس  .1
 .الجامعة

اللجنمممممممممممممممممممممممة  .2
  .المشكلة

رئمممممممممممممممممممممممميس  .1
 .الجامعة

البوابممممممممممممممممممممممة  .2
 .اإللكترونية
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  .الوظيفي
 
 
 
 
 
 

المممممموظيفي علممممممى الموقممممممة اإللكترونمممممممي 
 .للجامعة بعد اعتمادها

عممممممل اسمممممتبيان الكترونمممممي وورقمممممي . 3
السممممممتطالع آراء أصممممممحاب المصمممممملحة 
 .من األكادميين والفنييين واإلدارييين

المتابعمممممممممممة المسمممممممممممتمر   و وضمممممممممممة . 4
اجمممراءات تصمممحيحية بنممماء علمممى نتمممائج 

 .قياس الرضا الوظيفى سنويا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وجممممممممممممممممممممود تقريممممممممممممممممممممر   .3
احصممممائي موثممممق لنتممممائج 

 سنويا. اإلستبيان
المتابعمممممممممممممة  تقمممممممممممممارير .4

المسممممممممممممممممممتمر  وتفعيممممممممممممممممممل 
 لإلجمممراءات التصمممحيحية

 سنويا.

المتابعمممة و عممممدم 
اقتمممممممراح وتفعيمممممممل 
االجممممممممممممممممممممممممممممراءات 

 .التصحيحية
 
 

 ITوحممدات  .3
 .بالكليات

وحممممممممممممممممممدات  .4
ضمممان الجممود  

 .بالكليات
  

مركممممممممممممممممممممممممم   .3
ضمممان الجممود  
واالعتممممماد فممممي 

 .الجامعة
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4-2-1 
 تدريبية برامج

 قاادرات لتنميااة
 الماااااااااااااااااااااوارد

 .البشرية
 

4-2-1-1 
اسمممتحدا  بممممرامج 
تدريبيممممممممة لتنميممممممممة 
قممممممممدرات الممممممممموارد 

فممممممممممممممي  البشمممممممممممممرية
ضوء احتياجماتهم 
 المهنيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

متطلبممممممممممممممممممممممممممممممممات و 
 .الوظيفة

 
 

التواصمممممل ممممممة الكليمممممات ممممممن خمممممالل . 1
لبيممممممان و مركمممممم  الجممممممودك فممممممي الجامعممممممة 

تحديمممممممممممممممممممد االحتياجمممممممممممممممممممات التدريبيمممممممممممممممممممة 
  .اإلدارية( -الفنية -)األكاديمية

اعمممممداد الخطمممممة التدريبيمممممة واإلعمممممالن . 2
  .عنها بعد اعتمادها

 تنفيذ الخطة التدريبية .. 3
 قياس اثر التدريب.. 4
 المتابعممممة الدوريممممة للخطممممة التدريبيممممة. 5

وفقمممممما لمسممممممتجدات الخطممممممة االسممممممترتيجية 
فممممممممممممممي هممممممممممممممذك  والتطممممممممممممممورات العالميممممممممممممممة

 .التخصصات

تقارير من وحدات  .1 2022 2016
بالكليمممممممممممممممات  الجمممممممممممممممود 

باإلحتياجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
 .التدريبية

خطمممممممممممة تدريبيمممممممممممة  .2
نهممما معتممممد  و معلمممن ع

علممممممممممممممممممممممممى الموقممممممممممممممممممممممممة 
  .اإللكتروني

وجمممممممممممممود تقمممممممممممممارير  .3
بأعممممممممممممممممممداد البمممممممممممممممممممرامج 
التدريبيمممممممممة التمممممممممي تمممممممممم 

 .تنفيذها
وجمممممممممممممود تقمممممممممممممارير  .4

 .قياس اثر التدريب
وجمممممممممممممود تقمممممممممممممارير  .5

 .للمتابعة
 

ضمممممممممممممممممممع   .1
مشممممممممممممممممممممممممممممماركة 
بعا وحمدات 

  .الجود 
عمممممممممممممممممممممممممممممممدم  .2

االلتممم ام بتنفيمممذ 
الخطمممممممممممممممممممممممممممممممة 

  .التدريبية
تجاهممممممممممممممممممممل  .3

وضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
 .التقارير

 

مركمممممممممممممممممممممم   .1
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
وحمممممممممممممممدات  .2

الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  
 .بالكليات 

مجلمممممممممممممممممس  .3
  .الجامعة

وحمممممممممممممممدات  .4
IT بالكليات.  
وحمممممممممممممممدات  .5

الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  
 .بالكليات

 

مجلمممممممممممممممممس  .1
 .الجامعة

مركمممممممممممممممممممممم   .2
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
رئمممممممممممممممممممممميس  .3

   .الجامعة
البوابمممممممممممممممممممة  .4

  .اإللكترونية
مركمممممممممممممممممممممم   .5

الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  
   .بالجامعة
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4-2-1-2 
بنمممممممممممممماء قممممممممممممممدرات 
متميممم ك ممممن هيئمممة 
التمممدريس للبمممرامج 

 .المستحدثة

التواصمممممل ممممممة الكليمممممات ممممممن خمممممالل . 1
مركممممم  الجمممممودك  ومركممممم  تنميمممممة قممممممدرات 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لبيان 

 االحتياجات التدريبية اال مة. و تحديد 
واإلعمممممالن  بيمممممةاعمممممداد الخطمممممة التدري. 2

تنفيذ الخطممممة جممممم. .عنهمممما بعممممد اعتمادهمممما
  .ةالتدريبي
 .قياس اثر التدريب. 3
المتابعممممة الدوريممممة للخطممممة التدريبيممممة . 4

وفقمممممما لمسممممممتجدات الخطممممممة االسممممممترتيجية 
والتطممممممممممممممورات العالميممممممممممممممة فممممممممممممممي هممممممممممممممذك 

 .التخصصات

تقارير من وحدات  .1 2022 2016
الجمممممممممممممممود  بالكليمممممممممممممممات 
باإلحتياجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 

 .التدريبية
خطمممممممممممة تدريبيمممممممممممة  .2

معتممممد  و معلمممن عنهممما 
علممممممممممممممممممممممممى الموقممممممممممممممممممممممممة 
 اإللكتروني للجامعة 

وجمممممممممممممود تقمممممممممممممارير  .3
بأعممممممممممممممممممداد البمممممممممممممممممممرامج 
التدريبيمممممممممة التمممممممممي تمممممممممم 

 .تنفيذها
وجمممممممممممممود تقمممممممممممممارير  .4

 .قياس اثر التدريب
 .تقارير للمتابعة .5
 

ضمممممممممممممممممع   .1
مشممممممممممممممممممممممممممممماركة 
بعا وحمدات 

 .الجود 
عمممممممممممممممممممممممممممممدم  .2

االلتممم ام بتنفيمممذ 
الخطمممممممممممممممممممممممممممممممة 

 .التدريبية
تجاهممممممممممممممممممل  .3

وضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
 .التقارير

مركمممممممممممممممممممممم   .1
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
مركمممممممممممممممممممممم   .2

تنميممممممة قممممممدرات 
أعضممممماء هيئمممممة 

 .التدريس
وحمممممممممممممممدات  .3
IT بالكليات.  
 

رئمممممممممممممممممممممميس  .1
  .الجامعة

مجلمممممممممممممممممس  .2
  .الجامعة

مركمممممممممممممممممممممم   .3
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
البوابمممممممممممممممممممة  .4

 .اإللكترونية
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4-2-2 
 كاااوادر تنمياااة

قياديااة اداريااة 
مااااااان  وائااااااال 
الخاااااااااااااريجين 

 .بالجامعة

4-2-2-1 
تحديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 
اإلحتياجممممممممممممممممممممممممات 

ألوائمممممل التدريبيمممممة 
الخممممممممممممممممممممممممممممممممممريجين 
المعينممين بممادارات 
 .الجامعة وكلياته

 
 
 
 
 

الجامعمممة و الكليمممات لعممممل  مخاطبمممة. 1
حصمممممر بأعمممممداد أوائمممممل االخمممممريجين وفقممممما 
للتخصمممص والوظيفمممة المعينمممين عليهممما و 

 .الدورات التدريبية التي تلقوها 
اعمممممممممممممداد خطمممممممممممممة تدريبيمممممممممممممة وفقممممممممممممما . 2

لإلحتياجمممممات المطلوبممممممة وطبقممممما لجممممممدول 
واالعممممممممالن عنهمممممممما بعممممممممد  منممممممممي محممممممممدد 

  .اعتمادها
 .تنفيذ الخطة التدريبية. 3
 .قياس اثر التدريب. 4
  .لمتابعة الدورية للخطة التدريبيةا. 5

تقارير ممن وحمدات  .1 2017 2016
بالكليمممممممممممممممات الجمممممممممممممممود  

باإلحتياجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
 .التدريبية

خطممممممممممممة تدريبيممممممممممممة  .2
ا معتممممد  و معلمممن عنهممم
علممممممممممممممممممممممممى الموقممممممممممممممممممممممممة 

 .اإللكتروني
وجممممممممممممممود تقممممممممممممممارير  .3

البمممممممممممممممممممرامج بأعممممممممممممممممممداد 
التدريبيمممممممممة التمممممممممي تمممممممممم 

   .تنفيذها
وجود تقارير قيماس  .4

  .اثر التدريب
وجممممممممممممممود تقممممممممممممممارير  .5

 .المتابعة
 

ضممممممممممممممممممممممع   .1
مشاركة بعما 
وحمممممممممممممممممممممممممممممممممدات 

  .الجود 
عدم االلت ام  .2

بتنفيمممذ الخطمممة 
 .التدريبية 

تجاهمممممممممممممممممممممممل  .3
وضممة التقممارير 
وعمممممل متابعممممة 

  .دورية
 

مجلمممممممممممممممممممممممس  .1
  .الجامعة

 ITوحمممممدات  .2
 .بالكليات 

وحمممممممممممممممممممممدات  .3
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالكليات

رئمممممممممممممممممممممميس  .1
   .الجامعة

البوابمممممممممممممممممممة  .2
 .اإللكترونية 

مركمممممممممممممممممممممم   .3
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
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4-3-1  
 تطاااااااااااااااااااااااوير
 الهياكااااااااااااااااااال
 التنظيمياااااااااااااة
 واإلداريااااااااااااااااة
 لتواكااااااااااااااااااااا 
 المتغياااااااااااااارات

 .الحديثة
 
 
 
 
 

4-3-1-1 
هياكل تنظيميمة 
داريمممممممممة إلدار   وا 
الجامعممممممممممممممممممممممممممممممممة 
 وكلياتهممممممممممممممممممممممممممممممممما
ووحممممممممممممممممممممممممممممداتها 

 .متطور 
 
 
 
 
 
 
 

تشممكيل لجنممة مممن األسمماتذ  المختصممين . 1
فممممممممممممي علممممممممممممم اإلدار  والتنظمممممممممممميم لدراسمممممممممممممة  
احتياجمممممات الهياكمممممل التنظيميمممممة واإلداريمممممة 
إلدار  الجامعة وكلياتهما ووحمداتها للتطموير 

 في ضوء المعايير المرجعية.
وضة خطة تطوير الهياكل التنظيمية . 2

 .واإلدارية
االعممممممالن عممممممن خطممممممة التطمممممموير بعممممممد . 3

 .عتماد مجلس الجامعه
المتابعمممة الدوريمممة لتنفيمممذ خطمممة تطممموير . 4

 .األدارية الهياكل التنطيمية و
  .تعميم الدليل على الكليات واإلدارات. 5
 

محاضممممممممممممممممممممممممممممر . 1 2022 2016
 .اجتماعات اللجنة

محاضممممممممممممممممممممممممممممر . 2
االجتماعممممممممممممممممممات و 
مسممممممممممممممود  خطممممممممممممممة 

 .التطوير
خطمممممة تطمممممموير . 3

معتمممممممممممد  ومعلنممممممممممة 
 .ومفعلة
تقارير المتابعة . 4

 .الدورية
دليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل . 5

للتوصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي  
 .الوظيفي

األسممممممممممماتذ   .1 
المختصممممممممممممممممين 
فمممممممممممممممي علمممممممممممممممم 
التنظممممممممممممممممممممميم و 

 .االدار 
مجلمممممممممممممممممس  .2

 .الجامعة
  وحدات  .3

IT بالكليات. 
عمممممممممممممممممممداء  .4

 .الكليات
مممممممممممممممممممديري  .5

 .الكليات
 مممممممممممممممممممديري  .6

وحممممممممممممممممممممممممممممممممدات 
 .الجود 
 

رئيممممممممممممممممميس  .1
 .الجامعة

البوابمممممممممممممممممممة  .2
 .الإللكترونية

مجلممممممممممممممممس  .3
 .الجامعة

أمممين عممام  .4
 .الجامعة

مركممممممممممممممممممممم   .5
ضمممان الجممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممماد 

 .بالجامعة
 

 ذاتي 50



 
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة 
 على التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

4-3-1-2 
توصممممممممممممممممممممممممممممممي  
وظيفممى محممد  
ة و شامل لجمي
العممممممممممممممممممممممممممممممماملين 
بالهياكمممممممممممممممممممممممممممممممل 
التنظيميممممممممممممممممممممممممممة 

 .اإلداريةو 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعمممممممممة  دوريمممممممممة لتطبيمممممممممق بطاقمممممممممات  .1
 .التوصي  الوظيفي 

تشممممممكيل لجنممممممة لوضممممممة دليممممممل  شممممممامل  .2
للتوصممممممممي  المممممممموظيفى لجميممممممممة العمممممممماملين 
بالهياكممممممممل التنطيميممممممممة و اإلداريممممممممة طبقممممممممما  
 لمتطلبات الجامعة ووفقا للوائ  والقوانين .

 

تفعيل بطاقات  .1 2022 2016
الوصممم  الممموظيفي 
 25بمعممممممممممممممممممممممممممممممممممدل 

%سممنويامن كليممات 
 .الجامعة

تقممممارير دوريممممة  .2
عن تطبيق وتفعيل 
بطاقمممممات الوصممممم  

 .الوظيفي
 

 
 

األسممممممممممماتذ   .1
المختصين في 
علممم التنظمميم و 

  .االدار 
مجلمممممممممممممممممس  .2

 .الجامعة
وحمممممممممممممممدات  .3
IT بالكليات. 
عمممممممممممممممممممداء  .4

 .الكليات
مممممممممممممممممممديري  .5

الكليمممممممممممممممممممممات و 
وحمدات  مديري 
 .الجود 
 

رئيممممممممممممممممممممممميس  .1
 .الجامعة

البوابممممممممممممممممممممممممة  .2
 .الإللكترونية

مجلمممممممممممممممممممممس  .3
 .الجامعة

أممممممين عمممممام  .4
 .الجامعة

مركممممممممممممممممممممممممممم   .5
ضمممان الجممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممماد 

 .بالجامعة
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 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
4-4-1 

 إدارات تأهياااال
 الجامعاااااااااااااااااة

 وادارات
 الكلياااااااااااااااااااات
 للحصاااااااااااااااو 

 شاااهادة علاااى
ISO 9001 

  و2008/
 مايستجد

 

4-4-1-1 
اسمممممتكمال تأهيمممممل 
 إدارات الجامعممممممممة

علممممممى للحصممممممول 
 ISOشممممهاد 

9001 /2008 
 .يستجد أوما
 
 
 
 
 

تحديد متطلبات ادارات الجامعة  .1
فمممممممي  ISO9001لتطبيمممممممق معمممممممايير 

ضممممموء تحليمممممل الفجمممممو  بمممممين الوضمممممة 
الحممممممممممممممالي و متطلبمممممممممممممممات معمممممممممممممممايير 

ISO9001. 
توعية و تدريب الكوادر البشمرية  .2

 .ISO9001بادارات الجامعة على 
المراجعة الداخليممممممممممممممة لنظممممممممممممممام جممممممممممممممم.

ISO9001. 
المراجعمممممممممة الخاريجيمممممممممة للجهمممممممممة  .3

 .ISO9001 المانحة لشهاد 

دراسمممممممة لتحليمممممممل  .1 2017 2016
 .الفجو 
وثممممممممائق الممممممممور   .2

 .التدريبية
اسمممممممممممممممممممممممممممممتبيانات  .3

لتحديممد مممدى االلتمم ام 
 .بتطبيق المعايير

حصممممممول ادارات  .4
الجامعة على شمهاد  

 .األي و

عممدم المموعي  .1
 بمعمممممايير

ISO9001 
وجمممممممممممممممممممممممممممممود  .2

مقاوممممممممممة ممممممممممن 
قبممممممممممل بعمممممممممما 
الكممممممممممممممممممممممممممممممممموادر 

 .البشرية
ضممممممممممممممممممممممع   .3

 .المشاركة

مممممممممممممممممممممممممديري  .1
 .االدارات

مراكمممممممممممممممممممممممممم   .2
التمممممممممممممممممممممممممممممممدريب 

 .بالجامعة
مركمممممممممممممممممممممممممممم   .3

الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممودك 
 .بالجامعة

الجهممممممممممممممممممممممممممة  .4
 .المانحة

 

األمممممممممممممممممممممممممممين  .1
 .العام
رئمممممممممممممممممممممممممممممميس  .2

 .الجامعة
ادار   .3

مشممممممممممممممممممممممممممروعات 
–التطممممممممممممممممممممممممموير 

 .الجامعة
مجلمممممممممممممممممممممممممس   .4

 .الجامعة
النائمممممممممممممممممممممممممممب  .5

 .المختص

500 
 

ادار  
مشروعات 
 تطوير
التعليم 
 العالي 
+ 

 الجامعة
 

4-4-1-2 
وحمممممممممممممد   انشممممممممممممماء

تأهيمممممممممممممممل نظمممممممممممممممم 
األيمممممممممممممممم و فممممممممممممممممي 

 .الجامعة

تشممممممممكيل الجهمممممممما  اإلداري اال م  .1
  .للوحد  و استصدار قرار بشأنها

وضمممممممة الئحمممممممة تنفيذيمممممممة تحمممممممدد  .2
أنشمطة الوحمد  و رؤيتهما ورسمالتها و 

وحمممممممممممد  تأهيمممممممممممل  .1 2017 2016
ذات نظممممممممممم األيمممممممممم و 

الئحممممممممممممممممة تنفيذيممممممممممممممممة 
 .معتمد  ومعلنة

وجممممممممممود اليمممممممممممات  .2

قلمة الكمموادر  .1
 .المؤهلة

وجممممممممممممممممممممممممممممود  .2
مقاوممممممممممة ممممممممممن 
بعمما الكمموادر 

األممممممممممممممممممين  .1
 .العام للجامعة

مركمممممممممممممممممممممم   .2
ضمممان الجممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممماد 

النائمممممممممممممممممممممممممممب  .1
 .المختص

مركمممممممممممممممممممممممممممممم   .2
ضمممممممان الجممممممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممممممممممماد 

 ذاتي 100



    
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

أهممممممممممدافها و اعتمادهمممممممممما والإلعممممممممممالن  
  .عنها
وضممممممممة اليممممممممات للتواصممممممممل مممممممممة  .3

 .ادارات كليات الجامعة

محممممممممممممدد  و مفعلممممممممممممة 
للتواصممل مممة ادارات 

 .الكليات
 

 .البشرية
مشممممممممممممكالت  .3

 .تكنولوجية

 .بالجامعة
 

 .بالجامعة
 

4-4-1-3 
تأهيممممممممممممممممممل إدارات 
الكليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
للحصممممممول علممممممى 

 ISOشممممهاد 
9001 /2008 

 .أومايستجد
 
 
 
 
 

تحديممد متطلبممات ادارات الكليممات  .1
فمممممممي  ISO9001لتطبيمممممممق معمممممممايير 

ضممممموء تحليمممممل الفجمممممو  بمممممين الوضمممممة 
الحممممممممممممممالي و متطلبمممممممممممممممات معمممممممممممممممايير 

ISO9001 . 
توعية و تدريب الكموادر البشمرية  .2

 .ISO9001بادارات الكليات على 
المراجعممممممممممممة الداخليممممممممممممة لنظممممممممممممام  .3

ISO9001 . 
المراجعمممممممممة الخاريجيمممممممممة للجهمممممممممة  .4

 .ISO9001 المانحة لشهاد 

2016 
 كل سنه
 

2022 
تأهيل 
20% 
من 
 ادارات
 الكليات
 

دراسمممات لتحليمممل  .1
 .الفجو 
وثممممممممائق الممممممممور   .2

 .التدريبية
وجمود اسمتبيانات  .3

ممممدى االلتممم ام لحديمممد 
فمي  بتطبيق المعمايير

%ممممممممن الكليمممممممات 25
 .كل سنه

مممممممممممممن  شممممممممممممهاد   .4
األيمممممممممممممممممممممممممم و الدارات 

 .الكليات

عمممممممممممممممممممممممممممدم  .1
 الوعي بمعايير

ISO9001 . 
وجمممممممممممممممممممممممود  .2

مقاوممممممممممة ممممممممممن 
قبممممممممممل بعمممممممممما 
الكممممممممممممممممممممممممممممممممموادر 

 .البشرية
ضممممممممممممممممع   .3

 .المشاركة
 

األممممممممممممممممين  .1
 .العام 
مركمممممممممممممممممممم   .2

ضمممان الجممود  
 .واالعتماد

وحمممممممممممممدات  .3
 .الجود 
مممممممممممممممممديري  .4

 .الكليات
مراكمممممممممممممممممم   .5

  التمممممممممممممممممممممممممممممممدريب
 .بالجامعة

مجمممممممممممممممممممممممممالس  .1
  .الكليات

مرك  ضمان  .2
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممممممممماد 

 .بالجامعة
مرك  الجودك  .3

 .بالجامعة
 ادار  .4

مشممممممممممممممممممممممممممروعات 
 ر.التطوي

500 
 

ادار  
مشروعات 
 التطوير
+ 

 الجامعة



    
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

4-4-2 
تأهيل 
 الجامعة
/باقى 
 / الكليات
 / البرامج
المعامل 
 .لإلعتماد

 

4-4-2-1 
 متطلبات استيفاء

 الجامعة عتمادإ 
/الكليات/ 
البرامج / 
 .المعامل

 
 
 
 
 
 
 
 

تطمممموير الخطممممة االسممممتراتيجية و  .1
م 2022 -2016التنفيذيمة للجامعمة 

وفقممما للخطمممة االسمممتراتيجية للمممو ار  و 
 ايير الهيئة، واعتمادها و نشرها.مع
اعمممممممممداد خطمممممممممة تمويمممممممممل ذاتمممممممممي  .2

للجامعممممممممممممممممة تحقممممممممممممممممق الشخصمممممممممممممممممية 
جامعممممممة واعتمادهمممممما و االسممممممتقاللية لل
 االعالن عنها.

االداء الفنممممممممممي واالدارى  ميكنممممممممممة .3
 بالجامعة.

انشممممممماء مركممممممم  الدار  اال ممممممممات  .4
بالجامعمممممممممة و وحمممممممممدات تابعمممممممممة لمممممممممه 

 بالكليات معتمد  ومعلنة.
 

خطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة   .1 2022 2016
استراتيجية و تنفيذيمة 
للجامعممممممممممممة مطمممممممممممممور  
 ومعتمد  ومعلنة.

خطممممممممممة تمويممممممممممل  .2
ذاتممممممممممممممممي للجامعممممممممممممممممة 
معتمممممممممممممممد  ومعلنممممممممممممممة 

 ومفعلة.
تطبيممممممممممممق االدار   .3

االلكترونيمممة للجامعمممة 
 نيًا واداريًا.ف
مركمممممممممممممممممممم  الدار   .4

اال ممممممممات بالجامعمممممممة 
ووحمممممدات تابعمممممة لمممممه 
بالكليممممممممممات معتمممممممممممد  

 .ومعلنة
 

نقممممممممممممممممممممممص   .1
المصمممممممممممممممممممممممممادر 

 المادية.
انشمممممممممممممممغال  .2

بعمما اعضمماء 
هيئمممة التمممدريس 

 باعبائهم.
وجمممممممممممممممممممممممود  .3

الكثيممممممممممر مممممممممممن 
المعوقات التمي 
تحممممممممممممممممممول دون 
اعتممممماد بعمممما 
كليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 

  .الجامعة
 

مركمممممممممممممممممممممم   .1
ضمممان الجممود  

 .واالعتماد
وحمممممممممممممممدات  .2

 الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممود 
 بالكليات.

الجهممممممممممممممممممممة  .3
 .المانحة

 

نائمممب رئممميس  .1
الجامعممممة لشممممئون 
التعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميم 

 .والطالب
نائمممب رئممميس  .2

الجامعممممة لشممممئون 
الدراسممممات العليمممما 

 .والبحو 
نائمممب رئممميس  .3

الجامعممممة لشممممئون 
خدممممممة المجتممممممة 

 .وتنمية البيئة
ممممدير مركممم   .4

ضمممممممان الجممممممود  
واالعتممممممممممممممممممممممممممممممممماد 

 بالجامعة
 

 ذاتي 2000
+ 

وحد  ادار  
 المشروعات

بو ار   
التعليم 
 العالي
 



    
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

4-4-2-2 
 االداء تقويم

 االداء الجامعى
 التطوير و

   المستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقممويم المسممتمر الداء العمماملين  .1
أعضاء  -بالجامعة )قيادات الجامعة

 -هيئمممممممممممممممة التمممممممممممممممدريس ومعممممممممممممممماونيهم
 العمال... و ييرهم(. -االداريين

قيممماس رضممما العممماملين بالجامعمممة  .2
والمسممممتفيدين بصممممفة دوريممممة ووضمممممة 

تصممممحيحية الرتفمممماع مسممممتوي خطممممة 
 الرضا.

التقممويم المسممتمر لكفمماء  المممموارد  .3
.قيمممماس ممممممردود 4الماديممممة للجامعممممة. 

السياسمممممممممممممات الحاكممممممممممممممة للجامعمممممممممممممة 
 وانعكاساتها.

التطوير المستمر لمرك  ضمان  .4
 .الجود  بالجامعة تحقيقًا لرسالته

 

ادوات   قيممممممممممماس . 1 2022 2016
اداء العممممممممممممممممممممممممممممممممماملين 

ة معتممممممممممممد  الجامعممممممممممم
 ومعلنة.

مقمممممممماييس رضمممممممما . 2
العمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماملين 

سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتفيدين والم
بالجامعمممممممممة معتممممممممممد  

 ومعلنة.
تحسمممممممممن معمممممممممدل . 3

لين اداء العمممممممممممممممممممممممممممممممممام
بالجامعممممممممممممة بنسممممممممممممبة 

 % سنويًا .10
ارتفممممممماع  معمممممممدل . 4

رضمممممممممما العمممممممممماملين و 
المسممممممممتفيدين تقريمممممممممر 
يوضمممممممممممممممم  مممممممممممممممممردود 
السياسمممممات الحاكممممممة 

 للجامعة.

نقممممممممممممممممممممممممممص  .1
المصمممممممممممممممممممممممممادر 

 المادية.
عدم تعماون  .2

بعمما اعضمماء 
 هيئة التدريس.

 

مركممممممممممممممممممممممممممم   .1
ضمممان الجممود  

 .واالعتماد
وحممممممممممممممممممممدات  .2

 الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممود 
 بالكليات.

 
 
 

نائمممب رئممميس  .1
الجامعمممة لشمممئون 
التعلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميم 

 .والطالب
نائمممب رئممميس  .2

 الجامعمممة لشمممئون 
خدمممممة المجتمممممة 
 .وتنمية البيئة

نائمممب رئممميس  .3
الجامعمممة لشمممئون 
الدراسمممات العليممما 

 .والبحو 
 

 ذاتي 
+ 

وحد  ادار  
المشروعات 
بو ار  التعليم 
 العالي
 



    
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
مخاطر 
 التنفيذ

الجهات 
المسئولة 
 عن التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

تقريمممممممممممر سمممممممممممنوي . 5
لمركممممممممممممممم  ضممممممممممممممممان 
الجمممممممممود  واالعتمممممممممماد 

وضممم  ممممدي التقمممدم ي
 في أنشطة المرك .

4-4-2-3 
/  الجامعمممممة تقمممممدم

 بمممممممممماقى الكليممممممممممات
 .لالعتماد

 
 
 
 
 
 

 .اعداد مل  االعتماد .1
تقممممممدم الجامعمممممممة بطلممممممب للهيئمممممممة  .2

 القوميمممممممممة لضممممممممممان جمممممممممود  التعلممممممممميم
 واالعتماد العتماد الجامعة.

 

ملمممممممممم  اعتممممممممممماد  .1 2022 2016
 .الجامعة مستوفي

نقممممممممممممممممممممممممص  .1
المصمممممممممممممممممممممممممادر 

 المادية.
عممممممممممممممممممممممممممممممدم  .2

اسممممممممممممممممممممممممممممتكمال 
بعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما 

 .الملفات

مجلممممممممممممممممممممس  .1
 .الجامعة

مركممممممممممممممممممممممممم   .2
الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممود  

 .بالجامعة
 

نائممممب رئمممميس  .1
الجامعممممة لشممممئون 
خدممممممة المجتممممممة 

 .وتنمية البيئة
ممممدير مركمممم   .2

 الجمود  بالجامعممة
مستشمممممار رئممممميس 
 الجامعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
لمشمممممممممممممممممممممممممروعات 

 التطوير.

 ذاتي 
+ 

وحد  ادار  
المشروعات 
بو ار  التعليم 
 العالي
 


