
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسات مراجعة رسالة الجامعة

تحدد هدافها التي تحقق تلك الرسالة، كما انها ألنشطة الجامعة وتحديد أاملوجه الرئيس ي  هيتعد رسالة الجامعة 

الرسالة وبناء الهيكل التنظيمي المالئم لتحقيق  الجامعةفي توجيه التخطيط والعمل داخل  ؤثرالجامعة بما ي أولويات

 .واألهداف

 الية:رسالة الجامعة بصفة دورية طبقا للسياسات التهمية مراجعة ه من االلذا فإن

 املسئولية السياسة مجال السياسة مسلسل

اطار المميي ال  1

 للمراجعة

ثالث تراجع رسالة الجامعة على مدار كتل زمنية تتراوح بين 

سنوات مالم يكن هناك مستجدات على املستوى  5الى 

تستوجب مراجعتها خالف  مليوالعاالقليمي الواطيي أو 

 المميي الاطار ذلك 

وكيل الجامعة 

للتطوير وريادة 

 االعمال

أصحاب مشاركة  2

 املصلحة

يتم إشراك جميع الفئات الداخلية والخارجية )أصحاب 

 مما تذا  إصياغة الرسالة املصلحة( في إبداء رأيهم في 

 استطالعاتائل املالئمة لذلك )بالوس ها أو تغييرهاتعديل

 شخصية .. الخ(مقابالت  –ممثلة مجموعات  –رأي 

وكيل الجامعة  -

للتطوير وريادة 

 .االعمال

 –حدثة من مجلس الجامعة تعتمد الرسالة في صياغتها امل الرسالة اعتماد 3

بشكل مستقل للرسالة فقط او ضمن محتويات وذلك 

تحديث  مامنت ية للجامعة إذا ماالخطة االستراتيج

دها مع مراجعة الرسالة جية واعتمااالستراتي الخطة

  ها.واعتماد

وكيل الجامعة  -

للتطوير وريادة 

 .االعمال

 مجلس الجامعة-

الة والرؤية واالهداف الخاصة بالجامعة على تعلن الرس- إعالن الرسالة  4

موقع الجامعة الرسمي بلغتين على األقل على أن تكون 

 اللغة العربية احدهما.

االستراتيجية  تعمم الرسالة مستقلة او ضمن الخطة-

 على جميع وحدات الجامعة

وكيل الجامعة  -

للتطوير وريادة 

 .االعمال

ارتباط الرسالة  5

 بالهيكل التنظيمي

يكل التنظيمي للجامعة في ضوء الرسالة مراجعة الهيتم 

تعديل لرسالة واالهداف و قه لاملحدثة لبيان مدى تحقي

وكيل الجامعة -

للتطوير وريادة 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

إذا اقتض ى االمر ذلك في ضوء مالءمته ي الهيكل التنظيم

 لتحقيق الرسالة واالهداف

 .االعمال

 وكيل الجامعة-

 مجلس الجامعة-

رسائل  ارتباط 6

الوحدات  واهداف

املكونة للهيكل 

التنظيمي برسالة 

  الجامعة

دارية بالجامعة تراجع جميع الوحدات االكاديمية وال 

وأهدافها في ضوء الرسالة املحدثة للجامعة ويتم رساالتها 

افقت رساالتها الحالية مع  رسالة تعديلها إذا ما تو

 املحدثة للجامعةالهداف او 

الكيانات األكاديمية 

 دارية بالجامعةوال 

 

 يعتمد

 وكيل الجامعة للتطوير وريادة االعمال                                        املنصب

 بن عثمان غازي . هاني د السما

 التوقيع
 

 هـ8/2/1440 التاريخ

 

 


