


واألنشطةالمبادراتواألنشطةالمبادراتواألنشطةالمبادرات

ة إعداد خطةة اتةاتاجي ي

يل لعمادة القبول والاس 

ماوائمةةةةة مةةةة    ةةةةدا  

ال امعةةةةةةةةةةةة وو الةةةةةةةةةةةة 

ال امعةةةةةةةةةة ل شةةةةةةةةة و  

الاع يمية 

الاقةةةةةةةةةور  المسةةةةةةةةةامت 

ل خةةةةةةدمات والعم يةةةةةةات 

المقدمةةةةةة مةةةةة  عمةةةةةادة 

والاس يلالقبول 

الهد  اإلجتائي

المواءمةةةةةة مةةةةة  خطةةةةةة 

االعامةةةةةةةاد الم تسةةةةةةةي 

ل  امعة

م شتات األداءالماط باتيذمسئولية ومدة الانفال هات ذات العالقة

جصةةةةةةمي  م شةةةةةةةتات  داء و دوات •

مةادة قياس وماابعة جنفيذ  عمال الع

وفةةةةةي معةةةةةاريت ال ةةةةةودة الم  يةةةةةة 

والعالمية

دراتة واق  عمادة القبول والاس يل•

متاجعة التؤرة والتتالة والقي •

متاجعة الهيكل الانظيمي ل عمادة•

ج درد األ دا  االتاتاجي ية•

والمبادرات والمشارر  الاي ج ققها•

دراتةةةة االااياجةةةات المادرةةةة لا قيةةةي •

  دا  الخطة االتاتاجي ية

متاجعة واعاماد الخطة االتاتاجي ية•

س ماط بةات المعيةار الخةامجوفيت •

ذات العالقةةةةةة بخةةةةةدمات القبةةةةةول 

والاس يل

الك يةةةةةةةةةةات واالقسةةةةةةةةةةا  •

األ ادرمية

 عضاء  يئة الادررس•

الط بة•

  و الةةةةةةة ال امعةةةةةةة ل شةةةةةة و

الاع يمية

 ممث و إدارة الاع ي  العا

  ممث ةةةةةو الك يةةةةةات واالقسةةةةةا

األ ادرمية

ممث و الط بة

 خبتاء ومتاجعو  خارجيو

(ل  ا )دع  إداري •

 جهةةةةةةةةة ة )ج هيةةةةةةةةة ات •

م مولةةةة وبةةةتام  جمةةة  

(وج  يل بيانات

(ل  ا )دع  إداري •

مكافةةةةة ت )مةةةةةادي دعةةةةة  •

 عضةةاء ال  نةةةا مكافةة ت 

(المتاجعي 

االتةةا ابات ع ةةو  دواتنسةةبة•

القياس والماابعة

خطة الا سي  المسامت•

وجود قتارات جكور  ال  ا •

نسةةةةةةبة جواجةةةةةةد ممث ةةةةةةي ال هةةةةةةات •

رةالمسافيدة في ال  ا  االتاشار

وجةةةةود جقةةةةاررت مختجةةةةات المتااةةةةل •

 ية المخا فة إلعداد الخطة االتاتاجي

جبنةةةةةي الم امةةةةة  ال ةةةةةامعي لتؤرةةةةةة •

  ورتالة عمادة القبول والاس يل مة

خالل إبتاز ا إعالميا  

جقترت المتاجعي  الخارجيي •

عمةةةادة الاطةةةورت وال ةةةودة •

النوعية 

 يئةةةةة الاقةةةةور  واالعامةةةةاد •

األ ادرمي الوطني

الدراتةةةةةةةةةة جقةةةةةةةةةاررت • 

الذاجية واألدلة

لعمادة القبول والاس ي

 شهت6

لعمادة القبول والتسجي

 شهت12

عمادة القبول والاس يل

تعمادة ال ودة النوعية والاطور

 شهت3

(ل  ا )دع  إداري •

األولالهدف االستراتيجي 
 حتقيق اجلودة واالعتماد جبميع اخلدمات واألعمال اليت تقدمها العمادة وفق معايري حمددة وشاملة



واألنشطةالمبادرات

جطبيةةةةةةي جقةةةةةةور  األداء 

ط الةةوفيفي وفةةي  ةةواب

وزارة الخدمة المدنية

الادررب المسامت

جع رةةةة  ةقافةةةةة اإلبةةةةدا 

والامي 

م شتات األداءالماط باتيذمسئولية ومدة الانفال هات ذات العالقة

االااياجات الادرربية دراتة •

ل كادر اإلداري

الدورات المالئمة لطبيعةج درد •

العمل

الدوراتإقامة •

الكةةةةادر اإلداري مةةةة  جثقيةةةة  •

خالل دورات جدرربية

ورش عمةةل ودورات جدرربيةةة عقةةد •

لنشت ةقافة اإلبدا  والامي 

مية  بطاقة قياس األداء الماجصمي  •

لمنسوبي العمادة

منسةةةةوبي العمةةةةادة ع ةةةةو جشةةةة ي  •

اباكةةةار ا ةةةول إبداعيةةةة جسةةةه  فةةةي

ات ج سي  وجطورت المهةا  والعم ية

في م ال العمل

الاطورت اإلداريوادة •

اإلدارة العامةمعهد •

 شةةةة و   عضةةةةاء عمةةةةادة

ي  يئة الادررس والموفف

 وموففات العمادةموففو

(مخاطبات)إداري دع  •

مكابيةةةةةةةةةة )ج هيةةةةةةةةة ات •

(وفنية

جوفيت )إداري دع  •

(مدربي 

الدورات المقامةعدد •

ر ةةةةةا الم ا قةةةةةي  نسةةةةةبة •

بالدورات

الدورات الادرربيةعدد •

األعمال المن  ةجقاررت •

األداء الوفيفيميثاق •

شةةةةة و   عضةةةةةاء عمةةةةةادة •

  يئة الادررس والموففي

وموففات العمادةموففو •

جقنية المع وماتعمادة •

ورش العملعدد • 

ل ال وائ  الاةي ر صةعدد • 

ع يها منسوبو العمادة

ال  ول اإلبداعيةعدد • 

لعمادة القبول والاس ي

 شهت12

لعمادة القبول والتسجي
مدربو  مخاصو •

 شهت12

إداري ومةةةةةةةةةةادي دعةةةةةةةةة  •

(مكاف ت)

(ولجنفيذ ال  )جقني دع  •

الثانيالهدف االستراتيجي 
 تطوير الكفاءات البشرية لعمادة القبول والتسجيل مبا حيقق التميز واإلبداع يف األداء

لعمادة القبول والتسجي
مدربو  مخاصو •

 شهت12

الهد  اإلجتائي



واألنشطةالمبادرات

جقور  عم يات وخةدمات

القبةةةول والاسةةة يل مةةة 

دة قبل ال هات المسافي

دراتةةةة ومقارنةةةةة   ةةةة  

األنظمةةةةةةةة األ ادرميةةةةةةةة 

هةةةا اإللكاتونيةةة ومقارنا

بالنظا  ال الي

م شتات األداءالماط باتيذمسئولية ومدة الانفال هات ذات العالقةالهد  اإلجتائي

اجاماعات جنسيقية عقد •

 فةةاءة األنظمةةة المقاتاةةةاخابةةار •

(e.g., Banner)  وفعالياهةةا فةةي

ج قيةةةةةةةةي   ةةةةةةةةدا  المنظومةةةةةةةةة 

األ ادرمية

جقترت بالاوصياتجقدر  •

الاةةةةدرر ي مةةةة  النظةةةةا  االناقةةةةال •

فةةي)ال ةةالي إلةةو النظةةا  المقاةةت  

(اال اعاماده

 داة قيةةةةةةةةةةاس ر ةةةةةةةةةةا جصةةةةةةةةةةمي  •

المسافيدر  بشكل إلكاتوني

مقارنات متجعيةة لمنظومةات عمل •

الخةةةةدمات األ ادرميةةةةة لعةةةةدد مةةةة  

ال امعات

قائمة المواصفات الخاصة إعداد •

بالمنظومة المطورة

المسةةا مة فةةي الشةةت ات •

جطةةةةةةةةورت المنظومةةةةةةةةات 

األ ادرمية

 اكومية و   يةجامعات

 المسةةةةةا مة فةةةةةي الشةةةةةت ات

ةجطورت المنظومات األ ادرمي

مخاطبةةةةات )إداري دعةةةة  •

(وقتارات

(مناقصات)مادي دع  •

الا هيةةةةة  )جقنةةةةةي دعةةةةة  •

(والانفيذ واالناقال

(مخاطبات)إداري دع  •

جكةةةةةالي  )مةةةةةادي دعةةةةة  •

(قائمة المواصفات

االجاماعاتعدد •

تشتاء مباش/المناقصة تاتة •

الدراتة والمقارنةجقاررت •

 داة قياس ر ا المسافيدر •

جقترت المقارنات المتجعية•

قائمة المواصفات•

القبول والاس يلعمادة •

جقنية المع وماتعمادة •

 شهت4

الثالثالهدف االستراتيجي 
 تطوير آليات تقديم اخلدمات األكادميية مبا يتفق مع التطورات التقنية احلديثة وحاجة العمل

القبول والاس يلعمادة •

جقنية المع وماتعمادة •

 شهت12



واألنشطةالمبادرات

جطةةةةةةةةةةةورت منظومةةةةةةةةةةةة 

الخةةةةةةدمات األ ادرميةةةةةةة 

(ال الية)

رة جطورت الهورة البصةت

وموق  العمادة

م شتات األداءالماط باتيذمسئولية ومدة الانفال هات ذات العالقةالهد  اإلجتائي

فةي الهورةة البصةترة بمةا راجطورت •

م  رؤرة ورتالة وقي  العمادة

الهورةةةةةةةةة البصةةةةةةةةترة انعكةةةةةةةةاس •

المقاتاةةةةة ع ةةةةو موقةةةة  العمةةةةادة 

واسةةةةابات الاواصةةةةل االجامةةةةاعي 

الخاصة بها

ةالفئات الخاصجطورت آليات قبول •

آليةةةةةةة اتةةةةةةاقطا  الط بةةةةةةة جطةةةةةةورت •

المامي ر 

خةةةدمات اإلرشةةةاد األ ةةةادرمي جطةةةورت •

اإللكاتونية

نظةةةةا  اتةةةةاقبال المةةةةتاجعي  جطةةةةورت •

وا   المواعيد

وتةةائل الاواصةةل مةة  ال هةةات جطةةورت •

المسافيدة

اتةةةةةةةةةةاختا  البيانةةةةةةةةةةات جطةةةةةةةةةةورت •

واإلاصةةةةةةاءات بمةةةةةةا راناتةةةةةةب مةةةةةة  

ةاااياجات ماخذي القتار في ال امع

آليةةةةةةةات جنفيةةةةةةذ الخةةةةةةةدمات جطةةةةةةورت •

األ ادرميةةةة وفةةةي القائمةةةة المتجعيةةةة 

ل مواصفات 

واةةةةةدة العالقةةةةةات موففةةةةةو 

العامة واإلعال  بالعمادة 

 المسةةةا مة فةةةي الشةةةت ات

جطةةةةةةةةةةورت المنظومةةةةةةةةةةات 

األ ادرمية

 الاع ي إدارة

 واألقسا الك يات

جكةةةةةالي  )مةةةةةادي دعةةةةة  •

(الهورة البصترة

ج ةةةةةةدر  )جقنةةةةةةي دعةةةةةة  •

(الموق 

(مخاطبات)إداري دع  •

جكةةةةةالي  )مةةةةةادي دعةةةةة  •

(الاطورت

جطةةةةةةورت )جقنةةةةةةي دعةةةةةة  •

(الخدمات اإللكاتونية

البصترةالهورة •

و الا درثات المنفةذة ع ةعدد •

موقةةةة  العمةةةةادة واسةةةةابات 

الاواصل االجاماعي

 االعم يات الاي ج  جطورتعدد •

الط بةةةةة المسةةةةافيدر  مةةةة  عةةةةدد •

الخدمات األ ادرمية المطورة

القبول والاس يلعمادة •

جقنية المع وماتعمادة •

 شهت12

الثالثالهدف االستراتيجي 
 تطوير آليات تقديم اخلدمات األكادميية مبا يتفق مع التطورات التقنية احلديثة وحاجة العمل

القبول والاس يلعمادة •

جقنية المع وماتعمادة •

 شهت6



واألنشطةالمبادرات

جوعيةةةةةةة ط بةةةةةةة المتا ةةةةةةة 

ات الثانورةةةة ب ليةةةات وتياتةةة

القبول 

جشكيل ل ةا  دائمةة مة 

ال هةةةةةةات ذات المهةةةةةةا  

المشات ة 

الهد  اإلجتائي

جفعيةةةةل بةةةةتام  الةةةةوعي 

واإلرشاد األ ادرمي

م شتات األداءالماط باتيذمسئولية ومدة الانفال هات ذات العالقة

اتاقبال المسا در ل نة •

افل الاخت  ورو  المهنةل نة •

ذوي االااياجات الخاصةل نة •

منسةةةوبي العمةةةادة لمةةةدارس زرةةةارة •

الاع ي  العا 

عةط بة المدارس في ال اماتاقبال •

ورش جوعورةةة ل متشةةدر  إقامةةة •

والطال 

اجاماعةةةةةةةةات الانسةةةةةةةةيي عقةةةةةةةةد •

األ ادرمي

شةةة و   عضةةةاء عمةةةادة •

 يئةةةةةةةةةةةةةة الاةةةةةةةةةةةةةدررس 

والموففي 

 الاع ي إدارة

(قتارات)إداري دع  •

(مخاطبات)إداري دع  •

جكةةةةةالي  )مةةةةةادي دعةةةةة  •

(قائمة المواصفات

م ا ت اجاماعات ال  ا عدد •

جنفيذ الاوصياتنسبة •

 ر ا الطال  المسافيدرنسبة •

ال رارات المنفذةعدد •

واألقسا الك يات •
الورش المقامةعدد •

االجاماعاتعدد •

لعمادة القبول والاس ي

 شهت8

لوالتسجيعمادة القبول 

شؤون الطالبعمادة 

 شهت12

عمادة القبول والاس يل

تعمادة ال ودة النوعية والاطور

 شهت6

(مخاطبات)إداري دع  •

مكافةةةةة ت )مةةةةةادي دعةةةةة  •

(و يافة

الرابعالهدف االستراتيجي 
 تعزيز الشراكات الداعمة للبيئة التعليمية داخل وخارج اجلامعة


