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 باألهداف : املبادرات وارتباطها ثانيا

 

 

 

 

 

 



  االسرتاتيجية واألهداف احملددة واملبادرات واألهدافاملسارات االسرتاتيجية   ة بنيالعالق

 الهدف الفر��  الهدف االس��اتي��  املسار االس��اتي�� 
رقم 

 املبادرة
 ا�جهة املشرفة ع�� املبادرة وصف املبادرة  املبادرة

) 1 م س
االستثمار  

والتمويل  

 الذاتي

تنمية املوارد  )  1ه 

 امعةالذاتية ل�ج

االستثمار �� املوارد الذاتية   م) �عظي1ه ف 

من أصول ومصادر علمية للمساهمة  ل�جامعة

 �� التمو�ل الذا�ي ل�جامعة 

 االستثمار �� أصول ا�جامعة 1 م
استثمار مقار ا�جامعة داخل مكة املكرمة واالستاد الر�ا��ي  

 أطفال جامعة أم القرى و��شاء مدارس عاملية ور�اض 

ادة لالبت�ار ور� و�الة ا�جامعة

   األعمال

 االستثمار �� املصادر العلمية 2 م
االستثمار �� املعاهد ومكتبة ا�جامعة واملراكز البحثية واملعامل 

 املتوفرة �� ا�جامعة

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة 

   األعمال

 و�الة ا�جامعة للفروع ا�جامعة بما يضمن عامليتھ واالستثمار فيھتطو�ر متحف  متحف أم القرى  3 م

 4 م
دار جامعة أم القرى للطباعة  

 والنشر
 و�الة ا�جامعة  تطو�ر مطبعة ا�جامعة وتحو�لها لدار �شر مت�املة

 ا�خدمات الطبية املدفوعة 5 م

تخصيص �عض ا�خدمات املقدمة من مستشفى األسنان 

والعيادات  واملستشفى ا�جام�� وا�خت��ات العلمية

 التخصصية 

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة 

 األعمال 

عن طر�ق  �عظيم أوقاف ا�جامعة) 2ه ف 

ا�شاء أوقاف تا�عة ل�جامعة وتفعيل الشراكة 

 مع القطاع ا�خاص لتنويع مصادر التمو�ل
 ل�جامعةا�شاء أوقاف تا�عة  أوقاف ا�جامعة  6 م

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة 

 األعمال 

عن   �� االقتصاد املعر�� ) االستثمار3ه ف 

طر�ق االستشارات واالستثمار �� وادي مكة  

 وتقديم ال��امج التعليمية املدفوعة 

 واحة ام القرى لالستشارات  7 م
ا�شاء كيان مت�امل لتقديم ا�خدمات االستشار�ة والتطو�ر�ة  

 القطاع ا�خاص  واملتخصصة بمفهومواملهنية املعتمدة 

ة و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�اد

 األعمال 

 8 م
االستثمار ا�جريء �� وادي  

 مكة

تحف�� رؤوس األموال ا�جر�ئة لالستثمار �� الشر�ات الناشئة 

 وحاضنات األعمال

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة 

 األعمال 

 9 م

االستثمار �� برامج ا�جامعة 

ملرحلة   التعليمية والتأهيلية

 الب�الور�وس 

�� �عض ية املدفوعة وفرض رسوم علتوسع �� ال��امج الدراسا

 ا�خدمات اإلضافية

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 10 م

ا�جامعة االستثمار �� برامج 

ملرحلة   التعليمية والتأهيلية

 الدراسات العليا 

 املدفوعة ات العليالتوسع �� برامج الدراسا

و�الة ا�جامعة للدراسات العليا  

 والبحث العل�ي 

 

 



 

 

 

 الهدف الفر�� ف االس��اتي��الهد تي�� االس��ااملسار 
رقم  

 املبادرة
 املبادرةا�جهة املشرفة ع��  وصف املبادرة املبادرة

 

)  2م س 

املسؤولية  

اتمعية  

وخدمات  

احلج  

 والعمرة

 

�عز�ز دور  ) 2 ه

ا�جامعة �� خدمة 

ا�جتمع وضيوف  

 الرحمن 

واملشاركة بفعالية �� 

  العمل التطو��

ا�جامعة ل�جميع مرافق اتاحة ) 4ه ف 

و�سهيل الر�ط ب�ن ا�جامعة وا�جهات ذات 

لتمك�ن املسؤولية   العالقة �� ا�جتمع

 ا�جتمعية 

 جامعة بال أسوار  11 م

 �تاحة املعامل التقنية للمجتمعو  اتاحة مرافق ا�جامعة للمجتمع

 أو برسوم و 
ً
�تاحة مرافق ا�جامعة لالحتفاالت الوطنية وا�حلية تطوعا

 .رمز�ة

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 ا�خر�ج�نوحدة  12 م
��ا عن طر�ق ا�شاء بوابة جامعة ام القرى إلعادة ر�ج ا�جامعة بخر�ط 

 تأهيل خر��� ا�جامعة 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

) تجو�د ا�خدمات التطوعية وز�ادة 5ه ف 

أسسة مل �سبة العمل التطو�� �� ا�جامعة

 تطو�� لعمل الا
 ادارة العمل التطو��ا�شاء  13 م

معنية بتنسيق العمل التطو�� لتجو�د ا�خدمات التطوعية   وحدة

 وتأهيل املتطوع�ن ورفع �سبة العمل التطو�� �� ا�جامعة 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

جميع قطاعات ا�جامعة ��   ) مشاركة6ه ف 

خدمات يم ا�بتقد خدمة قضايا ا�حج والعمرة

 املتخصصة لضيوف الرحمن
 14 م

اقامة فعالية شهر ا�حج  

 والعمرة

مشاركة جميع قطاعات ا�جامعة �� مناقشة قضايا ا�حج والعمرة 

 ملتقى أبحاث ا�حج  توج باملشاركة ��وت

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 

 

 

 

 



 

املسار 

 االس��اتي�� 
 الفر��الهدف  الهدف االس��اتي��

  رقم

 بادرةامل
 ا�جهة املشرفة ع�� املبادرة وصف املبادرة املبادرة

 

)  3م س 

التعلم  

 والتعليم

خلق بيئة  ) 3ه

�عليمية جاذبة  

للطالب تدعم  

أعضاء هيئة 

التدريس وتقدم  

متم��ا   �عليما

 مع  امتوائم

 متطلبات سوق العمل 

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ) 7ه ف

لتدر�ب  ر�ق اعن ط مهارا��م التعليميةوتنمية 

 والتأهيل لتقديم التعليم املتم�� 

 15م 

  تطو�ر وتحف�� واستقطاب

ال�وادر التعليمية    واستبقاء

 املتم��ة

تأهيل أعضاء هيئة التدريس بمهارات التدر�ب الالزمة لتطو�ر 

 العملية التعليمية 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

عن   معارف ومهارات الطلبةتطو�ر ) 8ه ف 

الرشاد األ�ادي�ي ورعاية  تطبيق ا طر�ق

 املوهو��ن لتأهيلهم لسوق العمل 

 أرشد�ي 16م 
والنف��ي واالجتما�� وغ��ها من  املت�امل األ�ادي�يتطبيق االرشاد 

 ا�جوانب املهمة للطلبة 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 موهوب  17م 
�ن  مركز للموهو��ن �عمل ع�� استقطاب ورعاية املوهو� ا�شاء

 واملتم��ين

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

) توف�� بيئة �عليمية مزودة باملواد 9ه ف 

 استحداث وتطو�ر برامجو  والتقنيات املطلو�ة

توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية

2030 

 وا�خطط الدراسية  املنا�جمركز  18م 

برامج �عمل ع�� تطو�ر ال��امج القائمة وتحدي��ا واستحداث 

مج االزدواج وتخصصات جديدة توائم احتياجات سوق العمل و�را

التخص��ي ومواكبة األنظمة والتوافق مع معاي�� االعتماد األ�ادي�ي 

 والتأكد من تحديث نواتج التعلم �� ال��امج

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 التعلم االلك��و�ي الفعال  19م 
لك��و�ي  لالزمة لنشر ثقافة التعلم اال تطو�ر السياسات واالجراءات ا

 وتوسيع دائرة التطبيق ب�ن منسو�ي ا�جامعة 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 20م 
املعامل والقاعات واملنصات 

 االلك��ونية الذكية 

الدراسية بالتقنيات ا�حديثة تطو�ر وتأهيل املعامل والفصول 

 املناسبة للتعليم الرق�ي املم��

شؤون جامعة للو�الة ا�

 التعليمية 

 التسريع األ�ادي�ي  21م 

تطو�ر السياسات واالجراءات الالزمة لنشر ثقافة التبادل املعر��  

وتمك�ن الطلبة املتم��ين من تجاوز املراحل األ�اديمية باختبارات 

 محددةومعاي�� 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 22م 
ء تطبيق االختبار املعياري إل��ا 

 Exit examال��نامج 

تنفيذ سياسات واجراءات موحدة وشاملة لتقييم الطلبة تقييما  

 عادال وقابال للمقارنة بجميع فروع ا�جامعة 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

 رفع معدل االتمام  23م 
تحديد أسباب تد�ي معدل االتمام وتحديد ال��امج األ�اديمية ال�ي 

 ع�� معا�جة ذلك�عا�ي من ذلك والعمل 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 التعليمية 

24 

ر�ط أعداد القبول �� ال��امج  

األ�اديمية مع احتياجات سوق 

 العمل 

احتياجات  تحديد أعداد قبول الطالب �� ال��امج األ�اديمية بناء ع��  

 سوق العمل سعيا لز�ادة فرص التوظيف وسد فجوات سوق العمل 

و�الة ا�جامعة للشؤون 

 عليمية الت

 

 

 



املسار 

 االس��اتي�� 
 الهدف الفر�� الهدف االس��اتي��

رقم  

 املبادرة
 وصف املبادرة املبادرة

ا�جهة املشرفة ع�� 

 املبادرة

)  4م س 

البحث 

العلمي 

والدراسات 

 العليا 

 

تطو�ر  ) 4ه 

البحث العل�ي  

 وتجو�د مخرجاتھ 

والتوسع �� برامج 

 الدراسات العليا 

 

) تحديد 10ه ف 

بحثية   أولو�ات

  ل�جامعة و��شاء

املراكز والكرا��ي 

واملعامل البحثية 

ودعم و��جيع النشر 

لتوف��   العل�ي املتم��

بيئة جاذبة ومفعلة  

وداعمة للبحث  

 العل�ي 

 25م 
بحث عل�ي  

 نو��

كفاءة البحث العل�ي �� ا�جامعة من خالل تحديد أولو�ات بحثية تخدم ا�جامعة وا�جتمع و�ناء ا�حركة رفع 

 ة �� ا�جامعةالبحثي

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

 26م 

املعامل 

البحثية 

 املركز�ة

املعامل بأحدث األجهزة والتجه��ات الالزمة تطو�ر املعامل البحثية وتأهيلها لالعتماد الدو�� وذلك بإمداد هذه 

� دقھ للنتائج ومن ثم اعتماد هذه  لتقديم خدمات مجتمعية متم��ة وتطبيق نظام ل�جودة ل�حصول ع�� أع�

 املعامل طبقا للمواصفات الدولية 

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

 مكتب�ي 27 م
وضمان  RFIDاقتناء أنظمة إدارة ا�حتوى بنظام   عن طر�ق ا�جامعية إ�� مكتبة ذكيةتحو�ل مكتبة امللك عبد هللا 

 قراءة والبحث. بيانا��ا مع توف�� البيئة املالئمة لل جودة عمليات تنقية االوعية ودقة

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

 درر  28م 
املصادر املعرفية ال�ي تنتجها ا�جامعة من أجل �سهيل نفاذ الباحث�ن  إ�شاء منصة الك��ونية تحتوي ع�� جميع 

 العل�ي.  من الداخل وا�خارج ا�� مصادر املعلومات ودعم البحث

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

 وارث 29 م

�� �افة ا�جاالت العلمية وخاصة الشرعية واللغو�ة والتار�خية، و�براز  ال��ود با�خطوطات وتحقيقها و�شرها 

يقا و�شرا،  ا�خطوطات والوثائق املتعلقة با�حرم�ن الشر�ف�ن واملشاعر املقدسة وموضوعات ا�حج والعمرة تحق

حث�ن �� هذا  و�قامة دورات تأهيلية للمحقق�ن الباو�تاحة ا�خطوطات للباحث�ن من خالل فهرس��ا ورقيا ورقميا، 

ا�جال مع االهتمام بإحياء ال��اث اإلسالمي عن طر�ق دراسة ال��اث اإلسالمي ع�� العصور و تقديم الدبلوم العا�� 

 املدفوع �� تحقيق و دراسة ا�خطوطات

ة ا�جامعة للدراسات  الو� 

 العليا والبحث العل�ي

 30م 
الباحث املاهر  

 والنشر املؤثر 

رفع كفاءة الباحث�ن ودعم النشر العل�ي املم�� �� ا�جالت العلمية الرصينة واملرموقة واملوجودة ضمن محر�ات 

قيق الس��اتيجية بكفاءة لتحتتعامل مع املتغ��ات ا متطورةا�� خلق بيئة ا�اديمية  باإلضافة العاملية.البحث 

 . 2030اهداف ا�جامعة البحثية و�ما يتفق مع رؤ�ة 

�جامعة للدراسات  و�الة ا

 العليا والبحث العل�ي

 مصنف  31م 
تطو�ر أوعية النشر �� ا�جامعة مما يز�د من �سبة االستشهادات البحثية ودخول ا�جالت األ�اديمية السعودية 

 و تحس�ن جودة ا�جالت �� ا�جامعة وز�ادة النشر العاملي �� محر�ات البحث العاملية�� محر�ات البحث العاملية. 

�الة ا�جامعة للدراسات  و 

 العليا والبحث العل�ي

 املعارض 32م 

اعداد التمثيل املشرف �جامعة ام القرى �� معارض الكتب من خالل عرض و�يع منشورا��ا العلمية وتزو�د  

ة ا�حديثة. واملساهمة �� رفع مستوى السمعة اإليجابية �جامعة ام القرى وايصال  ا�جامعة باملصادر العلمي

 �شرها العل�ي 

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

التوسع ��  ) 12هـ ف 

تقديم برامج 

الدراسات العليا بما  

يتواءم مع حاجة 

سوق العمل والز�ادة 

�� ابتعاث املعيدين 

 وا�حاضر�ن 

 تعث املم�� بامل 33م 
رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس ابتداء من  اختيار املم��ين لوظائف معيد ومحاضر، ومرورا بتأهيلهم لالبتعاث 

 وتجو�د مرحلة االبتعاث 

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي

 رؤ�ة 34م 

ليم وأبحاث علمية تخدم ا�جتمع وا�حج تطو�ر واستحداث برامج دراسات عليا توائم توجهات الرؤ�ة لتقديم �ع

القتصاد املعر�� مع التوسع �� برامج الدراسات العليا املدفوعة و غ�� املدفوعة وفقا  والعمرة , و�سهم �� تنمية ا

دريس ذوي املؤهالت وا�خ��ات املالئمة ل��امج  لألولو�ات البحثية  مع توفر عدد �اف من أعضاء هيئة الت

 . الدراسات العليا 

ة ا�جامعة للدراسات  الو� 

 العليا والبحث العل�ي



 

 
 

املسار 

 االس��اتي�� 
 الهدف الفر�� الهدف االس��اتي��

رقم  

 املبادرة
 وصف املبادرة املبادرة

ا�جهة املشرفة ع�� 

 املبادرة

) 5م س 

 احلوكمة

العمليات ) تحس�ن 5ه 

 الداخلية 

تحديث ) 12ه ف 

السياسات واألدلة  

 االجرائية والهي�لة بما 

يحقق الشفافية  

و�رفع من مستوى 

 ات األداء والصالحي 

 35م 

تحديث الهي�ل التنظي�ي  

والوظيفي ومصفوفة 

اللوائح  و  الصالحيات

التنفيذية الداخلية 

 ل�جامعة 

اللوائح التنفيذية األدلة و مراجعة وتحديث و  الصالحيات تحديث الهي�ل التنظي�ي والوظيفي ومصفوفة 

 2030مع رؤ�ة الداخلية ل�جامعة بما يتوافق 
 و�الة ا�جامعة 

 36م 

تفعيل برنامج امللك  

سلمان لتنمية املوارد 

 البشر�ة

شاء منصة متا�عة االجراءات السياسات واإلجراءات تبعا ل��نامج امللك سلمان و��حوكمة العمليات و 

 �ا �متوأت
 و�الة ا�جامعة

 السالمية والهو�ة الوطنية و�عز�ز القيم ا وأخالقيات العملة هنيثقافة الن�اهة امل �شر أنا قدوة  37م 

و�الة  –و�الة ا�جامعة 

ا�جامعة لشؤون  

 الطالبات 

 تفعيل وتطبيق سياسات ال��شيد وا�حد من الهدر املا�� والبشري  الكفاءة وال��شيد  38م 

و�الة  –و�الة ا�جامعة 

ا�جامعة لشؤون  

 الطالبات 

 39م 
مكتب ادارة 

 االس��اتيجية
 تا�عة وتنفيذ ا�خطة االس��اتيجية ل�جامعة ب لنشر وما�شاء مكت

  لالبت�ارو�الة ا�جامعة 

 ور�ادة األعمال 

 

 

 



املسار 

 االس��اتي�� 

الهدف  

 االس��اتي�� 
 الهدف الفر��

رقم  

 املبادرة
 ا�جهة املشرفة ع�� املبادرة وصف املبادرة املبادرة

)  6م س 

البنية  

 املؤسسية 

) تحس�ن 6ه 

البنية التحتية  

 تقنية وال

) استكمال  13ه ف 

مشاريع ا�جامعة  

ا�حالية من املدينة  

ا�جامعية للطالبات 

واملستشفى ا�جام�� 

ومبا�ي ال�ليات الطبية  

ومعهد ابحاث ا�حج  

 التدريسوسكن هيئة 

 40م 
املدينة ا�جامعية للطالبات  

 بالعابدية 
 استكمال مبا�ي املدينة ا�جامعية للطالبات بمقر ا�جامعة بالعابدية 

(ادارة  –ا�جامعة لشؤون الطالبات لة  و�ا 

 املشاريع) 

 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع  استكمال مبا�ي املستشفى ا�جام�� و�شغيلھ  املستشفى ا�جام��  41م 

 (ادارة املشاريع)  -- معة للفروعو�الة ا�جا  استكمال مبا�ي ال�ليات الطبية القائمة باملدينة ا�جامعية بالعابدية  مبا�ي ال�ليات الطبية 42م 

 43م 
مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن  

 الشر�ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرة
 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع  الشر�ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرةاستكمال مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن 

 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع  ة استكمال مرافق سكن الهيئة التدريسي سكن الهيئة التدريسية  44م 

تطو�ر مقر  )14ه ف 

ا�جامعة الرئي��ي و�� 

الفروع وتحس�ن البنية  

ذكية التحتية لتصبح 

 و�حية وجاذبة 

 ا�شاء ا�حور الطال�ي الثا�ي  45م 
ا�شاء ا�حور الطال�ي الثا�ي باملدينة ا�جامعية بالعابدية ضمن أفضل املمارسات املتبعة �� 

 مجال املبا�ي الذكية واملستدامة 
 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع 

 ا�شاء املدينة الطبية  46م 
ا�شاء املدينة الطبية باملدينة ا�جامعية بالعابدية ضمن أفضل املمارسات املتبعة �� مجال  

 ية املبا�ي الذكية واملستدامة لتشمل جميع ال�ليات واملستشفيات واملرافق الطب
 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع 

 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع  �خدمة ا�جامعة وا�جتمع  مت�املةر�اضية ا�شاء مدينة  ا�شاء املدينة الر�اضية  47م

 ا�شاء املدينة ا�جامعية بالقنفذة  48م 
نفذة �خدمة أها�� املنطقة إ�شاء  إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة الق

 أها�� املنطقة لة ومستدامة �� محافظة القنفذة �خدمة مدينة جامعية مت�ام
 (ادارة املشاريع)  –و�الة ا�جامعة للفروع 

 (ادارة املشاريع)  –ة للفروع ا�جامع و�الة   إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة الليث �خدمة أها�� املنطقة ا�شاء املدينة ا�جامعية بالليث  49م 

 (ادارة املشاريع)  –و�الة ا�جامعة للفروع  مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة ا�جموم �خدمة أها�� املنطقةإ�شاء  ا�شاء املدينة ا�جامعية با�جموم  50م 

 (ادارة املشاريع)  –و�الة ا�جامعة للفروع  �خدمة أها�� املنطقة أضم امة �� إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستد  أضم ا�شاء املدينة ا�جامعية ب 51م 

 ا�جامعة الذكية  52م 

التحول الرق�ي ل�افة االجراءات والعمليات لضمان جودة ا�خدمة ورفع كفاءة األداء بما يتوافق 

الذكية �� بطاقات مع املعاي�� ا�حلية والعاملية والتحول إ�� جامعة بال ورق واستخدام التقنيات 

 جز املواعيد وان��نت االشياء واملكتبة الذكية الطلبة واملنسو��ن وا�حضور والغياب وح 

 -و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 (ادارة املشاريع)

 53م 
البيئة ا�جامعية املستدامة  

 وا�جاذبة 

رة ذكية للطاقة  ز�ادة املساحات ا�خضراء واستخدام الطاقة الشمسية والبديلة و�دا

اس��احات اجتماعية جاذبة وحاضنات أطفال وتوف�� مناطق . والنفايات واملواقف

 ومواصالت ومواقف مناسبة ونوادي ومناطق ر�اضية للمنسو��ن

 (ادارة املشاريع)  --و�الة ا�جامعة للفروع 

 ودمجهم �� البيئة ا�جامعية   عاقةمراعاة ذوي اإل  االعاقة ذوي  54م 
عمادة -ن الطالباتامعة لشؤو و�الة ا�ج

 شؤون الطالب 

 أنا ص��  55م 
ا�حد من التدخ�ن و��جيع ا�حياة ال�حية والغذاء الص�� وال��امج ا�خاصة بم�افحة السمنة  

 واألمراض املزمنة 
 و�الة ا�جامعة لشؤون الطالبات 

 أم القرى بيئة القلب األمن 56م 
اال�عاش   ع منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة وتوف�� أجهزةتقديم دورات اال�عاش القل�ي الرئوي �جمي

 القل�ي الرئوي �� �ل أروقة ا�جامعة 
 و�الة ا�جامعة لشؤون الطالبات 



 

 
 

املسار 

 االس��اتي�� 

الهدف  

 االس��اتي�� 
 الهدف الفر��

رقم  

 املبادرة
 ا�جهة املشرفة ع�� املبادرة وصف املبادرة املبادرة

)  7م س 

التدريب  

وضمان 

 اجلودة

تأسيس ) 7 ه

منظومة مت�املة  

للتدر�ب االح��ا��  

 النوعية وا�جودة 

رفع مستوى ) 15ه ف 

جودة العمليات 

االدار�ة واملالية 

ا�حصول ع��  ب

االعتمادات األ�اديمية  

  و الوطنية والدولية

اكمال متطلبات األيزو 

وتطبيق نماذج التم��  

 املؤس��ي 

 ع�� االعتماد ال��ام�� الوط�ي  ا�جامعةبرامج   �عض حصول  االعتماد الوط�ي ال��ام��  57م 
و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 حصول �عض برامج ا�جامعة ع�� االعتمادات الدولية  االعتمادات الدولية لل��امج 58م 
و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 �� ا�جهات اإلدار�ة  األيزو اكمال متطلبات  األيزو  59م 
و�ر وخدمة  امعة للتط و�الة ا�ج

 ا�جتمع 

) ا�شاء مركز 16ه ف 

تدر��ي وأ�اديمية 

لصناعة القادة ومركز 

التدر�ب للغات لتقديم 

والتطو�ر والتأهيل  

 االح��ا�� 

 مركز أم القرى الدو�� للتدر�ب والتأهيل  60م 

اعتماد دولية �� التدر�ب إ�شاء مركز تدر�ب يصدر شهادات معتمدة من هيئات 

يئة التدريس واملوظف�ن أهيل منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة من هلتدر�ب وت

والفني�ن وتقديم برامج تدر�بية وتأهيلية للمجتمع �� ا�جاالت ا�ختلفة و�� قضايا 

 ا�حج والعمرة خصيصا 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 ارث مكة  61م 
ختلفة وم��ا اللغات  القرى للغات لتقديم دورات �� اللغات ا� ا�شاء مركز أم 

 ولغات ضيوف الرحمن وشهادات معتمدة للغة العر�ية العاملية الشائعة 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

 

 



 

 

املسار 

 االس��اتي�� 

الهدف  

 االس��اتي�� 
 املشرفة ع�� املبادرةا�جهة  وصف املبادرة املبادرة رقم املبادرة  الهدف الفر��

)  8س  م

ريادة 

ل األعما

واالبتكار 

اكات  والشر

 االسرتاتيجية 

توسيع ) 8ه 

الشرا�ات ب�ن 

ا�جامعة  

والقطاعات 

الثالث و�شر  

ثقافة االبت�ار  

ور�ادة  

 األعمال 

عقد ) 17ه ف 

الشرا�ات واالتفاقيات 

مع القطاعات ا�ختلفة 

اقليميا ودوليا لرفع  

تصنيف ا�جامعة عامليا 

وتحس�ن العملية  

التعليمية وتطو�ر 

 �ي البحث العل

 62م 
  االقليميةالشرا�ات  

 الدولية و 

عقد شرا�ات نوعية مع جامعات وجهات ومراكز عاملية لتفعيل 

طو�ر البحث العل�ي والتبادل  وتطو�ر ال��امج األ�اديمية والعلمية وت

 الطال�ي و�صدار الشهادات املش��كة 

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 63م 
التصنيف العاملي  

 املتقدم 
 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع  رفع تصنيف ا�جامعة عامليا �� التصنيفات ا�ختلفة 

تطو�ر البنية  ) 18ه ف 

لالبت�ار ور�ادة  التحتية 

عن طر�ق   األعمال

ا�شاء املعامل  

املتخصصة وتدر�ب 

الطلبة ف��ا وز�ادة 

براءات االخ��اع 

واملنتجات الصناعية 

 ل�جامعة 

 64م
ث ألبحاامنظومة 

 بتكرة امل

توجيھ ودعم  ل ا�شاء املعامل املتخصصة لالبت�ار ور�ادة األعمال

ة تدعم االقتصاد تحول االبت�ار وتطو�ر األبحاث ا�� مشاريع ر�ادي

 املعر�� 

 و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال 

 امللكية الفكر�ة  65م
كرة  إ�شاء منظومة ومركز �حماية امللكية الفكر�ة لألبحاث املبت

 واملتعددة التخصصات لتحقيق مخرجات ر�ادية مبتكرة
 و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال 

 66م
 UQU Think مفكرون

Tank 

�شكيل فر�ق من املفكر�ن واملستشار�ن من ا�جامعة �حل املشا�ل  

 ا�جتمعية واستشراف املستقبل لتطو�ر املنطقة 
 ل و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعما 

 

 

 



 

 

 

املسار 

 االس��اتي�� 

الهدف  

 االس��اتي�� 
 املشرفة ع�� املبادرةا�جهة  وصف املبادرة املبادرة رقم املبادرة  الهدف الفر��

)  9م س 

االتصال 

 املؤسسي

) االبراز  9ه 

االعالمي  

ل�جامعة  

 والتسو�ق لها

ا�شاء ادارة  )19ه ف 

االتصال املؤس��ي  

 �ناء الصورة الذهنيةو 

  �جامعةااليجابية ل

 دوليا

 

 67م 
ا�شاء ادارة االتصال 

 املؤس��ي 

العمالء واإلعالم  مظلة ادار�ة تندرج تح��ا العالقات العامة وخدمة 

 والتسو�ق 

مدير ادارة االتصال –معا�� مدير ا�جامعة  

 املؤس��ي 

 68م 
الهيئة االستشار�ة 

 الدولية 
 وخدمة ا�جتمع  و�الة ا�جامعة للتطو�ر �شكيل هيئة استشار�ة دولية ل�جامعة 

 أم القرى الدولية  69م 
االسالمية و�قامة    فتح فرع دو�� �جامعة أم القرى �� احدى البلدان 

 برامج مش��كة مع ا�جامعات الدولية 
 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

�عز�ز ) 20ه ف 

والوالء االنتماء 

ملنسو�ي ومنسو�ات  

بتيس��   ا�جامعة

الوصول ل�خدمات 

اخل ا�جامعة د

 وخارجها

 االنتماء والوالء  70م 

ل�جامعة من قبل املستفيدين داخليا  مشاريع لتعز�ز االنتماء والوالء 

وخارجيا مثل بطاقات التخفيض والتأم�ن الص�� و�يجاد قاعة  

 .ل�حفالت للمنسو��ن

و�الة ا�جامعة لشؤون  –و�الة ا�جامعة 

 الطالبات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املبادرات  شرفة علىاجلهات امل: ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 معايل مدير اجلامعة مبادرات  
 وصفها رقمها  اسم املبادرة م

 مظلة إدار�ة تندرج تح��ا العالقات العامة وخدمة العمالء واإلعالم والتسو�ق 67م  إ�شاء إدارة االتصال املؤس��ي  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مبادرات وكالة اجلامعة 

 وصفها مها قر  اسم املبادرة  م

 ا�جامعة وتحو�لها لدار �شر مت�املةتطو�ر مطبعة  4 م دار جامعة أم القرى للطباعة والنشر  1

2 

تحديث الهي�ل التنظي�ي والوظيفي  

 واللوائح التنفيذيةومصفوفة الصالحيات 

 الداخلية ل�جامعة

 35م 
ألدلة واللوائح التنفيذية الداخلية ل�جامعة بما يتوافق مع  تحديث الهي�ل التنظي�ي والوظيفي ومصفوفة الصالحيات ومراجعة وتحديث ا 

 2030رؤ�ة 

3 
تفعيل برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد  

 البشر�ة
 وأتم��ا حوكمة الهي�لة والتوصيف والسياسات واللوائح واألدلة واإلجراءات تبعا ل��نامج امللك سلمان و��شاء منصة متا�عة االجراءات  36م 

 وأخالقيات العمل و�عز�ز القيم االسالمية والهو�ة الوطنية  املهنية�شر ثقافة الن�اهة  37م  أنا قدوة  4

 تفعيل وتطبيق سياسات ال��شيد وا�حد من الهدر املا�� والبشري  38م  الكفاءة وال��شيد  5

 70م  االنتماء والوالء 6
التأم�ن الص�� و�يجاد قاعة يا وخارجيا مثل بطاقات التخفيض و مشاريع لتعز�ز االنتماء والوالء ل�جامعة من قبل املستفيدين داخل

 ل�حفالت للمنسو��ن.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مبادرات وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
 وصفها رقمها  اسم املبادرة  م

 ة الوطنية�شر ثقافة الن�اهة املهنية والعمل املؤس��ي وأخالقيات العمل و�عز�ز القيم االسالمية والهو� 37م  أنا قدوة 1

 تفعيل وتطبيق سياسات ال��شيد وا�حد من الهدر املا�� والبشري  38م  وال��شيدالكفاءة  2

 استكمال مبا�ي املدينة ا�جامعية للطالبات بمقر ا�جامعة بالعابدية  40م  املدينة ا�جامعية للطالبات بالعابدية  3

 ا�جامعيةودمجهم �� البيئة عاقة مراعاة ذوي اال  54م  عاقةذوي اال  4

 ا�حد من التدخ�ن و��جيع ا�حياة ال�حية والغذاء الص�� وال��امج ا�خاصة بم�افحة السمنة واألمراض املزمنة 55م  ص�� أنا  5

 56م  أم القرى بيئة القلب األمن 6
�� �ل  تقديم دورات اال�عاش القل�ي الرئوي �جميع منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة وتوف�� أجهزة اال�عاش القل�ي الرئوي 

 أروقة ا�جامعة 

 70م  االنتماء والوالء 7
مشاريع لتعز�ز االنتماء والوالء ل�جامعة من قبل املستفيدين داخليا وخارجيا مثل بطاقات التخفيض والتأم�ن الص��  

 و�يجاد قاعة ل�حفالت للمنسو��ن. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 مبادرات وكالة اجلامعة للتطوير وخدمة اتمع
 وصفها ا رقمه اسم املبادرة  م

 أو برسوم ر  11م  جامعة بال أسوار 1
ً
 مز�ة. اتاحة مرافق ا�جامعة للمجتمع و�تاحة املعامل التقنية للمجتمع و�تاحة مرافق ا�جامعة لالحتفاالت الوطنية وا�حلية تطوعا

 � ا�جامعة��خر ر�ط ا�جامعة بخر�ج��ا عن طر�ق ا�شاء بوابة جامعة ام القرى إلعادة تأهيل  12 م وحدة ا�خر�ج�ن  2

 ادارة معنية بتنسيق العمل التطو�� لتجو�د ا�خدمات التطوعية وتأهيل املتطوع�ن ورفع �سبة العمل التطو�� �� ا�جامعة 13 م ا�شاء ادارة العمل التطو��  3

 تقى أبحاث ا�حج ملب مشاركة جميع قطاعات ا�جامعة �� مناقشة قضايا ا�حج والعمرة وتختم 14 م اقامة فعالية شهر ا�حج والعمرة 4

 52م  ا�جامعة الذكية  5
إ�� جامعة بال ورق  التحول الرق�ي ل�افة االجراءات والعمليات لضمان جودة ا�خدمة ورفع كفاءة األداء بما يتوافق مع املعاي�� ا�حلية والعاملية والتحول 

 . ن��نت االشياء واملكتبة الذكيةاملواعيد وا والغياب وحجزواستخدام التقنيات الذكية �� بطاقات الطلبة واملنسو��ن وا�حضور 

 حصول �عض برامج ا�جامعة ع�� االعتماد ال��ام�� الوط�ي  57م  االعتماد الوط�ي ال��ام��  6

 حصول �عض برامج ا�جامعة ع�� االعتمادات الدولية  58م  االعتمادات الدولية لل��امج 7

 إلدار�ة �� ا�جهات ا األيزو اكمال متطلبات  59م  األيزو  8

9 
مركز أم القرى الدو�� للتدر�ب  

 والتأهيل 
 60م 

ملوظف�ن  إ�شاء مركز تدر�ب يصدر شهادات معتمدة من هيئات اعتماد دولية �� التدر�ب لتدر�ب وتأهيل منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة من هيئة التدريس وا

 �� قضايا ا�حج والعمرة خصيصا وتأهيلية للمجتمع �� ا�جاالت ا�ختلفة ووالفني�ن وتقديم برامج تدر�بية 

 61م  ارث مكة 10
العر�ية   ا�شاء مركز أم القرى للغات لتقديم دورات �� اللغات ا�ختلفة وم��ا اللغات العاملية الشائعة ولغات ضيوف الرحمن وشهادات معتمدة للغة

 وفل واختبار اللغة العر�ية العاملي شبيھ الت

 62م  الشرا�ات االقليمية والدولية  11
و�صدار    عقد شرا�ات نوعية مع جامعات وجهات ومراكز عاملية لتفعيل وتطو�ر ال��امج األ�اديمية والعلمية وتطو�ر البحث العل�ي والتبادل الطال�ي

 الشهادات املش��كة

 التصنيفات ا�ختلفةرفع تصنيف ا�جامعة عامليا ��   63م  التصنيف العاملي املتقدم  12

 �شكيل هيئة استشار�ة دولية ل�جامعة  68 م لدوليةالهيئة االستشار�ة ا 13

 فتح فرع دو�� �جامعة أم القرى �� احدى البلدان االسالمية و�قامة برامج مش��كة مع ا�جامعات الدولية  69 م أم القرى الدولية 14

. 

 

 



 

 

 

 التعليمية مبادرات وكالة اجلامعة للشؤون 
 وصفها رقمها  اسم املبادرة  م

1 
امعة التعليمية والتأهيلية � برامج ا�جاالستثمار �

 ملرحلة الب�الور�وس
 التوسع �� ال��امج الدراسية املدفوعة وفرض رسوم ع�� �عض ا�خدمات اإلضافية 9 م

2 
تطو�ر وتحف�� واستقطاب واستبقاء ال�وادر  

 التعليمية املتم��ة
 15 م

در�ب لالنضمام ا�� ا�جامعة وتطو�ر األداء با�جوائز الت�جيعية والت  استقطاب ال�وادر التعليمية املتم��ة من املواطن�ن واملتعاقدين

 وحضور املؤتمرات

 تطبيق االرشاد املت�امل األ�ادي�ي والنف��ي واالجتما�� وغ��ها من ا�جوانب املهمة للطلبة  16 م أرشد�ي 3

 ين ا�شاء مركز للموهو��ن �عمل ع�� استقطاب ورعاية املوهو��ن واملتم��  17 م موهوب  4

 18 م املنا�ج وا�خطط الدراسية مركز  5
استحداث برامج نوعية و�ينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل مثل األمن السي��ا�ي، الذ�اء االصطنا��، �لية اللغات، الطب  

 النبوي، علم النفس السي��ا�ي 

 ن منسو�ي ا�جامعةة التعلم االلك��و�ي وتوسيع دائرة التطبيق ب�تطو�ر السياسات واالجراءات الالزمة لنشر ثقاف 19 م لك��و�ي الفعال التعلم اال 6

 الرق�ي املم�� تطو�ر وتأهيل املعامل والفصول الدراسية بالتقنيات ا�حديثة املناسبة للتعليم  20 م املعامل والقاعات واملنصات االلك��ونية الذكية 7

 21 م التسريع األ�ادي�ي 8
وتمك�ن الطلبة املتم��ين من تجاوز املراحل األ�اديمية باختبارات  زمة لنشر ثقافة التبادل املعر��تطو�ر السياسات واالجراءات الال 

 ومعاي�� محددة 

 جامعةواجراءات موحدة وشاملة لتقييم الطلبة تقييما عادال وقابال للمقارنة بجميع فروع ا�تنفيذ سياسات  22 م Exit examال��نامج  إل��اءتطبيق االختبار املعياري  9

 تحديد أسباب تد�ي معدل االتمام وتحديد ال��امج األ�اديمية ال�ي �عا�ي من ذلك والعمل ع�� معا�جة ذلك  23 م رفع معدل االتمام 10

11 
األ�اديمية مع  ر�ط أعداد القبول �� ال��امج 

 احتياجات سوق العمل 
 24 م

ياجات سوق العمل سعيا لز�ادة فرص التوظيف وسد فجوات سوق  تحديد أعداد قبول الطالب �� ال��امج األ�اديمية بناء ع�� احت

 ل العم

 

 

 



 مبادرات وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
 وصفها رقمها  اسم املبادرة  م

1 
االستثمار �� برامج ا�جامعة التعليمية  

 والتأهيلية ملرحلة الدراسات العليا
 ملدفوعةالتوسع �� برامج الدراسات العليا ا 10م 

 ا�جامعةرفع كفاءة البحث العل�ي �� ا�جامعة من خالل تحديد أولو�ات بحثية تخدم ا�جامعة وا�جتمع و�ناء ا�حركة البحثية ��  25م  بحث عل�ي نو�� 2

 26م  املعامل البحثية املركز�ة  3
األجهزة والتجه��ات الالزمة لتقديم خدمات مجتمعية متم��ة  تطو�ر املعامل البحثية وتأهيلها لالعتماد الدو�� وذلك بإمداد هذه املعامل بأحدث 

 صفات الدوليةصول ع�� أع�� دقھ للنتائج ومن ثم اعتماد هذه املعامل طبقا للمواوتطبيق نظام ل�جودة ل�ح

 27م  مكتب�ي  4
وضمان جودة عمليات تنقية االوعية  RFIDم تحو�ل مكتبة امللك عبد هللا ا�جامعية إ�� مكتبة ذكية عن طر�ق اقتناء أنظمة إدارة ا�حتوى بنظا

 ودقة بيانا��ا مع توف�� البيئة املالئمة للقراءة والبحث. 

 28م  درر  5
ع�� جميع املصادر املعرفية ال�ي تنتجها ا�جامعة من أجل �سهيل نفاذ الباحث�ن من الداخل وا�خارج ا�� مصادر  إ�شاء منصة الك��ونية تحتوي  

 لعل�ي. املعلومات ودعم البحث ا

 29م  وارث  6

لوثائق املتعلقة  ال��ود با�خطوطات وتحقيقها و�شرها �� �افة ا�جاالت العلمية وخاصة الشرعية واللغو�ة والتار�خية، و�براز ا�خطوطات وا

رس��ا ورقيا ورقميا،  با�حرم�ن الشر�ف�ن واملشاعر املقدسة وموضوعات ا�حج والعمرة تحقيقا و�شرا، و�تاحة ا�خطوطات للباحث�ن من خالل فه

المي ع�� العصور و  ل��اث اإلسو�قامة دورات تأهيلية للمحقق�ن الباحث�ن �� هذا ا�جال مع االهتمام بإحياء ال��اث اإلسالمي عن طر�ق دراسة ا

 تقديم الدبلوم العا�� املدفوع �� تحقيق و دراسة ا�خطوطات

 30م  الباحث املاهر والنشر املؤثر  7
ا��   باإلضافة العاملية.نشر العل�ي املم�� �� ا�جالت العلمية الرصينة واملرموقة واملوجودة ضمن محر�ات البحث احث�ن ودعم الرفع كفاءة الب

 . 2030تتعامل مع املتغ��ات االس��اتيجية بكفاءة لتحقيق اهداف ا�جامعة البحثية و�ما يتفق مع رؤ�ة   متطورةخلق بيئة ا�اديمية 

 31م  مصنف  8
نشر �� ا�جامعة مما يز�د من �سبة االستشهادات البحثية ودخول ا�جالت األ�اديمية السعودية �� محر�ات البحث العاملية. و  وعية التطو�ر أ

 تحس�ن جودة ا�جالت �� ا�جامعة وز�ادة النشر العاملي �� محر�ات البحث العاملية

 32م  املعارض  9
ب من خالل عرض و�يع منشورا��ا العلمية وتزو�د ا�جامعة باملصادر العلمية ا�حديثة.  رض الكت�� معا  اعداد التمثيل املشرف �جامعة ام القرى 

 واملساهمة �� رفع مستوى السمعة اإليجابية �جامعة ام القرى وايصال �شرها العل�ي 

 اضر، ومرورا بتأهيلهم لالبتعاث وتجو�د مرحلة االبتعاثرفع مستوى أعضاء هيئة التدريس ابتداء من  اختيار املم��ين لوظائف معيد ومح 33م  املبتعث املم��  10

 34م  رؤ�ة 11

مية  تطو�ر واستحداث برامج دراسات عليا توائم توجهات الرؤ�ة لتقديم �عليم وأبحاث علمية تخدم ا�جتمع وا�حج والعمرة , و�سهم �� تن

املدفوعة وفقا لألولو�ات البحثية  مع توفر عدد �اف من أعضاء هيئة  االقتصاد املعر�� مع التوسع �� برامج الدراسات العليا املدفوعة و غ�� 

 ذوي املؤهالت وا�خ��ات املالئمة ل��امج الدراسات العليا.التدريس  

 



 

 

 مبادرات وكالة اجلامعة للفروع 
 وصفها رقمها  اسم املبادرة م

 يھ تطو�ر متحف ا�جامعة بما يضمن عامليتھ واالستثمار ف 3م  متحف أم القرى  1

 استكمال مبا�ي املستشفى ا�جام�� و�شغيلھ 41م  املستشفى ا�جام�� 2

 استكمال مبا�ي ال�ليات الطبية القائمة باملدينة ا�جامعية بالعابدية 42م  مبا�ي ال�ليات الطبية 3

4 
مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن  

 ألبحاث ا�حج والعمرة
 �ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرة استكمال مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن الشر  43م 

 و��شاء وحدات جديدة وتوف�� املرافق املناسبة وتحس�ن البيئة ا�حيطةاستكمال سكن أعضاء هيئة التدريس  44م  سكن الهيئة التدريسية 5

 مجال املبا�ي الذكية واملستدامة رسات املتبعة ��ضمن أفضل املما ا�شاء ا�حور الطال�ي الثا�ي باملدينة ا�جامعية بالعابدية 45م  ا�شاء ا�حور الطال�ي الثا�ي  6

 46م  ا�شاء املدينة الطبية 7
يات  ا�شاء املدينة الطبية باملدينة ا�جامعية بالعابدية ضمن أفضل املمارسات املتبعة �� مجال املبا�ي الذكية واملستدامة لتشمل جميع ال�ل

 واملستشفيات واملرافق الطبية 

 ا�شاء مدينة ر�اضية مت�املة �خدمة ا�جامعة وا�جتمع  47م  يةا�شاء املدينة الر�اض 8

 48م  ا�شاء املدينة ا�جامعية بالقنفذة 9
إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة القنفذة �خدمة أها�� املنطقة إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة  

 � املنطقة القنفذة �خدمة أها�

 إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة الليث �خدمة أها�� املنطقة 49م ة ا�جامعية بالليث املدينا�شاء  10

 إ�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة ا�جموم �خدمة أها�� املنطقة 50م ا�شاء املدينة ا�جامعية با�جموم 11

 ية مت�املة ومستدامة �� أضم �خدمة أها�� املنطقةينة جامعإ�شاء مد 51م ا�جامعية بأضما�شاء املدينة  12

 53م  البيئة ا�جامعية املستدامة وا�جاذبة  12
وتوف�� مناطق اس��احات   ز�ادة املساحات ا�خضراء واستخدام الطاقة الشمسية والبديلة و�دارة ذكية للطاقة والنفايات واملواقف.

 �ن واقف مناسبة ونوادي ومناطق ر�اضية للمنسو�اجتماعية جاذبة وحاضنات أطفال ومواصالت وم

 

 

 

 



 

 

 

 

 مبادرات وكالة اجلامعة لالبتكار وريادة األعمال 
 وصفها رقمها  اسم املبادرة م

 لقرى جامعة أم ا  و��شاء مدارس عاملية ور�اض أطفالاستثمار مقار ا�جامعة داخل مكة املكرمة واالستاد الر�ا��ي   1 م االستثمار �� أصول ا�جامعة  1

 االستثمار �� املعاهد ومكتبة ا�جامعة واملراكز البحثية واملعامل املتوفرة �� ا�جامعة  2 م االستثمار �� املصادر العلمية  2

 تخصيص �عض ا�خدمات املقدمة من مستشفى األسنان واملستشفى ا�جام�� وا�خت��ات العلمية والعيادات التخصصية 5 م ا�خدمات الطبية املدفوعة  3

 ا�شاء أوقاف تا�عة ل�جامعة   6 م أوقاف ا�جامعة 4

 املعتمدة واملتخصصة بمفهوم القطاع ا�خاصا�شاء كيان مت�امل لتقديم ا�خدمات االستشار�ة والتطو�ر�ة واملهنية  7م  واحة ام القرى لالستشارات  5

 الشر�ات الناشئة وحاضنات األعمال تحف�� رؤوس األموال ا�جر�ئة لالستثمار ��  8م  االستثمار ا�جريء �� وادي مكة 6

 ا�شاء مكتب لنشر ومتا�عة وتنفيذ ا�خطة االس��اتيجية ل�جامعة 39 م مكتب ادارة االس��اتيجية  7

 ادية تدعم االقتصاد املعر�� ا�شاء املعامل املتخصصة لالبت�ار ور�ادة األعمال لتوجيھ ودعم تحول االبت�ار وتطو�ر األبحاث ا�� مشاريع ر� 64م  األبحاث املبتكرة منظومة   8

 التخصصات لتحقيق مخرجات ر�ادية مبتكرة إ�شاء منظومة ومركز �حماية امللكية الفكر�ة لألبحاث املبتكرة واملتعددة  65 م امللكية الفكر�ة  9

 واستشراف املستقبل لتطو�ر املنطقة�شكيل فر�ق من املفكر�ن واملستشار�ن من ا�جامعة �حل املشا�ل ا�جتمعية   66 م UQU Think Tank فكرونم 10

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 املبادرات  ات بطاق رابعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) االستثمار يف أصول اجلامعة 1م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ ملبادرة املنظور الذي تتبع لھ ا

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س ا�جامعة) املا�� (العائد ع�� 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف االس��

 تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة)   1ه 

 

من أصول ومصادر علمية  ر �� املوارد الذاتية ل�جامعةالستثما�عظيم ا )1ه ف  

 للمساهمة �� التمو�ل الذا�ي ل�جامعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 وكيل ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال

 إدارة االستثمار

 مكةوادي شركة 

 مليون ر�ال 1 شهر  48

 نبذة عن املبادرة: . 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 االستثمار �� أصول وممتل�ات ا�جامعة وطرحها للقطاع ا�خاص مما �ساهم �� ز�ادة إيرادات ا�جامعة وتنوع املوارد الذاتية وتنمي��ا

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -�ع سنوي ر  -التكرار (شهري  مؤشرات األداء

 سنوي) -ي نصف سنو 
 األساس خط 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

اقع ال�ي طرحت لالستثمار    130 110 90 70 50 38 سنوي ر�ع  عدد املو

 مليون  100 ون ملي  50 مليون  30 مليون  20 مليون   10 مليون  4 نصف سنوي  ت العائد املا�� من قيمة االستثمارا

املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة النسبة 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 

 % 5.5 %  4.75 % 4 % 3 % 2 % 1.5 سنوي 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     االستثمارإدارة   ناستقطاب املستثمر� 1

                     وزارة املالية تثم�ن املمتل�ات واألرا��ي  2

                     إدارة املشاريع  تجه�� وترميم �عض األصول   3

                     إدارة االستثمار طرح املنافسات العامة 4

                     إدارة االستثمار ترسية العقود   5

                     إدارة االستثمار ترسية �عض األصول لشركة وادي مكة  6

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

افقة  املالية ع�� تثم�ن �عض األصول املهمة   عدم مو
 عا��  متوسط

 إعادة رفع املعاملة   -

 خطاب �عز�ز من معا�� مدير ا�جامعة -

 تأخر وزارة املالية �� تخصيص املقيم�ن 
 متوسط عا�� 

 ارسال خطابات �عقيبيھ  -

 ز�ارة مقر الوزارة ومحاولة �سريع التخصيص  -

  الدولة �عضعدم إجازة الهيئة العامة ملمتل�ات 

 العقود
 عا��  عا�� 

 توضيح األ�شطة االستثمار�ة وتفصيلها  -

 االبتعاد عن األ�شطة االستثمار�ة املتداخلة مع وزارات اخرى  -

 إقامة فعالية لتوضيح فرص االستثمار با�جامعة - عا��  متوسط عزوف املستثمر�ن عن االستثمار �� ا�جامعة  

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف املصادر العلمية  االستثمار) 2م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س ا�جامعة) املا�� (العائد ع�� 

اتي�الهدف اال   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       � الذي تخدمھ املبادرة ورقمھس��

 تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة)   1ه 

 

من أصول ومصادر علمية  �عظيم االستثمار �� املوارد الذاتية ل�جامعة )1ه ف  

 للمساهمة �� التمو�ل الذا�ي ل�جامعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  املبادرة ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ  /ا�جهة 

 وكيل ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال

 إدارة االستثمار
 مليون ر�ال 2 شهر36

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

 رة �� ا�جامعة االستثمار �� املعاهد ومكتبة ا�جامعة واملراكز البحثية واملعامل املتوف

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 1 % 0.5 % 0 % 0 % 0 % 0 سنوي 

 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
املصادر العلمية ال�ي يمكن حصر  

 االستثمار ف��ا
                     إدارة االستثمار

2 
ستثمار وضع خطة عملية لكيفية اال 

 علمية�� هذه املصادر ال

إدارة االستثمار بالشراكة مع ا�جهات  

 الراغبة �� االستثمار با�جامعة
                    

 البدء �� االستثمار  3
االستثمار بالشراكة مع ا�جهات  إدارة  

 الراغبة �� االستثمار با�جامعة
                    

 

 ارات ا�حد م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخي5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

املصادر العلمية �� ا�جامعة عدم جاهز�ة �عض  

 لالستثمار 
 وضع خطة وا�حة لتجه��ها لالستثمار متوسط متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها ــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــ 

 ) متحف أم القرى 3م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س املا�� (العائد ع�� ا�جامعة) 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     ف اال الهد  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  س��

 تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة ) 1ه 
من أصول ومصادر علمية  �عظيم االستثمار �� املوارد الذاتية ل�جامعة) 1ه ف  

 للمساهمة �� التمو�ل الذا�ي ل�جامعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  فيذ املبادرةا�جهات املسؤولة عن تن  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع  

 املشرف العام ع�� املتحف 

 مليون ر�ال 2 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 فيھتطو�ر متحف ا�جامعة بما يضمن عامليتھ واالستثمار 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 0.5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 سنوي 

 - % 100 % 70 % 50 % 30 % 20 نصف سنوي  �سبة انجاز العمل �� املتحف 



 

 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 مب�ى صاالت العرض  1

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     مب�ى صالة ا�خطوطات  2

                     املكيةمبا�ي ا�حارة   3

                     مبا�ي معاهد �عليمية 4

                     مبا�ي التعليم بال��فيھ 5

                     مبا�ي ا�خدمات العامة 6

                     مبا�ي إدار�ة   7

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 التقديم باملبادرة ضمن مبادرات مكتب تحقيق الرؤ�ة  عا��  متوسط عدم كفاية الدعم املا��

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها ـــــ اســـ

 أم القرى للطباعة والنشر جامعة ) دار 4م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س جامعة) (العائد ع�� ا� املا�� 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 

 

من أصول ومصادر علمية  �عظيم االستثمار �� املوارد الذاتية ل�جامعة) 1ه ف  

 الذا�ي ل�جامعة للمساهمة �� التمو�ل 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 مليون ر�ال 5 شهر36 و�الة ا�جامعة  

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ا�جرائد وا�جالت ، ومطا�ع دور النشر الكب��ة، فان وجود مطبعة تقوم  وخاصة املطا�ع املت�املة، فاذا استثنينا املطا�ع ا�خاصة باملشاريع ا�جيدة واملهمة �� الوقت ا�حا�� مشروع املطا�ع،  من  

وال املبالغ،  من  الكث��  يت�لف  ال  املشروع  وهذا  املهمة،  االمور  من  السوقية  جيداباالحتياجات  تدر�ًبا  واملدر�ة  الفنية  العمالة  من  الكث��  يت�لف   .. 

�ة، والطباعة ع�� املواد الدعائية ا�ختلفة، والطباعة  واملطا�ع مهمة لد��ا الكث�� من األعمال وال�ي من أهمها مالھ عالقة بموسم ا�حج والعمرة، والفوات�� ا�خاصة با�حالت واملؤسسات الصغ�

واملشروع الذي نحن بصدده هو عبارة عن مشروع مطبعة مت�املة ، يطلب ماكينات   .سية واألبحاث العلميةخاصة با�حمالت الدعائية، واملطبوعات األخرى للمنا�ج الدرالإلعالنات واملناش�� ا�

�ها. ستخدم �� الدوائر ا�ح�ومية �� عمل السندات واإليصاالت وغ�طباعة مت�املة من نوع خاص �ستخدم �� املؤسسات الكب��ة ال�ي �ستغ�ي عن املطا�ع �� طباعة فوات��ها وأوراقها، وقد � 

يمكن تطو�ر مطبعة ا�جامعة بتوف�� املقومات (الفنية واإلدار�ة واملادية والتنظيمية) و�عديل لوائحها و�التا�� تقديم ا�خدمات للغ��  ونظرا الن سعر هذه املاكينات مرتفع �عض ال��يء ولذلك  

 مادي مما �عزز املوارد املالية الذاتية ل�جامعة.  ومنسو�ي ا�جامعة بمقابل

 

 

 

 



 مؤشرات األداء واملس��دفات:  .3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 50 % 10 % 0 ر�ع سنوي  �سبة االنجاز �� املشروع 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 �� اجما�� دخل ا�جامعة ا
 % 0.5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 سنوي 

 % 30 % 20 % 10 0 0 0 سنوي  ز�ادة عدد العمالء ا�خارجي�ن 

 % 15 % 10 % 5 0 0 0 سنوي  تخفيض أسعار مستلزمات اإلنتاج 

 

 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     إدارة املشاريع  مب�ى جديداء إ�ش 1

                     إدارة املطبعة  استحداث أقسام فنية (التسو�ق) 2

                     إدارة املطبعة  شراء م�ائن خاصة  3

                     إدارة املطبعة  التعاقد مع كفاءات �شر�ة �عي�ن أو   4

 

 وصف ا�خاطر 
 الية الوقوعاحتم مستوى 

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 التعاقد باإلنجاز منخفض  منخفض  قلة عدد الفني�ن

 تخصيص أو بناء مب�ى جديدو شراء م�ائن جديدة عا��  عا��  �عض امل�ائن رداءة املب�ى ا�حا�� و قدم

 

 



 ــــــــــــــــم املبادرة ورقمها ــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــ

 اخلدمات الطبية املدفوعة) 5م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 �ي االستثمار والتمو�ل الذا) 1م س املا�� (العائد ع�� ا�جامعة) 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة ) 1ه 

 

من أصول ومصادر علمية  �عظيم االستثمار �� املوارد الذاتية ل�جامعة) 1ه ف  

 للمساهمة �� التمو�ل الذا�ي ل�جامعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  املبادرةولة عن تنفيذ ا�جهات املسؤ   /ا�جهة 

 ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال الةو� 

 إدارة االستثمار
 مليون ر�ال 2 شهر36

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 والعيادات التخصصية  �جام�� وا�خت��ات العلميةتخصيص �عض ا�خدمات املقدمة من مستشفى األسنان واملستشفى ا

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 جما�� دخل ا�جامعة ا�� ا
 % 1.5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 سنوي 

 

 



 للمبادرة: . اإلجراءات التنفيذية 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
حصر ال�ليات وا�جهات الطبية ال�ي  

 يمكن االستثمار ف��ا
                     إدارة االستثمار

2 
وضع خطة عملية لكيفية االستثمار 

 الطبية �� هذه ا�خدمات 

إدارة االستثمار بالشراكة مع ا�جهات  

الراغبة �� االستثمار �� ا�خدمات  

 الطبية با�جامعة

                    

 البدء �� االستثمار  3

إدارة االستثمار بالشراكة مع ا�جهات  

ات  الراغبة �� االستثمار �� ا�خدم

 الطبية با�جامعة

                    

 

 املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا. ا�خاطر  5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

ال�ليات وا�جهات الطبية ال�ي عدم جاهز�ة �عض  

 يمكن االستثمار ف��ا
 لالستثماروضع خطة وا�حة لتجه��ها  متوسط متوسط

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 أوقاف اجلامعة   ) 6م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املبادرة ورقمھ املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س (العائد ع�� ا�جامعة) املا�� 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 
�جامعة وتفعيل عن طر�ق ا�شاء أوقاف تا�عة ل �عظيم أوقاف ا�جامعة) 2ه ف  

 الشراكة مع القطاع ا�خاص لتنويع مصادر التمو�ل

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال و�الة

 األوقاف إدارة  
 ألف  500 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 للمبادرة مختصر  ف وص

تأسيس لوائح تنفيذية و�عداد نموذج عمل ومن  لوقف وفق األسس ا�حديثة وذلك من خاللكيان وقفي مستقل مرتبط بإدارة أوقاف ا�جامعة من ناحية الصرف و�ؤسس هذا اا�شاء 

 ثم فتح حساب بن�ي

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 سنوي) -سنوي  نصف
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 2 سنوي ر�ع  �سبة االنجاز �� املشروع 

 5 4 3 2 1 0 سنوي  عدد األوقاف ال�ي تم ��جيلها 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 �جامعة اجما�� دخل اا�� 
 % 2 % 1.5 % 1 % 0.5 % 0.25 % 0 سنوي 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     ال�جنة التأسيسية لألوقاف  تصميم نموذج العمل للكيان الوقفي 1

                     ال�جنة التأسيسية لألوقاف  الئحة التنفيذية للكيان الوقفي ر الاصدا 2

                     ال�جنة التأسيسية لألوقاف  اصدار وثيقة الوقف 3

                     ال�جنة التأسيسية لألوقاف  تصميم الهي�ل التنظي�ي  4

                     ال�جنة التأسيسية لألوقاف  القانونية للكيان الوقفي تصميم الوثيقة  5

 اختيار نظار الوقف 6

 إدارة األوقاف 
 

                    

                     تحديد مصارف الوقف  7

                     ��جيل الوقف 8

                     �عي�ن املدير التنفيذي وا�حاسب القانو�ي  9

                     التجاري  عمل ال�جل 10

 

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 جال استقطاب و�عي�ن املتخصص�ن �� ا� متوسط متوسط �� ادارة األوقاف   ا�خ��ةقلة 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) واحة أم القرى لالستشارات7م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املبادرة ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س �� ا�جامعة) املا�� (العائد ع

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 
عن طر�ق االستشارات واالستثمار �� وادي   �� االقتصاد املعر�� ) االستثمار 3ه ف  

 ل��امج التعليمية املدفوعة مكة وتقديم ا

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال و�الة

 معهد البحوث والدراسات االستشار�ة 
 مليون ر�ال 500 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 للمبادرة   وصف مختصر 

وتوف��    تطو�ر الكفاءات العلمية من الكوادر الوطنيةم القرى لالستشارات الذراع املعر�� والتق�ي ل�جامعة الهادف لبناء اقتصاد معر�� وتنمية مستدامة. تقوم الواحة ع��  أتمثل واحة  

اململكة واستثمار نمو سوق االستشارات السعودي ل ومبادئ مهنة وحرفة االستشارات ��  . �عمل الواحة ع�� تطو�ر قواعد وأصو والتدر�باالستشارات    املتخصصة بتقديما�خ��ات  

 ليات ومتطلبات التعامل معھ.آوتوف�� 

 

 

 

 

 

 

 



 األداء واملس��دفات:   . مؤشرات3

 مؤشرات األداء
  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - % 100 % 70 % 30 % 5 % 0 سنوي نصف  �سبة االنجاز �� مشروع مبا�ي الواحة 

الذا�ي ل�جامعة النسبة املئو�ة للدخل 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 5.25 % 4.75 % 4 % 3 % 2 % 1.5 سنوي 

 16,500 16,000 15,500 15,000 13,000 11,000 سنوي ر�ع  عدد املتدر��ن 

 قدمة ورات املعدد الد

 (شطر الطالب + شطر الطالبات)
 900 800 700 600 500 426 سنوي ر�ع 

 13 12 11 10 9 8 سنوي نصف  عدد الوحدات 

 0 0 1 0 0 2 سنوي  عدد املراكز

 110 100 90 80 70 60 سنوي نصف  عدد املستشار�ن املؤهل�ن 

 158 134 110 86 62 48 سنوي نصف  عدد املدر��ن املؤهل�ن 

 6 5 4 3 2 1 سنوي ر�ع  ج التدر�بية ل��ام عدد ا

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
معهد البحوث والدراسات   تصميم خرائط الواحة 

 االستشار�ة 
                    

2 
معهد البحوث والدراسات   واحة بناء ال البدء ��

 االستشار�ة 
                    

3 
البحوث والدراسات  معهد  االن��اء من مرحلة البناء

 االستشار�ة 
                    

4 
معهد البحوث والدراسات   االن��اء من مرحلة التجه�� 

 االستشار�ة 
                    



 

 فيذ وخيارات ا�حد م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتن5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 التقديم باملبادرة ضمن مبادرات مكتب تحقيق الرؤ�ة  عا��  متوسط عدم وجود الدعم املا�� ال�ا��

 �� عا متوسط املتخصصة  كوادر البشر�ةنقص �� ال
وضع خطة اس��اتيجية وتنفيذية الستقطاب وتطو�ر الكوادر 

 املطلو�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 االستثمار اجلريء يف وادي مكة   ) 8م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ لھ املبادرة  املنظور الذي تتبع

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س (العائد ع�� ا�جامعة) املا�� 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 
عن طر�ق االستشارات واالستثمار �� وادي   �� االقتصاد املعر�� ستثمار ) اال 3ه ف  

 مكة وتقديم ال��امج التعليمية املدفوعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال و�الة

 ادي مكة تنفيذي لو املدير ال
 - شهر  48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 تحف�� رؤوس األموال ا�جر�ئة لالستثمار �� الشر�ات الناشئة وحاضنات األعمال

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 ��دف سامل

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 5.25 % 4.5 % 3.5 % 2 % 1.75 % 1.5 سنوي 

 

 

 



 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
مشاريع أصول ا�جامعة ض ة �ع ترسي

 ادارة املشاريع  لشركة وادي مكة

 شركة وادي مكة

                    

2 
ترسية �عض مشاريع ا�جامعة 

 لشركة وادي مكة
                    

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 ض منخف/متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 االستعانة باملتخصص�ن لتنفيذ املشاريع متوسط متوسط �� تنفيذ �عض املشاريع  ا�خ��ةقلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

     معة التعليمية والتأهيلية ملرحلة البكالوريوسيف برامج اجلا ) االستثمار9م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س املا�� (العائد ع�� ا�جامعة) 

اتي�� الذي تخدمھ  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  املبادرة ورقمھ      الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 
عن طر�ق االستشارات واالستثمار �� وادي   �� االقتصاد املعر�� ) االستثمار 3ه ف  

 مكة وتقديم ال��امج التعليمية املدفوعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  ادرة (شهر) املبمدة  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية

 �لية خدمة ا�جتمع والتعليم املستمر 
 شهر60

 مليون ر�ال 12.500

 

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 اإلضافيةالتوسع �� ال��امج الدراسية املدفوعة وفرض رسوم ع�� �عض ا�خدمات 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 10 9 8 7 6 5 سنوي نصف  عدد الدبلومات املهنية املدفوعة 

 5 4 3 2 1 0 سنوي نصف  املهن ا�حرجة  عدد الدبلومات املهنية ��

 8 7 6 5 4 3 سنوي نصف  عدد برامج التجس�� 

 250 200 180 150 120 100 سنوي نصف  عدد طالب الدبلومات املهنية املدفوعة

النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل�جامعة 

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 1.75 % 1.5 % 1.25 % 0.75 % 0.5 % 0.25 سنوي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية للمبادرة: ات التنفيذ. اإلجراء4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 الزم�يا�جدول 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

حصر التخصصات املهنية ا�حرجة واملسعودة  

واحتياجات سوق العمل وترتيب أولو�ات استحداث  

 الدبلومات ا�خاصة ��ا 

و�الة ا�جامعة 

للشؤون التعليمية 

�لية خدمة   –

ا�جتمع والتعليم 

ال�ليات -املستمر 

واملعاهد األ�اديمية  

 ذات الصلة 

                    

                     استحداث دبلومات مهنية مطلو�ة لسوق العمل 2

3 
استحداث دبلومات مهنية للمهن ا�حرجة �� سوق  

 العمل
                    

                     ت ا�حاليةتحديث وتطو�ر الدبلوما 4

                     التوسع �� برامج تحو�ل التخصص والتجس��  5



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 تقديم ال��امج ورفع املقابل املادي للتدريسمشاركة ال�ليات ��  - عا��  متوسط عدم �عاون ال�ليات واألقسام �� إعداد ال��امج أو تقديمها 

 عا��  عا��  تأخر ا�حصول ع�� تصنيف وظيفي للدبلومات املستحدثة 

 االل��ام بمتطلبات ونماذج ا�حصول ع�� التصنيف الوظيفي. -

ابقة واملوجودة  صصات النوعية املطاالستفادة من التخ -

 با�جامعات األخرى وسبق تصنيفها. 

 عا��  عا��  الطالب ع�� االلتحاق بتلك الدبلومات ا�جديدة عدم إقبال 

تقديم دورات و�رامج توعو�ة للطالب والطالبات لتعر�فهم   -

 بالتخصصات وفرص العمل.

تقديم تلك الدبلومات بأسعار مناسبة ملتوسط الدخل العام  -

 � حدود ت�لفة ال��امج املقدمة من ا�جامعات األخرى.و� 

امل��انية الالزمة لتوف�� املوارد البشر�ة  عدم تخصيص  

 واملادية املطلو�ة إل�شاء و�دارة هذه الدبلومات عند بداي��ا 
 عا��  عا�� 

تخصيص دعم من ا�جامعة �� البداية للمساعدة �� بدء تقديم  -

يل الذا�ي ثم كمصدر  تلك ال��امج وح�ى تصل ملرحلة التشغ

 تمو�ل ل�جامعة.

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ملرحلة الدراسات العليا  االستثمار يف برامج اجلامعة التعليمية والتأهيلية) 10م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار  بع لھ املبادرة املنظور الذي تت 

 االستثمار والتمو�ل الذا�ي ) 1م س املا�� (العائد ع�� ا�جامعة) 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تنمية املوارد الذاتية ل�جامعة 1ه 
عن طر�ق االستشارات واالستثمار �� وادي   �� االقتصاد املعر�� الستثمار ) ا3ه ف  

 مكة وتقديم ال��امج التعليمية املدفوعة 

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي

 عمادة الدراسات العليا   

 ال�ليات واملعاهد األ�اديمية ذات الصلة 

 مليون ر�ال 6 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 التوسع �� برامج الدراسات العليا املدفوعة 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 
 س ألساخط ا

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 85 80 75 70 65 62 سنوي  عدد برامج الدراسات العليا املدفوعة 

عدد الطالب والطالبات �� برامج  

 الدراسات العليا املدفوعة 
 2,500 2,300 2,100 1,900 1,750 1,651 سنوي 

�جامعة النسبة املئو�ة للدخل الذا�ي ل

 ا�� اجما�� دخل ا�جامعة 
 % 1.75 % 1.5 % 1.25 % 0.75 % 0.5 % 0.25 سنوي 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

التخصصات املطلو�ة ع�� حسب احتياجات حصر  

يب أولو�ات استحداث برامج  سوق العمل وترت

 ��ا  الدراسات العليا املدفوعة

و�الة ا�جامعة  

  –للشؤون التعليمية 

�لية خدمة ا�جتمع 

-والتعليم املستمر 

ال�ليات واملعاهد  

 األ�اديمية ذات الصلة 

 مستمر ومتكرر 

2 
استحداث برامج دراسات عليا مدفوعة مطلو�ة 

 لسوق العمل 
                    

3 
طو�ر برامج الدراسات العليا املدفوعة ث وت تحدي

 ا�حالية
                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 ال��امج ورفع املقابل املادي للتدريسمشاركة ال�ليات �� تقديم   - عا��  متوسط اد ال��امج أو تقديمها عدم �عاون ال�ليات واألقسام �� إعد

 عا��  عا��  تأخر ا�حصول ع�� تصنيف وظيفي لل��امج املستحدثة 

 االل��ام بمتطلبات ونماذج ا�حصول ع�� التصنيف الوظيفي. -

االستفادة من التخصصات النوعية املطابقة واملوجودة   -

 امعات األخرى وسبق تصنيفها. با�ج

االلتحاق ب��امج الدراسات العليا عدم إقبال الطالب ع��  

 املدفوعة ا�جديدة
 عا��  عا�� 

تقديم دورات و�رامج توعو�ة للطالب والطالبات لتعر�فهم   -

 بالتخصصات وفرص العمل.

تقديم تلك ال��امج بأسعار مناسبة ملتوسط الدخل العام و��  -

 املقدمة من ا�جامعات األخرى.حدود ت�لفة ال��امج  

امل��انية الالزمة لتوف�� املوارد البشر�ة  عدم تخصيص  

 واملادية املطلو�ة إل�شاء و�دارة هذه ال��امج عند بداي��ا 
 عا��  عا�� 

تخصيص دعم من ا�جامعة �� البداية للمساعدة �� بدء تقديم  -

تلك ال��امج وح�ى تصل ملرحلة التشغيل الذا�ي ثم كمصدر  

 ل ل�جامعة. تمو�



 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 جامعة بال أسوار   ) 11م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) املسؤولية ا�جتمعية وخدمات ا�حج والعمرة  2م س ا�جتمع) �� العمالء (العائد ع

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 �عز�ز دور ا�جامعة �� خدمة ا�جتمع وضيوف الرحمن ) 2ه

 واملشاركة بفعالية �� العمل التطو��  

افق  4ه ف     ل الر�ط ب�ن ا�جامعة وا�جهات ذات  ا�جامعة ل�جميع و�سهي) اتاحة مر

 وضيوف  العالقة �� ا�جتمع لتمك�ن املسؤولية ا�جتمعية

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ر�ال  يون مل  5 شهر60 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

افق ا�جامعة للمجتمع افق ا�جامعة لالحتفاالت الوطنية و  �تاحة املعامل التقنية للمجتمعو  اتاحة مر  أو برسوم رمز�ة�تاحة مر
ً
 . وا�حلية تطوعا

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -ف سنوي نص 
 خط األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

عدد الفعاليات ال�خمة ال�ي تقيمها 

 ا�جتمع ا�جامعة �خدمة 
 5 4 3 2 1 1 سنوي نصف 

رضا املستفيدين عن ا�خدمات  

 ا�جتمعية من مقياس خما��ي
 3.5 3.2 3 2.7 2.6 2.5 سنوي نصف 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
اعداد قائمة بالفعاليات ا�جتمعية ال�خمة  

 املق��حة 
و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 وخدمة ا�جتمع

                    

                     لياتا�خاص بالفعا  اعداد ا�حتوى  2

                     التواصل وال��تيب مع ا�جهات  3

                     اعتماد الفعاليات وجدول��ا 4

                     اقامة الفعاليات 5

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 الوقوع  مستوى احتمالية

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 اختيار الفعاليات املالئمة الحتياجات ا�جتمع امل�ي  متوسط متوسط الفعاليات �سبة رضا اقل من املتوقع من املستفيدين من 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحدة اخلرجيني    ) 12م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 ) املسؤولية ا�جتمعية وخدمات ا�حج والعمرة  2م س العمالء (العائد ع�� ا�جتمع) 

ا   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  مھ املبادرة ورقمھ     تي�� الذي تخد الهدف االس��

 ا�جتمع وضيوف الرحمن �عز�ز دور ا�جامعة �� خدمة ) 2ه

 واملشاركة بفعالية �� العمل التطو��  

افق ا�جامعة ل�جميع و�سهيل الر�ط ب�ن ا�جامعة وا�جهات ذات  4ه ف     ) اتاحة مر

 وضيوف  مك�ن املسؤولية ا�جتمعيةالعالقة �� ا�جتمع لت

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 للتطو�ر وخدمة ا�جتمعو�الة ا�جامعة 

 وكيل ا�جامعة للشؤون التعليمية 

 وحدة املتا�عة التعليمية

 وحدة ا�خر�ج�ن

 تقييم �عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعيةحدة القياس والوحدة ا�جودة وو 

 مليون ر�ال 5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 خر��� ا�جامعة  للتواصل املستمر مع��ا عن طر�ق ا�شاء بوابة جامعة ام القرى ر�جر�ط ا�جامعة بخ
 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 ألداءمؤشرات ا
  ر�ع-شهري التكرار (

 -نصف سنوي  -سنوي 

 سنوي)

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 3.5 3 2.5 2 1.5 - سنوي  ا�خر�ج�ن عن الفعاليات املقامة من مقياس خما��ي رضا 

000,1 وي نسنصف  اعداد ا�خر�ج�ن املشارك�ن �� االستبانات وورش العمل  1,500 3,000 6,000 10,000 15,000 

 350 250 120 60 20 10 سنوي نصف  املشارك�ن �� االستبانات وورش العمل  العمل ار�اب اعداد 

 10 8 6 4 2 0 سنوي نصف  با�خر�ج�ن  ا�خاصةجتمعية  ا� الشرا�اتاعداد 

 3.5 3 2.5 2 1.5 - سنوي  من مقياس خما��ي ومخرجا��ا ا�جامعة خر���عن  التوظيف جهات رضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تفعيل منظومة بوابة ا�خر�ج�ن االلك��و�ي  1

 وحدة ا�خر�ج�ن

                    

                     �ج�نتحديث قائمة بيانات ا�خر  2

3 
تحديث قاعدة بيانات أر�اب العمل ل�ل برنامج  

 أ�ادي�ي (طالب / طالبات)
                    

                     تفعيل وحدة وم�اتب ا�خر�ج�ن با�جامعة 4

5 
تطو�ر استبيان آراء ا�خر�ج�ن بجودة ال��امج  

 وا�خدمات املقدمة لهم 
حدة القياس  وحدة ا�جودة وو 

تقييم �عمادة التطو�ر  وال

 ا�جام�� وا�جودة النوعية 

                    

6 
تطو�ر استبيان اراء ار�اب العمل وجهات  

 التوظيف بجودة ال��امج 
                    

7 
استطالع أراء أر�اب  تنفيذ ورش عمل خاصة ب

 العمل وا�خر�ج�ن 
                    

8 

�� ا�خر�ج�ن  رجات التعلم  مدى تحقيق مخ

و�دخالھ كمؤشر لقياس جودة مخرجات �علم  

 الطالب 

وكيل ا�جامعة للشؤون  

وحدة املتا�عة   - التعليمية

 التعليمية

                    

9 
اقامة فعاليات وا�شطة خاصة بتوظيف  

 ا�خر�ج�ن والطلبة (يوم املهنة) 

 وحدة ا�خر�ج�ن

                    

10 
�شطة خاصة با�خر�ج�ن  اليات وااقامة فع

 (ملتقى ا�خر�ج�ن، ا�شطة اجتماعية) 
                    

11 
  �جمع  الوط�ي  املعلومات مركز  مع التواصل

 ا�جامعة خر��� بيانات
                    

12 
عقد شرا�ات اجتماعية مع جهات خارجية  

 تصب �� مص�حة ا�خر�ج�ن والطلبة 
                    



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 متوسط متوسط �سبة رضا اقل من املتوقع من املستفيدين من الفعاليات 
افقة مع احتياجا��م ��  اختيار الفعاليات املالئمة ل�خر�ج�ن وامل تو

 سوق العمل 

 حفظ بيانات ا�خر�ج�ن �� قاعدة معلومات و�غذي��ا �ش�ل مستمر متوسط ضعيف �سرب ا�خر�ج�ن بدون توثيق بيانا��م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 انشاء ادارة العمل التطوعي    ) 13م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) املسؤولية ا�جتمعية وخدمات ا�حج والعمرة  2م س (العائد ع�� ا�جتمع) العمالء 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 �عز�ز دور ا�جامعة �� خدمة ا�جتمع وضيوف الرحمن ) 2ه

 واملشاركة بفعالية �� العمل التطو��  

 ) تجو�د ا�خدمات التطوعية وز�ادة �سبة العمل التطو�� �� ا�جامعة5ه ف    

    أسسة العمل التطو��مل

 )سعوديامل��انية التقدير�ة للمبادرة  (ر�ال  مدة املبادرة (شهر)  بادرةا�جهات املسؤولة عن تنفيذ امل  /ا�جهة 

 ألف  100 شهر24 للتطو�ر وخدمة ا�جتمعو�الة ا�جامعة 

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 و�� �� ا�جامعةمعنية بتنسيق العمل التطو�� لتجو�د ا�خدمات التطوعية وتأهيل املتطوع�ن ورفع �سبة العمل التط ادارة
 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 5,000 3,000 2,500 1,500 700 500 سنوي ر�ع  عدد املتطوع�ن �� ا�جامعة 

 3,000 2,000 1,500 1,000 200 100 سنوي ر�ع  ية ات التطوععدد الساع

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تجه�� الئحة العمل التطو�� �� ا�جامعة  1

و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 مع وخدمة ا�جت

 

                    

                     تجه�� ميثاق التطوع واملتطوع�ن �� ا�جامعة  2

3 

ا�شاء قاعدة بيانات الك��ونية للمتطوع�ن (نموذج  

��جيل املتطوع�ن، نموذج الهيئة التطوعية  

 ونموذج موائمة املتطوع مع الفرصة التطوعية)

                    

                     تطوعية من األ�شطة ال تنفيذ مجموعة  4

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 متوسط منخفض  عدم االقدام ع�� التطوع 
ادات  اب ساعات التطوع وتقديم شهحمالت اعالمية مكثفة واحتس

 بذلك
 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 اقامة فعالية شهر احلج والعمرة     ) 14م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 رقمھذي تتبع لھ املبادرة و املسار االس��اتي�� ال تتبع لھ املبادرة املنظور الذي 

 ) املسؤولية ا�جتمعية وخدمات ا�حج والعمرة  2م س العمالء (العائد ع�� ا�جتمع) 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ا�جامعة �� خدمة ا�جتمع وضيوف الرحمن �عز�ز دور  ) 2ه

 ل التطو�� عالية �� العمواملشاركة بف 

بتقديم  خدمة قضايا ا�حج والعمرة)  مشاركة جميع قطاعات ا�جامعة ��  6ه ف  

 ا�خدمات املتخصصة لضيوف الرحمن 

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 مليون ر�ال 4 شهر60 �جتمعو�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ملتقى أبحاث ا�حج  توج باملشاركة ��مشاركة جميع قطاعات ا�جامعة �� مناقشة قضايا ا�حج والعمرة وت

 

 

 األداء واملس��دفات: . مؤشرات  3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 ساس األ 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 12 8 4 3 0 0 سنوي  عدد الفعاليات املقامة خالل هذا الشهر

 3.2 3 2.7 2.5 0 0 سنوي  مقياس خما��ي رضا املستفيدين عن فعاليات الشهر من 

 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
اعداد قائمة بالفعاليات املق��حة خالل شهر ا�حج  

 والعمرة
و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 وخدمة ا�جتمع 

 

                    

                     اعداد ا�حتوى ا�خاص بالفعاليات 2

                     ل��تيب مع ا�جهات  صل واالتوا 3

                     اعتماد الفعاليات وجدول��ا  4

                     اقامة الفعاليات   5

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /� عا�
 ا�حلول املق��حة 

 اختيار الفعاليات املالئمة واملناسبة الحتياجات قضايا ا�حج والعمرة متوسط متوسط املستفيدين من الفعاليات �سبة رضا اقل من املتوقع من  

 

 

 

 

 

 

 



 ورقمها  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة

 الكوادر التعليمية املتميزة واستبقاء تطوير وحتفيز واستقطاب) 15م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املبادرة ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املباد  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  رة ورقمھ     الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 العملمتطلبات سوق  مع امتوائم

عن طر�ق   رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهارا��م التعليمية) 7ه ف 

 عليم املتم�� التدر�ب والتأهيل لتقديم الت

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 التعليميةو�الة ا�جامعة للشؤون  

 وحدة املتا�عة التعليمية

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظف�ن 

 ة النوعية عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جود�  وحدة التدر�ب

 ال�ليات

 مليون ر�ال 5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 واملتعاقدين لالنضمام ا�� ا�جامعة وتطو�ر األداء با�جوائز الت�جيعية والتدر�ب وحضور املؤتمرات ستقطاب الكوادر التعليمية املتم��ة من املواطن�ن ا

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 12 10 8 6 4 2 سنوي نصف  تقر�ر تقييم وضع العملية التعليمية بال�ليات 

 12 10 8 6 4 2 سنوي نصف  ة التدريس ال��امج األ�اديمية ألعضاء هيئ باحتياجاتتقر�ر إحصائي 

 6 5 4 3 2 1 سنوي  ل�جامعةتقر�ر إحصائي بالوظائف األ�اديمية املتاحة 

 6 5 4 3 2 1 سنوي  بأولية األقسام األ�اديمية للدعم بالوظائفتقر�ر إحصائي 

 6 5 4 3 2 1 سنوي  تقر�ر إحصائي بتوزيع الوظائف ع�� األقسام األ�اديمية

 6 5 4 3 2 1 سنوي  األ�اديمية �عد توزيع الوظائف تياجات األقسام تقر�ر تقييم اح

الكوادر  ب  واالستعانةستقطاب اال ل��امج ال�ي قامت بتقر�ر إحصائي ل

 التعليمية املتم��ة 
 5 4 3 2 1 0 سنوي 

 5 4 3 2 1 0 سنوي  الستعانة بأساتذة زائر�ن ل��امج ال�ي قامت باتقر�ر إحصائي ل

 5,000 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 سنوي ر�ع  االستبيانات  اء هيئة التدريس ��عدد املشارك�ن من أعض 

املصممة وفق االحتياجات التدر�بية ألعضاء  عدد ا�حقائب التدر�بية 

 هيئة التدريس 
 60 50 40 30 20 10 سنوي ر�ع 

 4 3.7 3.4 3.2 3 2.8 سنوي  رضا املستفيدين عن الدورات التدر�بية املقدمة من مقياس خما��ي

 % 10 % 8 % 7 % 6 % 0 0 سنوي  �سبة أعضاء هيئة التدريس املكرم�ن 

 

 

 

 

 



 

 

 التنفيذية للمبادرة: . اإلجراءات 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

الوظائف  جميع  لتوف��  ل�جامعة  زمنية  خطة  وضع 

لوزارة    ي ال�األ�اديمية   طبقا  ا�جامعة  تحتاجها 

املنظومة   باالعتماد والتخطيط،    االقتصاد  ع�� 

 التعليمية بو�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية. 

وحدة املتا�عة التعليمية  

بو�الة ا�جامعة للشؤون  

 التعليمية

                    

2 

الوضع   حيث    ا�حا��تقييم  ال��امج    احتياج من 

(ذ   للوظائف  الطالب    أناث) و�سب  –�ور  األ�اديمية 

 ألعضاء هيئة التدريس با�جامعة

                    

3 
ل�جامعة   املتاحة  الوظائف األ�اديمية  تحديد أعداد 

 . درا��يب�ل عام 
                    

4 
طبقا   املتاحة  األ�اديمية  الوظائف    لالحتياج تحديد 

 لل��امج األ�اديمية با�جامعة.  النس�ي
                    

5 
بحسب   ال��امج  ع��  األ�اديمية  الوظائف  توزيع 

 األولو�ة.
                    

6 
ال��امج    الحتياجاتاملستمر    الدوريالتقييم  

 األ�اديمية �عد توزيع الوظائف. 

وحدة املتا�عة التعليمية  

بو�الة ا�جامعة للشؤون  

 التعليمية

عمادة شؤون أعضاء هيئة  

 التدريس 

                    

7 

 ستقطاب تصميم آلية وا�حة للتعي�ن والتعاقد واال 

ال�وادر التعليمية املتم��ة من املواطن�ن  ب  واالستعانة

 واملتعاقدين 

                    

 

 

 

 



 

 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

8 
ء هيئة تدريس متم��ين علميا  ب أعضااستقطا

 وعامليا وتوف�� جميع اإلم�انيات الالزمة لهم 
 ال�ليات 

                    

9 
االستعانة بأساتذة زائر�ن من جامعات عاملية  

 مرموقة للمساهمة �� التدريس والبحث العل�ي 
                    

عمادة التطو�ر ا�جام��  تدريستحديد االحتياجات التدر�بية ألعضاء هيئة ال 10

وا�جودة النوعية ممثلة بوحدة  

 التدر�ب 

                    

                     قياس أثر التدر�ب 11

12 

استحداث جوائز سنو�ة تمنح للهيئة التدريسية 

املتم��ة �� التدريس والبحث العل�ي واملسؤولية 

 ا�جتمعية والتدر�ب واالخ��اع 
  معة للشؤون و�الة ا�جا

 التعليمية

                    

                     الهيئة التدريسية املتم��ة  الختياروضع الية  13

                     للهيئة التدريسية املتم��ة سنوي اقامة حفل التكر�م  14

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 احتمالية الوقوعوى مست

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عمل مبادرات او مشاريع بحثية تطو�ر�ة. عا��  عا��  عدم توفر وظائف أ�اديمية

عدم وجود دعم ما�� الستقطاب أعضاء هيئة تدريس  

 متم��ين علميا وعامليا. 
 ريع بحثية تطو�ر�ة.عمل مبادرات او مشا  عا��  عا�� 

عدم وجود دعم ما�� لالستعانة بأساتذة زائر�ن من  

 جامعات عاملية مرموقة 
 مبادرات او مشاريع بحثية تطو�ر�ة.عمل  عا��  عا�� 

ائز  عا��  عا��  عدم وجود دعم ما�� �حفل التكر�م وا�جو
االستفادة من الدخل املادي املتوفر عن طر�ق التمو�ل الذا�ي  

 ل�جامعة 

 تخصيص م��انية للتدر�ب ضمن م��انية ا�جامعة. عا��  عا��  عم ما�� للتدر�ب جود دعدم و 

 عا��  عا��  التدريس لأل�شطة ضعف استجابة أعضاء هيئة  

وضع ضوابط لل��قيات العلمية واإلدار�ة مبنيھ ع�� األ�شطة   -

 ا�ختلفة لعضو هيئة التدريس.

العمل   تخصيص وحساب ساعات م�افئة ألعضاء هيئة التدريس نظ��  -

 بال�جان ا�ختلفة.

 وضع محفزات لت�جيع عضو هيئة التدريس.  -

ال��امج  ضعف اقبال أعضاء هيئة التدريس ع�� 

 التدر�بية 
 عا��  عا�� 

وضع ضوابط لل��قيات العلمية واإلدار�ة مبنيھ ع�� حضور ال��امج   -

 .  ةالتدر�بي

 وضع محفزات مالية وعينية ع�� حضور ال��امج التدر�بية.   -

ت ألعضاء هيئة التدريس لتطو�ر مهارا��م  ساب ساعاتخصيص وح  -

 ضمن األعباء ا�جامعية.  

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) أرشد�ي16م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 بادرة ورقمھ� الذي تتبع لھ املاملسار االس��اتي� املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

متم��ا  خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما ) 3ه

 سوق العملبات متطل  معا متوائم

عن طر�ق تطبيق االرشاد األ�ادي�ي ورعاية   تطو�ر معارف ومهارات الطلبة) 8ه ف  

 املوهو��ن لتأهيلهم لسوق العمل

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ا�جامعة للشؤون التعليميةو�الة 

 شؤون الطالب  دة عما

 عمادة القبول والت�جيل   

 عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية 

 ال�ليات واألقسام األ�اديمية

 مليون ر�ال 2 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 .املهمة للطلبةوالنف��ي واالجتما�� وغ��ها من ا�جوانب تطبيق االرشاد املت�امل األ�ادي�ي ��دف املبادرة ا�� 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 2,500 2,200 1,900 1,600 1,300 1,000 سنوي نصف  عدد املرشدين 

000,10 سنوي نصف  ين من االرشادعدد الطلبة املستفيد  20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 

 6 5 4 3 2 1 سنوي نصف  عدد م�اتب االرشاد



 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تدر�ب املرشدين 1
 عمادة شؤون الطالب 

 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظف�ن 

 عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية 

                    

 عمادة القبول والت�جيل توزيع املرشدين  2

 ال�ليات واالقسام األ�اديمية 

                    

                     تنفيذ االرشاد 3

 

 نفيذ وخيارات ا�حد م��املتعلقة بالت. ا�خاطر ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 احتساب االرشاد ضمن عبء عضو هيئة التدريس األ�ادي�ي  عا��  عا��  عدم تجاوب أعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها ـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــ 

 ) موهوب17م 

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� ا  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  ورقمھ     لذي تخدمھ املبادرة الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

عن طر�ق تطبيق االرشاد األ�ادي�ي ورعاية   تطو�ر معارف ومهارات الطلبة) 8ه ف  

 �ن لتأهيلهم لسوق العملاملوهو�

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 التعليميةو�الة ا�جامعة للشؤون 

 عمادة القبول والت�جيل  
 مليون ر�ال 1 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ب املتم��ين واملوهو��ن من جميع انحاء اململكة لاللتحاق ب��نامج الب�الور�وس بجامعة أم القرى وفق قدرا��م ومواه��م ة ا�� استقطا��دف املبادر 

 

 واملس��دفات: . مؤشرات األداء 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 ف املس��د 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

اقع  6 5 4 3 2 1 سنوي نصف  تقار�ر تحليل الو

 16 14 12 10 8 5 سنوي نصف  تقار�ر املقارنة املرجعية

 600 500 400 300 200 100 سنوي  إحصاءات القبول 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 يا�جدول الزم�

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

اقع برامج وآليات قبول  دراسة و

املتم��ين و املقارنة املرجعية �عدد من  

 ا�جامعات ا�حلية و العاملية.

                     عمادة القبول والت�جيل 

2 

استحداث قواعد تنفيذية خاصة بقبول  

ة الدراسة  املتم��ين واملوهو��ن �� الئح 

 واالختبارات ا�جامعية. 

 عمادة القبول والت�جيل 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية
                    

 تطو�ر آليات القبول و�رامجھ  3

 عمادة القبول والت�جيل 

                    

                     تحديد سياسات ومعاي�� وآليات القبول  4

                     و��ن قبول الطلبة املوه  5

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 متوسط متوسط عدم تجاوب ال�ليات واألقسام
الئحة   واملوهو��ن ��م��ين استحداث قواعد تنفيذية خاصة بقبول املت

 الدراسة واالختبارات ا�جامعية

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 املناهج واخلطط الدراسية مركز) 18م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 �� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھالس��اتياملسار ا املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   واالجراءات ليات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

استحداث وتطو�ر  و  �عليمية مزودة باملواد والتقنيات املطلو�ة) توف�� بيئة 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ا�جامعة للشؤون التعليميةلة و�ا

 وحدة املنا�ج وا�خطط الدراسية 

 ال�جنة العليا الدائمة للمنا�ج وا�خطط الدراسية 

 ال�ليات واملعاهد األ�اديمية 

 مليون ر�ال  20 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

افق مع معاي�� االعتماد  توائم احتياجات سوق تطو�ر ال��امج القائمة وتحدي��ا واستحداث برامج وتخصصات جديدة  العمل و�رامج االزدواج التخص��ي ومواكبة األنظمة والتو

 األ�ادي�ي والتأكد من تحديث نواتج التعلم �� ال��امج 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 
ً
 120 95 75 55 40 30 سنوي  عدد ال��امج القائمة وال�ي يتم تحدي��ا سنو�ا

عدد ال��امج ا�جديدة ال�ي يتم استحدا��ا واملرتبطة بحاجة سوق  

 العمل
 10 8 6 4 2 0 سنوي 

 5 4 3 2 1 0 سنوي  عدد برامج االزدواج الوظيفي 



 

 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

حصر ال��امج الدراسية القائمة وترتيب  

أولو�ات التحديث وتحديد ال��امج  

 املطلوب تحدي��ا

 رر ومتكمستمر  وحدة املنا�ج وا�خطط الدراسية

وال�ليات وال�جنة العليا الدائمة  ماألقسا تطو�ر وتحديث ال��امج املس��دفة 2

للمنا�ج وا�خطط الدراسية ووحدة  

 املنا�ج وا�خطط الدراسية 

                    

                     استحداث برامج نوعية جديدة 3

                     استحداث برامج مزدوجة التخصص  4

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  متوسط عدم �عاون ال�ليات واألقسام 

 أتمتة إجراءات التحديث وتطو�ر ا�خطط الدراسية. -

�خطط يس ع�� إجراءات تحديث اتدر�ب أعضاء هيئة التدر  -

 الدراسية والنماذج ا�خاصة ��ا. 

 عا��  عا��  تأخر ا�حصول ع�� تصنيف وظيفي لل��امج املستحدثة 

 االل��ام بمتطلبات ونماذج ا�حصول ع�� التصنيف الوظيفي. -

االستفادة من التخصصات النوعية املطابقة واملوجودة   -

 با�جامعات األخرى وسبق تصنيفها. 

ع�� االلتحاق بالتخصصات النوعية   ل الطالبعدم إقبا

 ا�جديدة 
 منخفض  منخفض 

تقديم دورات و�رامج توعو�ة للطالب والطالبات لتعر�فهم   -

 بالتخصصات وفرص العمل.

�� املوارد البشر�ة  عدم تخصيص امل��انية الالزمة لتوف

 واملادية املطلو�ة لتحديث واستحداث ال��امج األ�اديمية 
 عا��  عا�� 

أقلها ت�لفة.ل��امج  جدولة ا -  و
ً
 املستحدثة والبدء بأك��ها تأث��ا

مدفوعة تقدم من   تال��ك�� ع�� ال��امج ال�ي يمكن ر�طها بدبلوما -

 �لية خدمة ا�جتمع. 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

   عالالتعلم االلكرتوني الف) 19م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   واالجراءات ليات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

اذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  �عليمية جخلق بيئة  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

استحداث وتطو�ر  و  �عليمية مزودة باملواد والتقنيات املطلو�ة) توف�� بيئة 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  بادرةا�جهات املسؤولة عن تنفيذ امل  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية

 التعلم االلك��و�ي والتعليم عن �عد عمادة 
 مليون ر�ال 5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

التعلم عن طر�ق الدورات التدر�بية الرقمية وتفعيل مسابقة  لك��و�ي وتوسيع دائرة التطبيق ب�ن منسو�ي ا�جامعةتطو�ر السياسات واالجراءات الالزمة لنشر ثقافة التعلم اال

 
ً
 .االلك��و�ي سنو�ا

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 تقو�م الطالب �جودة التعلم �� ال��امج 

لطالب السنة ال��ائية �جودة التعلم �� ال��امج ع�� مقياس  متوسط التقدير العام 

 من خمس مستو�ات �� م�ح سنوي 

 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 سنوي 

 رضا املستفيدين عن مصادر التعلم

مقياس من خمس مستو�ات ��  ن عن مصادر التعلم ع��متوسط تقدير املستفيدي

 م�ح سنوي 

 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 سنوي 

 



 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

تفعيل مسابقة أفضل مفع�� نظام التعلم  

 – النظام  م اللك��و�ي حيث �شمل: استخداا

اثراء ا�حتوى   –تطو�ر املقررات االلك��ونية  

 املفتوح ع�� شمس  

 عمادة التعلم االلك��و�ي 

                    

2 
تصدير نتائج أفضل مفع�� نظام التعلم  

 االلك��و�ي �� الر�ع األخ�� من السنة 
                    

3 
م االلك��و�ي  وات �عر�فية للتعل إقامة ملتقيات وند

 
ً
 وتقنياتھ سنو�ا

                    

4 
التخطيط لز�ارة معامل التعلم االلك��و�ي  

 وايضاح استخداماتھ للطالب بداية �ل سنة 
                    

5 
فتح باب الدعم الف�ي املتواصل للرد ع�� أبرز  

 املشا�ل من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 تعلم االلك��و�ي ة العماد

                    

6 
فتح باب تطو�ر املقررات االلك��ونية ألعضاء هيئة  

 التدريس 
                    

7 
 �� االختبارات 

ً
التحول لالختبارات االلك��ونية تدر�جيا

 النصفية وال��ائية 
                    

 

 

 

 

 

 



 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /�� اع

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

عدم تحمل البنية التحتية للضغط من قبل اتصاالت  

 االن��نت 
 متوسط متوسط

العمل ع�� تقو�ة النية التحتية التصال االن��نت ا�خاص بواي فاي 

 جامعة أم القرى �� �افة الفروع.

خفضة وا�حدودة فيما يخص  وجود طلبة من ذوي املادة املن 

 دام ا�حواسب التقنية واتصال االن��نت استخ
 عا��  متوسط

متاحة توف�� معامل مجهزة بحواسب آلية و�اتصال ان��نت مناسب 

 للطلبة ع�� مدار اليوم ا�جام�� لالستخدام. 

قلة عدد املعامل االلك��ونية الستيعاب االختبارات 

 االلك��ونية 
 لك��ونية ا�حديثة املعامل االز�ادة عدد  منخفض  منخفض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 املعامل والقاعات واملنصات االلكرتونية الذكية ) 20م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 تتبع لھ املبادرة ورقمھ�اتي�� الذي املسار االس� املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

استحداث وتطو�ر  و  بيئة �عليمية مزودة باملواد والتقنيات املطلو�ة) توف�� 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 للشؤون التعليمية�جامعة و�الة ا

 عمادة التعلم االلك��و�ي والتعليم عن �عد 

 عمادة تقنية املعلومات

 مليون ر�ال 15 شهر24

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

اقعوتحس�ن موقع ا� طو�ر وت تطو�ر وتأهيل املعامل والفصول الدراسية بالتقنيات ا�حديثة املناسبة للتعليم الرق�ي املم��  املرتبطة بھ بما يتناسب مع احتياج  جامعة واملو

 املستخدم لتوف�� تجر�ة مستخدم متم��ة لو ساعدتھ ع�� تأدية أعمالھ �� املوقع ب�ل �سر وسهولة.
 

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 س��دف ملا

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 رضا املستفيدين عن مصادر التعلم

متوسط تقدير املستفيدين عن مصادر التعلم ع�� مقياس من خمس مستو�ات �� 

 م�ح سنوي 

 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 سنوي 

 رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

فة ال�ي تقدمها ا�جامعة ع�� مقياس ختلا�متوسط تقدير الطالب عن ا�خدمات 

 من خمس مستو�ات �� م�ح سنوي للطالب

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
بيان يقدم لزوار املوقع عمل م�ح شامل عن طر�ق است

 حصر مشا�ل املستخدم�ن مع النظام وطرق تحسي��ا � 

عمادة تقنية 

 املعلومات 

                    

2 
عمل آلية تقييم �خدمات املوقع ليتم تقييمها مباشرة واخذ  

 التغذية الراجعة عن طر�ق املستخدم �عد االن��اء من مهمتھ
                    

3 
حس�ن تجر�ة املستخدم بما يتناسب  املشا�ل وتبدء اصالح  

 مع استخدامھ  
                    

                     دراسة التغذية الراجعة من املستخدم�ن والتحس�ن املستمر 4

عمادة التعلم  حصر �جميع املعامل والقاعات �� ا�جامعة  5

 االلك��و�ي

                    

6 
اسية بالتقنيات ا�حديثة  لفصول الدر املعامل واتجه��  

 املناسبة للتعليم الرق�ي املم�� 
                    

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

والس��فرات املستضيفة �� أوقات  ية ضعف البنية التحت

 الضغط
 ز�ادة عدد الس��فرات املستضيفة الستيعاب العدد الكب�� �� املوقع عا��  متوسط

عدم كفاية الدعم املا�� الالزم لتجه�� البنية التحتية التقنية 

 للمعامل والقاعات الدراسية 
 ل�جامعةتوف�� دعم ما�� عن طر�ق املوارد الذاتية  عا��  متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 التسريع األكادميي) 21م

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ت ليات واالجراءاالعم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

استحداث وتطو�ر  و  طلو�ةواد والتقنيات امل�عليمية مزودة بامل) توف�� بيئة 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية

 عمادة القبول والت�جيل  

 ام األ�اديميةواألقس ال�ليات

 مليون ر�ال  2.5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ولديھ معرفھ �افية ف��ا. وتختلف  �ا سابقا  تقديم اختبارات اجتياز ملقررات محددة من خطة الطالب دون ا�حاجة لدراس��ا �� الفصول الدراسية، ليتمكن الطالب من تخطي مواد تم دراس�

وا�جهات املنفذة لالختبار.  تطبيق التسريع األ�ادي�ي من حيث مستوى الطالب املتاح لهم التسريع واملقررات املدرجة وا�جهات ال�ي �عد محتوى االختبارات التحصيلية    ات �� آلياتا�جامع

 creditالساعة ا�جتازة فقط كساعات (لية ضمن املعدل ال��اك�ي، و�تم احتساب  تقوم باحتساب درجات االختبارات التحصي  ولكن يوجد أوجھ �شابھ �� تطبيق التسريع. فأغلب ا�جامعات ال

by exam  ساعة من اجما�� ساعات خطة الطالب.  45-30)، مع تحديد عدد الساعات املسموح اجتيازها ما ب�ن 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( مؤشرات األداء

 سنوي) -نصف سنوي 

 خط

 ألساس ا

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 6 5 4 3 2 1 سنوي نصف  عدد االختبارات املعيار�ة 

 1,000 900 800 700 600 500 سنوي نصف  إحصاءات الطلبة املسرع�ن أ�اديميا
 



 

 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 سؤولة ا�جهة امل املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

عمادة القبول   وضع معاي�� االختبارات 1

 والت�جيل 

ال�ليات 

واألقسام  

 األ�اديمية 

                    

                     تنفيذ االختبارات 2

3 

 تنفيذ التسريع 

                    

 

 

 ة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ار املتعلق. ا�خاط5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 اعتماد الالئحة التنفيذية لتسريع املتم��ين واملوهو��ن  عا��  متوسط واألقسام األ�اديمية عدم تجاوب ال�ليات 

 تخفيض رسوم االختبارات �� مركز قياس متوسط متوسط االختبارات املعيار�ة  الطلبة ع��ضعف اقبال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 Exit exam) تطبيق االختبار املعياري إلنهاء الربنامج 22م 

 املبادرة:  نظرة عامة عن-1

 ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

�عليما متم��ا  تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

استحداث وتطو�ر  و  توف�� بيئة �عليمية مزودة باملواد والتقنيات املطلو�ة) 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  هر) مدة املبادرة (ش  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية 

 ال�ليات 
 مليون ر�ال  2.5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 تنفيذ سياسات واجراءات موحدة وشاملة لتقييم الطلبة تقييما عادال وقابال للمقارنة بجميع فروع ا�جامعة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار ( األداءمؤشرات 

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

إل��اء ال��نامج   املعياري   االختبار تطبيق انجاز الدراسة ا�خاصة ب �سبة  

Exit Exam 
 - - - - % 100 0 نصف سنوي 

 4 3 2 1 0 0 سنوي  Exit Examإل��اء ال��نامج  املعياري  االختبار عدد مرات تطبيق 

 4 3 2 1 0 0 سنوي  Exit Examإل��اء ال��نامج  املعياري  الختبار اعدد التقار�ر عن نتائج 

قياس تقييم ر��ى ا�خر�ج�ن عن الية وفائدة   اتاستبيان اعداد 

 Exit Examل��نامج إل��اء ا املعياري  االختبار 
 4 3 2 1 0 0 سنوي 

قياس تقييم ر��ى ا�خر�ج�ن عن   اتاستبيانعدد التقار�ر عن نتائج 

 Exit Examإل��اء ال��نامج   املعياري  الية وفائدة االختبار 
 4 3 2 1 0 0 سنوي 

عدد التقار�ر االحصائية باألقسام األ�اديمية ال�ي قامت بتطبيق 

 االختبار�ة. لمعاي�� مقرر ل اختبار  نموذج استيفاء
 12 10 8 6 4 0 سنوي نصف 

عدد التقار�ر االحصائية باألقسام األ�اديمية ال�ي قامت بتطبيق 

 مراجعة ت�حيح العينة العشوائية نموذج آلية
 12 10 8 6 4 0 نصف سنوي 

قامت بالتغذية  ال�ياأل�اديمية عدد التقار�ر االحصائية باألقسام 

 .الراجعة
 10 8 6 4 2 0 نصف سنوي 

 10 8 6 4 2 0 نصف سنوي  عدد التقار�ر عن نتائج التغذية الراجعة 

 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
 Exitإل��اء ال��نامج  املعياري  االختبار وضع تصور لتطبيق 

Exam 
ا�جامعة  و�الة 

 تعليميةللشؤون ال

                    

                     Exit Examإل��اء ال��نامج  املعياري  االختبار تطبيق  2

3 
ب�ل �لية برئاسة وكيل   االختبارات�شكيل �جان ملراجعة 

 ال�لية للشؤون التعليمية

واملعاهد  ال�ليات

 األ�اديمية 
                    

4 
  ال�ي إلزام األقسام األ�اديمية بتحديد منسق�ن للمقررات 

 تقدم من أك�� من عضو هيئة التدريس بال��نامج.
                     األقسام األ�اديمية

5 

إلزام ال�ليات عند تقديم مقررات ألقسام متعددة  

  ي تحديد منسق ، يتم)متطلبات ال�لية –(متطلبات ا�جامعة 

  االختبارات(مواعيد املتبعة  يق نفس األلياتاملقررات وتطب

  مقارنة –املوحد  املعياري  االنحرافتطبيق  – االختباراتمستوى  –

 جميع األقسام. ع�� النتائج)

واملعاهد  ال�ليات

 األ�اديمية 
                    

6 

ان تنسيقية من رؤساء األقسام لل��امج  �شكيل �ج

لتوحيد األليات املتبعة   والفروع  رئيساملتمثلة باملقر ال

 بالعملية التعليمية.
و�الة ا�جامعة  

 للشؤون التعليمية

                    

7 
مقرر للمعاي��   اختبار  استيفاءمدى  �عميم نموذج

 ع�� األقسام األ�اديمية االختبار�ة
                    

 

 

 

 



 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441م عا

8 

بخصوص  التغذية الراجعة من األقسام األ�اديمية 

مقرر للمعاي��  اختبار  استيفاءنموذج مدى  تطبيق

 االختبار�ة 

واملعاهد  ال�ليات

 األ�اديمية 
                    

9 
�عميم آلية مراجعة ت�حيح العينة العشوائية ع��  

 باستخدامها و�عميد ال�لياتيمية األقسام األ�اد

و�الة ا�جامعة  

 للشؤون التعليمية
                    

10 
  بخصوص ز�ادةالتغذية الراجعة من األقسام األ�اديمية 

 فاعلية ت�حيح العينات العشوائية

واملعاهد  ال�ليات

 األ�اديمية 
                    

11 

حث  نوعية � �عميم عميد التطو�ر ا�جام�� وا�جودة ال

أعضاء هيئة التدريس ع�� تقديم �غذية راجعة للطالب  

 سواًء فردية أو جماعية.

و�الة ا�جامعة  

 للشؤون التعليمية
                    

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

إل��اء  املعياري  لتطبيق االختبار عدم وجود دعم ما�� 

 Exit Examال��نامج  
 عا��  متوسط

انية  -   Exit Examإل��اء ال��نامج  لالختبار املعياري تخصيص م��

انية ا�جامعة.  ضمن م��

إل��اء   املعياري  االختبار �عدد مصادر الدخل ا�خاصة بدعم  -

 .Exit Examال��نامج 

 وضع محفزات لت�جيع األقسام األ�اديمية  - عا��  متوسط ضعف استجابة األقسام األ�اديمية وال�ليات 

 عا��  متوسط أعضاء هيئة التدريس  استجابةضعف 

تخصيص وحساب ساعات م�افئة ألعضاء هيئة التدريس نظ��   -

 العمل بال�جان ا�ختلفة. 

 وضع محفزات لت�جيع عضو هيئة التدريس. -



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها ــــاســ

 ) رفع معدل االمتام   23م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 التعليمالتعلم و ) 3م س   ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

خلق بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  ) 3ه

 متطلبات سوق العمل معا متوائم

استحداث وتطو�ر  و  طلو�ةباملواد والتقنيات امل) توف�� بيئة �عليمية مزودة 9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية 

 عمادة القبول والت�جيل 

 وا�جودة النوعيةعمادة التطو�ر ا�جام��   

 عمادة السنة األو�� املش��كة 

 عمادة شؤون الطالب

 ال�ليات 

 مليون ر�ال 2 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ال��امج األ�اديمية ال�ي �عا�ي من ذلك والعمل ع�� معا�جة ذلك تحديد أسباب تد�ي معدل االتمام وتحديد  

 

 

 

 

 



 

 ملس��دفات: . مؤشرات األداء وا3

 مؤشرات األداء
  -سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 سنوي) -نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - - % 100 0 سنوي  لتحديد أسباب تد�ى معدل االتمام دراسة انجاز �سبة  

دة التعلم ستوى جو �عز�ز م عدد التقار�ر اإلحصائية ملبادرات 

 والتعليم وتوف�� بيئة جذابة للتعلم
 16 14 12 10 8 6 نصف سنوي 

 12 10 8 6 4 2 نصف سنوي  وكفاي��ا الطالبية   باملساعداتعدد التقار�ر اإلحصائية 

 10 8 6 4 2 0 نصف سنوي  بال��امج التدر�بية وورش العملعدد التقار�ر اإلحصائية 

النفسي�ن  رشدين املجتماعي�ن و ال باحث�ن ا الو  عدد االخصائي�ن

 �عمادة شؤون الطالب 
 20 18 16 14 12 10 سنوي 

 5 4 3 2 1 0 سنوي  وال��بو�ة املنفذةجتماعية ال��امج واالستشارات اال  عدد تقار�ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442م اع 1441عام 

1 
عمل دراسة لتحديد أسباب تد�ى معدل االتمام وتحديد  

عمادة القبول   من ذلك. ي�عا� ال�يال��امج األ�اديمية 

 والت�جيل 

                    

2 
املوزونة للقبول با�جامعة  االحتساب مراجعة �سب  

 .وتحدي��ا
                    

3 
 اختيار تحدي��ا بما �سهل للطالب للوائح و مراجعة ا

 التخصص املناسب لھ

عمادة السنة األو�� 

 املش��كة
                    

4 
عمل مبادرات لتعز�ز مستوى جودة التعلم والتعليم وتوف�� 

 بيئة جذابة للتعلم.

و�الة الشؤون  

التعليمية وا�جهات 

 املساندة 

                    

5 

طالب لتحس�ن تجر�ة وخ��ة  التدر�بية لل  تقديم الدورات 

الدراسة ا�جامعية وتنمية مهارات االستذ�ار والتحصيل  

 والتفك�� والتواصل والتخطيط و�دارة الذات لدى الطالب

عمادة شؤون  

 الطالب
                    

6 

تقييم مدى كفاية ال��تيبات الالزمة لتقديم املساعدة  

الل أعضاء هيئة للطالب �ش�ل دوري (وذلك من خ

 التدريس والطالب)

عمادة التطو�ر  

ا�جام�� وا�جودة 

 النوعية

                    

7 
  األ�ادي�يعمل برامج تدر�بية وورش عمل خاصة باإلرشاد 

 ألعضاء هيئة التدريس 
                    

8 

ز�ادة ال�ادر الوظيفي من أخصائي�ن و�احث�ن اجتماعي�ن  

و�الة عمادة شؤون الطالب لإلرشاد  ومرشدين نفسي�ن ��

 .لطالب والطالباتوالتوجيھ والشراكة ا�جتمعية �شطري ا
عمادة شؤون  

 الطالب

                    

9 

التعاون مع قسم ا�خدمة االجتماعية لتقديم برامج  

واستشارات اجتماعية وتر�و�ة من قبل أعضاء هيئة  

اد والتوجيھ  التدريس من القسم �� و�الة العمادة لإلرش

 .�شطري الطالب والطالبات

                    



 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

10 
استخدام وسائل التواصل االجتما�� لتفعيل دور مركز  

 املركز و�رامجھالتوجيھ واإلرشاد واإلعالن عن خدمات 
عمادة شؤون  

 الطالب

                    

11 

تجه�� غرف خاصة لالستشارات النفسية واالجتماعية ��  

والفروع لضمان سر�ة وخصوصية   والطالبات  شطر الطالب

 طالب ا�خدمة 

                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

لتعز�ز   مبادراتضعف استجابة ا�جهات املساندة لعمل 

 مستوى جودة التعلم والتعليم وتوف�� بيئة جذابة للتعلم.
 وضع محفزات لت�جيع ا�جهات املساندة لتقديم املبادرات  متوسط متوسط

انية ا�جامعة. عا��  طوسمت عدم وجود دعم ما�� انية لرفع معدل إتمام الطالب ضمن م��  تخصيص م��

و�احث�ن   أخصائي�نعدم القدرة ع�� توف�� وظائف  

 اجتماعي�ن ومرشدين نفسي�ن 
 عمل مبادرات او مشاريع بحثية تطو�ر�ة  عا��  متوسط

 

 

 

 

 



 ــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل) ربط أعداد القبول يف الربامج األكادميية مع احتياجات سوق 24م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) التعلم والتعليم3م س   ليات واالجراءات العم

 الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  خدمھ املبادرة ورقمھ     اتي�� الذي تالهدف االس�� 

بيئة �عليمية جاذبة للطالب تدعم أعضاء هيئة التدريس وتقدم �عليما متم��ا  خلق ) 3ه

 متطلبات سوق العمل مع امتوائم

ر  استحداث وتطو�و  ) توف�� بيئة �عليمية مزودة باملواد والتقنيات املطلو�ة9ه ف  

 2030توائم احتياجات سوق العمل ورؤ�ة  �عليمية برامج

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية

 عمادة القبول والت�جيل  
 ر�ال  ألف 300 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 تصر للمبادرة مخ وصف

 األ�اديمية بناء ع�� احتياجات سوق العمل سعيا لز�ادة فرص التوظيف وسد فجوات سوق العملتحديد أعداد قبول الطالب �� ال��امج 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

احتياجات سوق العمل من التخصصات انجاز دراسة �سبة  

 األ�اديمية 
 - - - % 100 % 50 0 سنوي نصف 

�سبة التخفيض �� اعداد الطلبة امللتحق�ن با�جامعة �� ال��امج غ��  

 املدفوعة 
 % 15 % 10 % 5 0 0 0 سنوي 

 

 

 



 بادرة: . اإلجراءات التنفيذية للم4

 املسؤولة ا�جهة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
عمل دراسة عن احتياجات سوق العمل من  

 التخصصات األ�اديمية

و�الة ا�جامعة 

 للشؤون التعليمية

ال�ليات واألقسام  

 األ�اديمية 

                    

                     الدراسة  تفعيل توصيات 2

                     ر�ط أعداد القبول بناء ع�� نتائج الدراسة  3

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

الطلبة ولوجود  مع لقبول عدد أك�� من ن ا�جتالضغط م

 تخصصات محددة 
 عا��  متوسط

 �شر نتائج الدراسة للمجتمع 

 دعم من وزارة التعليم لقرار ر�ط أعداد القبول بحاجة سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) حبث علمي نوعي25م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البحث العل�ي و الدراسات العليا)  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       مھ املبادرة ورقمھ الهدف الفر�� الذي تخد الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا��ي واملعامل البحثية ودعم و��جيع النشر  10فه 

 ومفعلة وداعمة للبحث  بيئة جاذبةلتوف��  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ن تنفيذ املبادرةملسؤولة ع ا�جهات ا  /ا�جهة 

   للدراسات العليا والبحث العل�ي و�الة ا�جامعة 

 عمادة البحث العل�ي 
 ر�ال  مليون  44 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ويعّد ترك��نا �� هذه   ع و�ناء ا�حركة البحثية �� ا�جامعة من خالل عدد املشروعات واأل�شطة.  تحديد أولو�ات بحثية تخدم ا�جامعة وا�جتم  رفع كفاءة البحث العل�ي �� ا�جامعة من خالل

 ��اتيجية واالقتصادية من البحث النو�� بطرق ة الرئيسية للمبادرة �� تحقيق الفوائد االساملبادرة ع�� البحث النو�� عامل تمك�ن رئيسيا لتحقيق اهداف ا�جامعة البحثية. وتتمثل املهم

 مع األولو�ات الوطنّية للمملكة
ً
 تتما��ى تماما

 

 

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 % 9 % 7 % 5 % 3 % 1 % 0.12 سنوي  مقدار الدعم ا�خار�� مل��انية البحث العل�ي 

 25 20 15 10 5 1 سنوي نصف  ت املفعلة بما يخدم األولو�ا  الشرا�ات دعد

 25 20 15 10 0 0 سنوي  عدد الطالب الذين يتم تبادلهم

 23 20 17 14 11 5 سنوي نصف  الكرا��ي البحثية املدعومةعدد 

 30 25 20 15 10 5 سنوي نصف  �� منح الكرا��ي البحثية املدعوم�ن   عدد الطالب

 % 10 % 9 % 8 % 6 % 4 % 2 سنوي نصف  �سبة الكتب املمولة ألعضاء هيئة التدريس (تأليفا وترجمة)

 % 30 % 25 % 20 % 15 % 5 551 سنوي ر�ع  العاملية  �� محر�ات البحث االلك��ونية  الدو�� ل النشر العل�ي معد

 

 ة: تنفيذية للمبادر . اإلجراءات ال 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تحديد األولو�ات البحثية  1
 عمادة البحث العل�ي

                    

                     هي�لة املراكز البحثية 2

                     عمادة البحث العل�ي ولو�ات البحثيةبحثية تخدم األ تأسيس مراكز  3

 تأسيس مجموعات بحثية تخدم األولو�ات البحثية 4

 عمادة البحث العل�ي

                    

                     تأسيس كرا��ي تخدم األولو�ات البحثية  5

                     تأهيل الكوادر البشر�ة  6

                     العل�ي ات املتعلقة بالبحث ع اإلجراءأتمتة جمي 7

8 
وضع دليل السياسات واإلجراءات �جميع األعمال 

 املتعلقة بالبحث العل�ي 
 عمادة البحث العل�ي

                    

                     استقطاب الباحث�ن الزائر�ن  9

                     تأهيل املتطوع�ن ودعم أبحاث التطوع  10

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 تقديم املبادرة �جهة دعم خارجية عا��  عا��  قلة املوارد املالية

 التحف�� املادي واملعنوي للكوادر داخل ا�جامعة متوسط طوسمت قلة الكوادر البشر�ة 

افقات ع�� إقامة امللتقى   بف��ة �افية او اقامتھ داخليا  جامعةتقديم مق��ح امللتقى ل� عا��  متوسط تأخر املو

العمل   ورش حضور النشر العل�ي و عن  املنسو��نعزوف 

 والدورات 
 عا��  عا�� 

  العل�ي للمجلس املقدمة سدري الت هيئة  أعضاء خدمات نماذج �عديل

  واش��اط ) ذلك وغ��  التعاقد تجديد العل�ي التواصل-التفرغ(

  العل�ي اإلنتاج �افة وضع  مع اإللك��ونية  البحث  محر�ات �� الت�جيل

 .ف��ا املنشور 

 � التمو�لاعداد خطة تنفيذية �عد ا�حصول ع� متوسط منخفض  لتنفيذ مخرجات املبادرة ز�ادة الف��ة الزمنية املتوقعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) املعامل البحثية املركزية 26م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ الذي تتبع لھ املبادرة املنظور 

 البحث العل�ي و الدراسات العليا)  4م س  ليات واالجراءات عمال

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
ة ودعم و��جيع النشر  شاء املراكز والكرا��ي واملعامل البحثي) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 �ي و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل •

 عمادة البحث العل�ي. •

 . ال�ليات  •

 عمادة تقنية املعلومات  •

 إدارة املشاريع  •

 ر�ال  مليون  150 شهر60

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

الزمة لتقديم خدمات مجتمعية متم��ة وتطبيق نظام  تطو�ر املعامل البحثية املوجودة بجامعة أم القرى وتأهيلها لالعتماد الدو�� وذلك بإمداد هذه املعامل بأحدث األجهزة والتجه��ات ال

رتكز هذه املبادرة ع�� رفع كفاءة البنية التحتّية األساسّية الالزمة للبحث والتطو�ر داخل  وت  الدولية.ل�جودة ل�حصول ع�� أع�� دقھ للنتائج ومن ثم اعتماد هذه املعامل طبقا للمواصفات 

 ا�جامعة.

 

 

 

 

 

 



 س��دفات: . مؤشرات األداء وامل3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 0 سنوي نصف  عدد املعامل القائمة ال�ي يتم تطو�رها 
2 

 معمل بح�ي 

5 

 معامل بحثية

8 
معامل 

 بحثية

12 

مل مع

 بح�ي 

20 

 ي معمل بح�

 5 4 3 2 1 0 سنوي  عدد املعامل البحثية املتخصصة ال�ي يتم إ�شاؤها

 40 25 15 5 1 0 سنوي نصف  عدد ا�خدمات املعملية املقدمة لشرا�ات القطاع ا�خاص 

   100   80   50   30   20 0 سنوي نصف  عدد ا�خدمات املعملية املقدمة لطالب الدراسات العليا

 0 سنوي نصف  رك�ن �� أعمال املعامل البحثيةعدد طالب الدراسات العليا املشا

5   

مساعد  

 باحث

10   

 مساعد

 باحث

20  

مساعد  

 باحث

25  

مساعد  

 باحث

40   

 مساعد

 باحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ة با�جامعةعامل القائمعمل حصر للم  1
 عمادة البحث العل�ي 

 ال�ليات 
                    

 تطو�ر املعامل القائمة  2
 عمادة البحث العل�ي 

                    

                     �شاء معامل بحثية جديدة ومتخصصة إ 3

 توف�� الوظائف الفنية املتخصصة  4
 عمادة البحث العل�ي 

 ال�ليات 
                    

 تدر�ب وتطو�ر الكوادر الفنية  5

 عمادة البحث العل�ي 

 الشر�ات ا�ختلفة

 ا�جامعات ا�خارجية

                    

 لعمل و�دارة املعاملمنصة  إ�شاء 6
 عمادة البحث العل�ي 

 تقنية املعلومات 
                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  عا��  ا�جموعات البحثية قلة املوارد املالية مما يقل إم�انية دعم 
 �عز�ز الشرا�ات الداخلية وا�خارجية لتوف�� الدعم املا��.   •

 ملرحلة االو�� توقع لها النجاح العا�� �� االبدء بتطو�ر معامل محدودة ي  •

 متوسط  متوسط  وجود �عديالت نتيجة ظروف طارئة غ�� متوقعة 
 االستفادة مما تم تنفيذه والبناء عليھ •

 مرونة التفاصيل واالجراءات   •

أو االنحراف عن املسار أو ز�ادة   املبادرة عدم تحقيق أهداف

 مدة التنفيذ 
 منخفض  متوسطة

 ملعامل البحثية لت�حيح املسارة ومتا�عة عمل اعمل لقاءات دور� •

 العمل   التدخل السريع بتغ�� غ�� املالئم واملعوق لس��  •

 وجود الية رقابية لضمان جودة العمل  •

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) مكتبتي 27م
 امة عن املبادرة: رة عنظ-1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البحث العل�ي و الدراسات العليا)  4م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا حث العل�ي  تطو�ر الب  ) 4ه 
) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا��ي واملعامل البحثية ودعم و��جيع النشر  10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  شهر) بادرة (مدة امل ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 عمادة شؤون املكتبات 

 إدارة املشاريع

 ر�ال  مليون  25 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ما   أهم  ا�حديثةإن  (التجه��ات)  الك��ى هو  املكتبات  إليھ  ا�حتو�اتحتاج  إدارة  تمك��ا من  ال�ي  ال��مجية  الرقمية،  ، واألنظمة  الوسائط  العلمية، ا�خطوطات،  الرسائل  الكتب،  املتنوعة:  ت 

 ا�خرائط، األطالس.... وهذه التجه��ات واألنظمة نوع�ن:

 نيفها، و�ستخدم �� البحث عن املوجودات. بيانات واملعلومات، وتتم من خالل فهرسة األوعية وتصنوع عبارة عن (برامج) حاسو�ية تدير قواعد ال

ن أم�ن  منية، وأجهزة القراءة والكشف ال�ي تمكوقسم م��ا عبارة عن (أجهزة) �ستخدم �� تحميل البيانات ع�� شرائح تلتصق بالكتب، كما �ستخدم �� خدمات اإلعارة الذاتية، والبوابات األ 

مكتبة حديثة أن �ستغ�ي عن هات�ن املنظومت�ن معا. ولذلك تحرص عمادة شؤون املكتبات ع�� اقتناء ا��ا ال�حيح وال يمكن ألي  ب والتأكد من وجودها �� م�املكتبة من رصد حركة الكت 

مع توف�� البيئة املالئمة للقراءة   وضمان جودة عمليات تنقية االوعية ودقة بيانا��ا  Smart Libraryلتحو�ل مكتبة امللك عبد هللا ا�جامعية إ�� مكتبة ذكية    RFIDأنظمة إدارة ا�حتوى بنظام  

 . والبحث

 

 

 



 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 40 % 30 % 20 نصف سنوي  ة الذكية املعلومات املتاحة بتقنيات املكتب �سبة مصادر 

 30,000 30,000 30,000 20,000 15,000 5,000 سنوي ر�ع  عدد املستفيدين من خدمات تقنية املكتبة الذكية 

 6,000 5,000 4,000 3,500 3,000 2,000 سنوي ر�ع  عدد الكتب ال�ي تم ال��ود ��ا 

 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 املسؤولة هة ا�ج املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ال��ود بالكتب واملراجع  1
 عمادة شؤون املكتبات 

                    

                     املكتبة الذكية تجه��   2

 ��يئة البيئة املكتبية 3
 عمادة شؤون املكتبات 

 إدارة املشاريع  
                    

 

 

 

 

 



 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

افقة  ا�جهات العليا للتحول  عدم ا�حصول ع�� اعتماد مو

 إ�� مكتبة ذكية 
 لتحول إ�� مكتبة ذكية بأهمية اهات العليا �ج ا اقناع متوسط منخفض 

 عرض مناقصات املشروع ألك�� من جهة  متوسط منخفض  لتأسيس النظام  ملقدم عدم مناسبة العروض ا

 متوسط متوسط عدم تركيب �افة األجهزة املشغلة للمشروع 
�افة األجهزة مع الشركة املوردة لألجهزة واملسؤولة  التأكد من تركيب 

 عن العقود 

نظام املكتبة الذكية واألجهزة   ��ال�ادر الوظيفي  كفاءة ةل ق

 املشغلة للنظام 
 متوسط متوسط

للتعامل مع أجهزة  متخصص�ن عقد الدورات التدر�بية مع خ��اء 

��    ال�ادر الوظيفي للتدر�ب ع�� األجهزة و�رسالاملكتبة الذكية  

 مكتبات ذكية

 متوسط متوسط التأخر �� تدش�ن املشروع 
الزم�ي للمشروع ووضع أشهر إضافية �ح�ن االن��اء  با�خطط االل��ام

 من املشروع 

 عا��  متوسط األعطال �� األجهزة 
العقد مع الشركة املسؤولة عن  األجهزة ��التأكد من بند صيانة 

 املشروع وتكون الصيانة مستمرة 

انية ال�افية إلتمام املشروع   ت املشاركة �� املناقصات العروض من الشر�اا�حصول ع�� أفضل  متوسط متوسط عدم وجود امل��

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

رر 28م
ُ
 ) د

 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 الدراسات العلياالبحث العل�ي و )  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
البحثية ودعم و��جيع النشر  ��شاء املراكز والكرا��ي واملعامل ) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و 10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 عل�ي و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث ال

 . عمادة شؤون املكتبات
 ر�ال  مليون  5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ذ  واملؤتمرات وا�خطوطات...)  من أجل �سهيل نفاإ�شاء منصة الك��ونية تحتوي ع�� جميع املصادر املعرفية ال�ي تنتجها ا�جامعة (الرسائل العلمية، األبحاث، ا�جالت العلمية، الندوات  

املبادرة إ�� ز�ادة تبادل املعرفة بنشر األبحاث من أجل رفع ا�جودة ومستوى كفاءة األداء للباحث�ن إ��    لومات ودعم البحث العل�ي. كما ��دفوا�خارج ا�� مصادر املعالباحث�ن من الداخل  

لعل�ي بإيصال �شرها ا�� ا�جتمع البح�ي ا�ح�� والعاملي و�ون نظام املنصة  � ابراز دور ا�جامعة اأع�� مستوى و�عميم االستفادة من هذه املبادرة ع�� الصعيد ا�ح�� والعاملي. كما �سهم �

 وذلك ي��ز صورة وسمعة ا�جامعة البحثية و�رفعها تصنيفها. (Dublin Core Standards, OAI, Google Scholars API)�عتمد املعاي�� الدولية لتبادل املعلومات 

 

 

 

 

 

 



 ات: داء واملس��دف. مؤشرات األ 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - % 100 % 70 % 20 سنوي نصف  �سبة انجاز نظام املنصة 

 3.8 3.3 2.8 2.3 2 0 سنوي  متوسط رضا املستفيد عن ا�خدمات املقدمة من مقياس خما��ي

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.5 سنوي  متوسط رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة من مقياس خما��ي

متوسط رضا املستفيد عن ا�خدمات التقنية من حيث: توفرها 

وسهولة الوصول إل��ا، الصيانة، وخدمات الدعم من مقياس  

 خما��ي

 4.2 3.8 3.5 3.2 3 2.8 سنوي 

 60,000 51,500 51,000 50,000 35,000 31,597 سنوي ر�ع  املدخلة �� املنصةادر عدد املص 

 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 544 سنوي ر�ع  عدد الز�ارات 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 شاء املنصة املعرفية �إ 1

 عمادة شؤون املكتبات 

                    

2 

�غذية املنصة املعرفية باملصادر املعرفية  

(أبحاث، رسائل علمية، مخطوطات، ندوات  

 ومؤتمرات) 

                    

3 
التشغيل واملتا�عة واستخراج اإلحصاءات و�براز 

 معة دور املنصة �� �شر اإلنتاج املعر�� ل�جا
                    

 

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  متوسط  تقنية �الدخول غ�� املصرح بھ /الف��وسات/ االخ��اق  مخاطر

طر�ق خدمات حماية التعر�ف للتحقق من هو�ة   لوقاية عنإجراءات ا

غ��  ع�� الدخول ل�حماية ضد الدخول  املستخدم وخدمات السيطرة

 تنصيب وتفعيل برنامج مضاد الف��وسات. املشروع إ�� النظام و 

 منخفض  عا��  أثناء التنفيذ  لتصميمباتعديالت فنية �ال مخاطر
 عل��ا قبل البدء ��    أن ت�ون التصاميم وما يتعلق ��ا وا�حة

ً
وُمتفقا

 وأن ت�ون التفاصيل ا�خاصة ��ا �املة ومتوفرة لالطالع. التنفيذ 

مخاطر �شر�ة كحدوث خطأ �شري غ�� متعمد أثناء تأدية  

ت والكفاءات عند التعامل مع  األعمال التقنية أو نقص املهارا 

 النظام

 متوسط  منخفض 
اءها ع�� النظام اجر  ي تمعمل ��خ احتياطية وتوثيق التعديالت ال�

 توف�� فرص و�رامج تدر�بية لرفع الكفاءات واملهارات. و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) وارث  29م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 لذي تتبع لھ املبادرة ورقمھس��اتي�� ااملسار اال  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 العل�ي و الدراسات العلياالبحث )  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ا تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العلي ) 4ه 
واملعامل البحثية ودعم و��جيع النشر  ) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا��ي 10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي � و 

 خطوطات و�حياء ال��اث اإلسالمي معهد ا�
 ر�ال  مليون  10 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

و�شرها   وتحقيقها  با�خطوطات  ا�خطوطات  ال��ود  و�براز  والتار�خية،  واللغو�ة  الشرعية  وخاصة  العلمية  ا�جاالت  �افة  املقدسة  ��  واملشاعر  الشر�ف�ن  با�حرم�ن  املتعلقة  والوثائق 

حث�ن �� هذا ا�جال مع االهتمام بإحياء ال��اث و�قامة دورات تأهيلية للمحقق�ن البا قيقا و�شرا، و�تاحة ا�خطوطات للباحث�ن من خالل فهرس��ا ورقيا ورقميا،  وموضوعات ا�حج والعمرة تح 

 ر وتقديم الدبلوم العا�� املدفوع �� تحقيق ودراسة ا�خطوطاتسالمي ع�� العصو اإلسالمي عن طر�ق دراسة ال��اث اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 30 25 20 15 10 5 سنوي نصف  تم ال��ود ��ا وطات ال�يعدد ا�خط

 18 15 12 9 6 3 سنوي نصف  متوسط عدد ا�خطوطات ا�حققة

 % 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 30 سنوي نصف  ا�خطوطات املفهرسة �سبة

 % 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 30 سنوي نصف  ا�حولة رقميا تا�خطوطا �سبة

 6 5 4 3 2 1 سنوي  ��اث اإلسالمي عدد البحوث املتعلقة بإحياء ال

 150 130 110 90 70 50 سنوي نصف  �� مجال التحقيق  ال��امج التأهيليةعدد املستفيدين من 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 طات ذات القيمة العلميةبا�خطو ال��ود  1

معهد ا�خطوطات و�حياء 

 ال��اث اإلسالمي 

                    

                     وضع معاي�� تقييم ا�خطوطات  2

                     وضع معاي�� تقييم التحقيق  3

4 
تحقيق ا�خطوطات ال�ي تصب �� األولو�ات  

 البحثية ل�جامعة
                    

                     املتعلقة بإحياء ال��اث اإلسالمي  البحوثتمو�ل  5

                     ال��ود با�خطوطات ذات القيمة العلمية 6

                     ا�خطوطات ةرقمن 7

                     بناء منظومة العرض 8

9 
معهد ا�خطوطات و�حياء  يق ال��امج التأهيلية �� مجال التحق 

 ال��اث اإلسالمي 
                    

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 مع ا�جهات ذات العالقة  الشرا�اتعقد دعم ا�خصص املا�� و  متوسط  متوسط  التحقيق ا�خطوطات �� صعو�ة ا�حصول ع�� أصول و��خ 

 استقطاب الفر�ق املؤهل واستبقائھ وتأهيل ال�وادر الوطنية  متوسط  متوسط  توفر الفر�ق البح�ي املتخصص صعو�ة 

 العالقة هات ذاتمع ا�ج  الشرا�ات وتفعيل عقد  متوسط  متوسط  التعاون مع ا�جهات األخرى خارج ا�جامعة ضعف

صعو�ة التعامل مع �عض أصول ا�خطوطات �� الفهرسة  

 والتحو�ل الرق�ي
 توف�� الباحث�ن املتخصص�ن وا�خ��اء متوسط  متوسط 

 السرعة �� إبرام العقود ذات الكفاية والكفاءة سط متو  متوسط  توفر األجهزة ا�حديثة �� التحو�ل الرق�ي قلة

 التعاون مع ا�جهات ذات العالقة متوسط  متوسط  داث برنامج الدبلوم وتنفيذه قلة توفر ال�ادر األ�ادي�ي إلح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 املاهر والنشر املؤثر الباحث) 30م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ لھ املبادرة املنظور الذي تتبع 

 البحث العل�ي و الدراسات العليا)  4م س  واالجراءات ليات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 � برامج الدراسات العليا تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع � ) 4ه 
) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا��ي واملعامل البحثية ودعم و��جيع النشر  10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال ادرة (مبلل امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 مادة البحث العل�ي ع

 عمادة الدراسات العليا 

 ا�جلس العل�ي 

 ر�ال  مليون  10 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 للمبادرة وصف مختصر  

  متطورة بيئة ا�اديمية  ا�� خلق    باإلضافة العاملية.العلمية الرصينة واملرموقة واملوجودة ضمن محر�ات البحث  رفع كفاءة الباحث�ن �� جامعة أم القرى ودعم النشر العل�ي املم�� �� ا�جالت  

تطو�ره ليصبح  تمك�ن البحث و   املبادرة ع��. وترتكز هذه  2030هداف ا�جامعة البحثية و�ما يتفق مع رؤ�ة اململكة العر�ية السعودية  أتتعامل مع املتغ��ات االس��اتيجية بكفاءة لتحقيق  

  اومرن  ت�امالم

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

�ات  منسو�ي ومنسو  ا�حاصل�ن ع�� جوائز التم�� واالبت�ار من  �سبة

 ا�جامعة 
 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 0 سنوي 

 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 نصف سنوي  البحوث املنشورة ل�ل عضو هيئة تدريس�سبة  

 % 16 % 14 % 12 % 9 % 6 0 نصف سنوي  االقتباسات �� ا�جالت ا�حكمة ل�ل عضو هيئة تدريس�سبة  

 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 0 سنوي نصف  �سبة األبحاث املنشورة لطالب الدراسات العليا

 140 120 100 80 60 40 نصف سنوي  ) ا�حاصل�ن ع�� دعم يةهيئة التدريسال من(  عدد الباحث�ن

 25 20 15 10 5 0 نصف سنوي  الدراسات العليا) ا�حاص�ن ع�� دعم (من طلبة  عدد الباحث�ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 جدول الزم�ي�ا

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
أعضاء هيئة التدريس من خالل الدورات  تطو�ر قدرات 

 واالتصال العل�ي.
 عمادة البحث العل�ي 

 ا�جلس العل�ي 

 

                    

2 
إقامة املسابقات وتقديم ا�جوائز ا�حفزة ع�� النشر ��  

 ا�جالت املصنفة
                    

3 
ترجمة البحوث �� مجاالت الشريعة واللغة العر�ية 

 املصنفةلتسهيل �شرها �� ا�جالت 
                    

4 
ر�ط تجديد التعاقد والز�ادة �� رواتب املتعاقدين  

 ISIبالنشر �� ا�جالت املصنفة 
                     ا�جلس العل�ي 

5 
يع البحثية ت العليا �� املشار إشراك طلبة الدراسا

 وتقديم منح بحثية داخلية وخارجية لهم
                     عمادة البحث العل�ي 

6 
إقامة ملتقيات البحث العل�ي والدراسات العليا �خدمة  

 أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا 

 عمادة البحث العل�ي 

 عمادة الدراسات العليا 
                    

7 
اقامة مؤتمرات علمية دولية متخصصة من شأ��ا رفع  

 
ً
 السمعة العلمية ل�جامعة عامليا

 عمادة البحث العل�ي 

 
                    

 

 

 

 

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /سط متو  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 تقديم املبادرة �جهة دعم خارجية عا��  عا��  قلة املوارد املالية

 التحف�� املادي واملعنوي لل�وادر داخل ا�جامعة  متوسط  متوسط  قلة ال�وادر البشر�ة

 امتھ داخليا تقديم مق��ح امللتقى للمؤسسة بف��ة �افية او اق عا��  متوسط  تأخر املوافقات ع�� إقامة امللتقى

  العمل ورش حضور النشر العل�ي و عن  املنسو��نعزوف 

 والدورات 
 عا��  عا�� 

  العل�ي للمجلس املقدمة التدريس هيئة  أعضاء خدمات نماذج  �عديل

  الت�جيل واش��اط)  ذلك  وغ�� التعاقد تجديد العل�ي التواصل-التفرغ(

 . ف��ا املنشور  العل�ي اإلنتاج �افة وضع مع اإللك��ونية البحث محر�ات ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 مصنف ) 31م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 الدراسات العلياالبحث العل�ي و )  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
البحثية ودعم و��جيع النشر  ��ي واملعامل ) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 العلمية بالتنسيق مع ا�جلس العل�ي وعمادة البحث العل�يامعة إدارة مجالت ا�ج

 عمادة شؤون املكتبات 

 ر�ال  مليون  10 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

مما   ا�جامعة   �� النشر  أوعية  تطو�ر  وت��كز ع��  العل�ي  البحث  وتنشيط  استدامة  إ��  ��دف  املبادرة من عدة مشاريع  ا�جالت  تت�ون هذه  البحثية ودخول  �سبة االستشهادات  يز�د من 

ر�ات البحث العاملية مما يرفع تصنيف ا�جامعة وترتي��ا  األ�اديمية السعودية �� محر�ات البحث العاملية. و��دف هذه املبادرة ا�� تحس�ن جودة ا�جالت �� ا�جامعة وز�ادة النشر العاملي �� مح

 2030جامعة �� العالم بحلول عام   200بالوصول �خمس جامعات سعودية ضمن أفضل  2030مع رؤ�ة اململكة  �� التصنيفات العاملية بما يتوافق

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 600 450 350 250 150 121 سنوي ر�ع  عدد البحوث املنشورة �� ا�جالت 

 20 15 10 8 4 2 سنوي  ضمن محر�ات البحث والتصنيف الدو�� امل�جلة  ا�جالت عدد

 30 20 15 10 7 4 سنوي نصف  عدد ا�جالت ال�ي لها موقع الك��و�ي إلصدارا��ا

 100 50 30 20 15 12 سنوي نصف  دولية جامعات  من املشارك�ن �� النشر   عدد الباحث�ن



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     العلمية إدارة ا�جالت  مراجعة سالمة اإلصدارات السابقة 1

                     عمادة شؤن املكتبات  ةارات السابق فهرسة اإلصد 2

                     رئيس التحر�ر  استكتاب الباحث�ن الدولي�ن  3

 ISIالتأكد من تطبيق معاي�� االعتماد ��  4

 إدارة ا�جالت العلمية  

                    

5 
 باللغة العر�ية باإلضافة ا�� اللغةمنصة الك��ونية ا�شاء 

 تمتة ال�املة لعملية النشر)اإلنجل��ية �جالت ا�جامعة (األ
                    

6 
إعداد الئحة تنفيذية للمجالت ودليل السياسات  

 واإلجراءات وا�خاص بإدارة ا�جالت العلمية با�جامعة
                    

 بناء قاعدة بيانات للمحكم�ن إقليمية ودولية 7

 إدارة ا�جالت 

العل�ي  ادة البحث  مع

 ا�جلس العل�ي 

                    

8 
عقد اتفاقيات مع دور النشر العاملية �� ا�حر�ات 

 البحثية 
                     إدارة ا�جالت العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /ط متوس/عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 ترشيح املتم��ين من رؤساء هيئة التحر�ر  منخفض  منخفض  تحر�ر ا�جالت العلمية بإدارة  مخاطر مؤسسية تتعلق

 متوسط  عا��  مخاطر الدعم املؤس��ي اللوجس�ي 
  مخاطبة و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي لتذليل

 الصعو�ات الداخلية �� ا�جامعة

 عا��  عا��  مخاطر الدعم املؤس��ي املا�� 
�جالت ا�جامعة يودع فيھ ا�خصص املقدر من امل��انية  إ�شاء حساب 

 بداية �ل سنة مالية 

 مخاطر �عد التنفيذ  

 (عدم االقبال ع�� النشر �� ا�جالت) 
 متوسط  متوسط 

من جامعات دولية  االستعانة بالطلبة املبتعث�ن �جذب باحث�ن  )1

 جالت ا�جامعة. لنشر بحو��م العلمية �� م

ا�جامعة املبتعث�ن بنشر �عض بحو��م  تخصيص �عض طالب  )2

باسم ا�جامعة ال�ي يدرس ��ا �� ا�خارج لز�ادة التنوع الدو�� ��  

 الباحث�ن الناشر�ن �� مجالت ا�جامعة العلمية. 

ر بحث واحد  االستعانة باملتعاقدين غ�� السعودي�ن با�جامعة بنش )3

 العقود السنو�ة.ع�� األقل �� السنة وذلك من أجل تجديد 

والدولية لنشر اعداد   واإلقليميةقد مع املؤتمرات ا�حلية التعا )4

 خاصة داخل ا�جالت من ابحاث هذه املؤتمرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امل

 ) املعارض 32م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 العل�ي و الدراسات العلياالبحث )  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       ورقمھ  ي تخدمھ املبادرةالهدف الفر�� الذ الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
واملعامل البحثية ودعم و��جيع النشر  ) تحديد أولو�ات بحثية ل�جامعة و��شاء املراكز والكرا��ي 10فه 

 لتوف�� بيئة جاذبة ومفعلة وداعمة للبحث  العل�ي املتم��

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  املسؤولة عن تنفيذ املبادرةهات ا�ج   /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 املكتبات عمادة شؤون 

 عمادة تقنية املعلومات

 ر�ال  مليون  15 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

مصادر  والتجمعات التخصصية ال�ي ت��ز النشر �جميع ا�جهات العلمية ومنفذ مهم ملسؤو�� ال��و�د القتناء ا�جديد من  ثقافية  ال  ولية من اهم املنصاتب ا�حلية والد �عد معارض الكت

من خالل هذه املبادرة ا�� اعداد التمثيل املشرف  ؤون املكتبات و�س�� عمادة ش  املعلومات سواء منشورات تقليدية من كتب ومجالت او �شر الك��و�ي من قواعد معلومات وكتب الك��ونية.

 �حديثة. واملساهمة �� رفع مستوى السمعة اإليجابية �جامعة ام القرى وايصال �شرها العل�ي �جامعة ام القرى من خالل عرض و�يع منشورا��ا العلمية وتزو�د ا�جامعة باملصادر العلمية ا 

 

 ت: . مؤشرات األداء واملس��دفا3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 120 110 100 90 80 60 سنوي نصف  �� املعارض إصدارات ا�جامعة املشارك ��ا  عدد

 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 544 سنوي نصف  ملعارض ا�جامعة   عدد الز�ارات

عدد من تم تأهيلهم من منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة للمشاركة ��  

 معارض الكتاب 
 30 25 24 12 6 2 سنوي نصف 



 

 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

اغة خطة عمل ملشاركة ا�جامعة السنو�ة �� معارض يص

الكتب ا�حلية والدولية (تحديد املعارض املس��دفة، ونوعية 

 اإلصدارات، اعداد نماذج املشاركة) املشاركة، و�عداد 

                     عمادة شؤون املكتبات 

 حصر وجمع جميع إصدارات ا�جامعة العلمية  2
عمادة شؤون املكتبات  

 جهات ذات العالقةوا�
                    

3 
إعداد دليل السياسات واإلجراءات ملشاركة ا�جامعة ��  

 عمادة شؤون املكتبات  املعارض 
                    

                     تأهيل املشارك�ن من ا�جامعة  4

5 

  اتمادة شؤون املكتبع تجه�� منافذ لبيع املنتجات الورقية وااللك��ونية

وعمادة تقنية  

 املعلومات 

                    

 

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 ة امل�حقيات الثقافيالتنسيق املسبق مع  عالية منخفض  متعلقة بالتأش��ات  مخاطر

 إقرار ا�خطة السنو�ة للمشاركة �� بداية العام  عالية متوسطة مخاطر متعلقة بوصول �حنات إصدارات ا�جامعة 

 التنسيق مع مورد معتمد  متوسط  متوسط  مخاطر متعلقة بوصول �حنات كتب ال��و�د 

 

 



 ـــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )  املبتعث املميز33م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البحث العل�ي و الدراسات العليا)  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  ورقمھ     الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
بتعاث  امع حاجة سوق العمل والز�ادة �� تواءم بما ي برامج الدراسات العلياتقديم التوسع �� ) 11ه ف 

 املعيدين وا�حاضر�ن

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ذ املبادرةؤولة عن تنفيا�جهات املس   /ا�جهة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع  

 وحدة التعاون الدو�� 

 وا�حاضر�ن وا�جلس العل�ي بالتنسيق مع �جنة املعيدين   – إدارة البعثات  

 ة املشاريعار إد 

 مركز اللغة االنجل��ية 

 ر�ال  مليون  5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس ابتداء من اختيار املم��ين لوظائف معيد ومحاضر، ومرورا بتأهيلهم لالبتعاث وتجو�د مرحلة االبتعاث

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 236 232 228 224 220 216 نصف سنوي  املقدمة للمعيدين وا�حاضر�ن واملبتعث�ناالستشار�ة عدد ا�خدمات  

 60 50 40 30 20 0 نصف سنوي  تعثمنصة مب عدد املستفيدين من 

 7 6 5 4 3 0 نصف سنوي  ا�جهاتمن  منصة مبتعث  عدد املستفيدين من 

 6 5 4 3 2 0 سنوي  جامعة عامليا  100عدد املقاعد الدراسية ال�ي تم توف��ها �� أفضل 

 350 300 250 200 100 40 سنوي نصف  للمعيدين وا�حاضر�ن واملبتعث�نعدد املستفيدين من ال��امج التطو�ر�ة 

 

 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 اختيار املعيدين وا�حاضر�ن املم��ين 1
 البعثات إدارة  

 مركز اللغة االنجل��ية
                    

2 
�� مجال الدراسات العليا مع   شرا�اتعقد ال

 ا�جامعات البتعاث املعيدين وا�حاضر�ن لها

 إدارة البعثات 

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر 
                    

3 
ا�حصول ع�� مقاعد دراسية �� ا�جامعات  

 عامليا جامعة 100العاملية املصنفة ضمن أفضل  

 إدارة البعثات 

 وحدة التعاون الدو�� 
                    

4 
تأهيلية للمعيدين وا�حاضر�ن ��   برامج إعداد 

 اللغة اإلنجل��ية واملهارات البحثية وا�حوار�ة

 إدارة البعثات 

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر 
                    

 منصة مبتعث  5
 إدارة البعثات 

 تقنية املعلومات
                    

6 
االبتعاث والتدر�ب  رقمنة جميع امللفات املتعلقة ب

 ا�حاضر�ن واملعيدين و 

 إدارة البعثات 

 إدارة املشاريع 
                    



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

ذات  عات متم��ة �� قبول من جامصعو�ة ا�حصول ع

 تصنيف عا�� 
 التعاقد مع ا�جامعات العاملية لتوف�� مقاعد دراسية ملنسو�ي ا�جامعة (االشراف املش��ك)  متوسط  عا�� 

 منخفض  متوسط  التخوف من اتخاذ قرار الغر�ة والسفر 
 ع�� تقديم دورات تحف��ية ومساعدات �� ا�حصو 

ً
ل ع��  تحف�� املبتعث�ن املتخرج�ن حديثا

 قبول 

 عا��  عا��  ؤرشفةمغ��  مبتعث�ن للبيانات وجود 

أرشفة بيانات املبتعث�ن إلك��ونيا لتغذية جهات ا�جامعة ا�ختلفة بالبيانات الالزمة   •

 . ا�جلس العل�يو مثل �جنة ترقيات املعيدين وا�حاضر�ن 

ال�ليات   • إثراء املنصة االلك��ونية بجميع  واألقسام تحف��   �� القرارات    ع�� املشاركة 

 استخدامها وقت ا�حاجة ا�خاصة باملبتعث لتسهيل الوصول إل��ا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 رؤية ) 34م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 بع لھ املبادرة ورقمھاتي�� الذي تتاملسار االس��  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 الدراسات العلياالبحث العل�ي و )  4م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 تطو�ر البحث العل�ي وتجو�د مخرجاتھ والتوسع �� برامج الدراسات العليا  ) 4ه 
بتعاث  امع حاجة سوق العمل والز�ادة �� بما يتواءم  برامج الدراسات العلياتقديم التوسع �� ) 11ف  ه

 املعيدين وا�حاضر�ن

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 لعل�ي و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث ا

 عمادة الدراسات العليا 

 املعلوماتعمادة تقنية 

 ال�ليات 

 ر�ال  مليون  3 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ر�� مع التوسع �� برامج الدراسات  قتصاد املعتطو�ر واستحداث برامج دراسات عليا توائم توجهات الرؤ�ة لتقديم �عليم وأبحاث علمية تخدم ا�جتمع وا�حج والعمرة , و�سهم �� تنمية اال

 دريس ذوي املؤهالت وا�خ��ات املالئمة ل��امج الدراسات العليا. العليا املدفوعة و غ�� املدفوعة وفقا لألولو�ات البحثية  مع توفر عدد �اف من أعضاء هيئة الت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 100 90 85 80 65 62 سنوي  املدفوعة برامج الدراسات العليا عدد 

 برامج  10 برامج  8 برامج  6 برامج  4 برامج  3 نابرنامج سنوي  عدد ال��امج املش��كة ب�ن األقسام وال�ليات 

املقبول�ن �� برامج الدراسات العليا غ��  الطلبة د  عد�سبة التخفيض �� 

 املدفوعة 
 % 60- % 50- % 40- % 30- % 25- 1257 سنوي 

 2,500 2,300 2,100 1,900 1,750 1,651 سنوي  أعداد املقبول�ن �� برامج الدراسات العليا املدفوعة 

 % 100 % 70          % 50 % 40 % 20 % 5 سنوي  طلبة الدراسات العليا ا�حاصل�ن ع�� منح بحثية  �سبة

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 املسؤولة ا�جهة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
إعداد دليل السياسات واإلجراءات للدراسات  

 عمادة الدراسات العليا  العليا با�جامعة
                    

                     تقو�م وتقييم برامج الدراسات العليا 2

3 
أتمتة جميع اإلجراءات األ�اديمية لطلبة 

 الدراسات العليا 

 عمادة الدراسات العليا 

 عمادة تقنية املعلومات
                    

                     ال�ليات  إيجاد برامج مش��كة ب�ن األقسام وال�ليات  4

                     ال�ليات  االستعانة باألساتذة الزائر�ن �� تدريس ال��امج 5

6 
تخدم األولو�ات  دراسات العليا  إيجاد برامج 

 البحثية ل�جامعة

 ال�ليات 
                    

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

والقاعات الدراسية ضعف البنية التحتية للمبا�ي 

 وعدم وجود إجراءات وا�حة للمشروع.
 ة املق��ح �حل النظام القديم تمشروع األتم  عا��  متوسط 

 �� مبا�ي منفصلة للدراسات العليا قاعات خاصھ مشروع تجه��  عا��  متوسط  شب�ات واالتصاالتلضعف البنية التحتية ل

 �� تأخ�� التور�د  غرامات د وما ي��تب منو وضوح العق و الدعم الف�ي املتواصل  متوسط  متوسط  االجهزة و�ناء قاعدة البيانات تأخر تور�د

 عا��  متوسط  فيما يتعلق بال��امج املدفوعة املقدمة  األداءضعف 
دريس للتخصص  ها ومدى مالئمة أعضاء هيئة الت متا�عة س�� ال��امج وقياس أداء 

 الدقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 الداخلية للجامعة  واللوائح التنفيذية حتديث اهليكل التنظيمي والوظيفي ومصفوفة الصالحيات )  35م
 ة عن املبادرة: ة عامنظر -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 ا�حوكمة )5م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن العمليات الداخلية 5ه 
االجرائية والهي�لة بما يحقق الشفافية و�رفع من مستوى األداء تحديث السياسات واألدلة )  12 ف ه 

 والصالحيات

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ر�ال  مليون  1 شهر24 و�الة ا�جامعة 

 . نبذة عن املبادرة: 2

 للمبادرة وصف مختصر  

اف ق مع األنظمة واللوائح الداخلية بجامعة أم القرى و�ما يوائم و�خدم  تحديث الهيا�ل التنظيمية والوظيفية ا�خاصة بإدارات ووحدات ا�جامعة باإلضافة ا�� تحديد الصالحيات ا�خاصة ب�ل قسم أو وحدة بما يتو

 . 2030 اململكةرؤ�ة 

تحديد الصالحيات واملهام املناطة ب�ل موظف وتحديد التقاطعات اإلدار�ة املرتبطة وذات  االس��اتيجية، كما أن  ا�جامعة وأهدافها    وف �ساهم �ش�ل مباشر �� تحقيق رسالةواملكتملة س  الهيا�ل التنظيمية الفاعلة

 أيضا. العالقة سوف �سهل تدفق االعمال اإلجرائية و�ساهم �� رقابة فاعلة 

 ة: ومن مخرجات هذه املبادر 

 .تنظي�ي مكتمل ووا�حهي�ل  

 أدلة سياسات و�جراءات مكتملة ووا�حة 

 مهام وصالحيات محددة ودون ازدواجية  

 توصيف وظيفي وا�ح وداعم �� فهم الصالحيات  

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 دف املس��

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

واإلجرائية  �سبة األقسام والوحدات ال�ي تم تحديث أدل��ا السياسية 

 ونماذجها
 - - - % 100 % 40 % 10 سنوي نصف 

 - - - % 100 % 40 % 10 سنوي نصف  �سبة اكتمال النماذج اإلجرائية وعدم ازدواجية املهام.

 - - - % 100 % 75 % 50 سنوي نصف  ��م.  واملسؤوليات ا�خاصةام �سبة و�� املوظف�ن بامله

 

 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
والنماذج ا�خاصة   واإلجراءاتحصر أدلة السياسات 

 ت والوحداب�ل االقسام 

 و�الة ا�جامعة 

                    

2 
املناطة ب�ل قسم او وحدة  واملسؤولياتحصر املهام 

 �ة ار دوتحديد التقاطعات اإل 
                    

3 
ف�ن وا�شاء ا�خاصة باملوظ  واملسؤولياتتحديد املهام 

 بطائق الوصف الوظيفية 
                    

4 
 واإلجراءاتلة السياسات تحديث الهي�ل التنظي�ي، وأد

 والنماذج واعتمادها.
                    

5 
ات للتعر�ف باالستحداثات عقد ورش عمل ودور 

 ا�جديدة
                    

 

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 املراجعة السنو�ة متوسط متوسط الثبات وا�جمود 

 املراجعة السنو�ة متوسط متوسط ف��ة املراجعة والتقييمطول 

 االل��ام بمعاي�� ال��قيات وتخفيض حجم نطاق اإلشراف متوسط متوسط ال يظهر تأث�� التنظيم غ�� الرس�ي 

 تخفيض حجم نطاق اإلشراف وز�ادة عدد و�االت ا�جامعة  متوسط طمتوس حجم نطاق األشراف

 تخفيض حجم نطاق اإلشراف  متوسط متوسط التنسيق ب�ن املستو�ات اإلدار�ة األفقية 

 عا�� متوسط ارتفاع ت�اليف التدر�ب
ز�ادة املوارد املالية من خالل م��انية الدولة، أو من املوارد الذاتية، أو تخفيض أعداد  

 ��ن.املتدر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 )  تفعيل برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية 36م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ورقمھاملبادرة  املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ا�حوكمة )5م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن العمليات الداخلية 5ه 
داء تحديث السياسات واألدلة االجرائية والهي�لة بما يحقق الشفافية و�رفع من مستوى األ )  12 ف ه 

 والصالحيات

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ر�ال  ألف500 شهر24 و�الة ا�جامعة 

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ال�ي ينب�� ع�� �ل جهة أو منظمة اعتمادها �� هي�ل��ا وأنظم��ا ا�جديدة وذلك للتحول الفع�� وال�امل للعمل   التحوليةال��امج �عد برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشر�ة من أهم 

بإدارا��ا وأتمتھ   ة ا�خاصةواألنظم ا�ل التنظيميةكمنظومة موارد �شر�ة بدال عن النظام القديم املتمثل �� شؤون املوظف�ن. ومن هذا املنطلق �س�� جامعة أم القرى ا�� تطو�ر وتحديث الهي

واإلجراءات وتطو�ر التواصل الداخ�� بما يضمن توف��   عمليا��ا االجرائية وترتكز املبادرة ع�� عدة محاور ور�ائز مهمة من بي��ا تطو�ر املوارد البشر�ة والرفع من كفاء��ا وتطو�ر العمليات

 بيئة عمل محفزة. ومن مخرجات هذه املبادرة: 

 دارة املوارد البشر�ة بدال من إدارة شؤون املوظف�ن الفع�� إل التام و  التحول  

 تحديد السياسات واإلجراءات وتوثيقها 

 رفع كفاءة و�نتاجية القوى العاملة 

 بيئة عمل متطورة وفعالة 

 صف ثا�ي من القوى العاملة مؤهل للقيادة  

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-وي سن ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - % 100 % 90 % 10 سنوي نصف  إلدارة املوارد البشر�ة  التنظي�ي إ�شاء الهي�ل�سبة االنجاز �� 
 - - - % 100 % 40 % 10 وي نسنصف  الوظيفي للمسميات الوظيفية.بطائق الوصف  إ�شاء �سبة االنجاز �� 

 - - - % 100 % 90 % 10 سنوي نصف  املوارد البشر�ةسياسات إعداد �سبة االنجاز �� 
 - - - % 100 % 90 % 10 سنوي نصف  املوارد البشر�ة اعداد إجراءات�سبة االنجاز �� 

 - - - % 100 % 90 % 10 سنوي نصف  املوارد البشر�ة  اعداد نماذج�سبة االنجاز �� 
 - - - % 100 % 90 % 10 سنوي نصف  للموارد البشر�ة  دلة اإلرشاديةاأل  اعداداز �� �سبة االنج

 

 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 إلدارة املوارد البشر�ة تحديث الهي�ل التنظي�ي 1

 الة ا�جامعة � و 

                    

                     توصيف لوظائف إدارة املوارد البشر�ة �جلإ�شاء  2

                     إدارة املوارد البشر�ةتحديث سياسات   3

                     إدارة املوارد البشر�ةتحديث إجراءات  4

                     ة إدارة املوارد البشر�تحديث نماذج  5

                     إلدارة املوارد البشر�ة اإلرشادية األدلةتحديث  6

 

 

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 املراجعة السنو�ة متوسط متوسط جمود ت وا�الثبا

 املراجعة السنو�ة متوسط متوسط ف��ة املراجعة والتقييمطول 

 تخفيض حجم نطاق اإلشراف  متوسط متوسط حجم نطاق األشراف

 تخفيض حجم نطاق اإلشراف  متوسط متوسط التنسيق ب�ن املستو�ات اإلدار�ة األفقية 

 �عا� متوسط ارتفاع ت�اليف التدر�ب
املالية من خالل م��انية الدولة، أو من املوارد الذاتية، أو تخفيض أعداد  ز�ادة املوارد 

 املتدر��ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 قدوة ) أنا 37م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة لھ لذي تتبع املنظور ا

 ا�حوكمة )5م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن العمليات الداخلية 5ه 
ئية والهي�لة بما يحقق الشفافية و�رفع من مستوى األداء جرااال تحديث السياسات واألدلة )  12 ف ه 

 والصالحيات

 )سعودير�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة  مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 

 ر�ال  مليون  1 شهر60 و�الة ا�جامعة لشؤون الطالبات - و�الة ا�جامعة

 : املبادرة. نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

مرتبطة باألمانة ال�ي أبت السموات واألرض وا�جبال حملها، وأشفقن م��ا لثقلها، و�� ثقافة �سود اليوم ا�جتمعات الغر�ية   -بال شك    -الن�اهة" قيمة دينية أخالقية سلوكية �� املقام األول، و��  "

و ادية واج باهتمام كب��، ولكن من منطلقات أخالقية واقتص أنواعھ تماعية  ب�ل  الفساد  الشفافية، ومحار�ة  ��يء، وقوامها  قبل �ل  دي�ي  ��ا من منطلق  املسلم�ن فمعنيون  أما نحن  غ��ها، 

 يحارب تلملبادرة   �انت هذه امن هذا املنطلق، و��ذا املفهوم؛ ومن أجل تكريس هذه القيم الفاضلة  ،  .ةوأش�الھ، وطهارة اليد، وعدم التعرض للمال العام، أو املمتل�ات العام
ً
 نز��ا

ً
ؤسس جيال

 عن املال العام، ويعتمد طهارة اليد، ورفعة النفس، وا�حفاظ ع�� ممتل�ات الدولة ال�ي �� ملك ل�جميع، بموجب ثقافة ورقا
ّ

غط القوان�ن والعقو�ات بة ذاتية، وليس فقط تحت ضالفساد، ويعف

واملساهمة �� تفعيل دور  وأخالقيات العمل و�عز�ز القيم اإلسالمية والهو�ة الوطنية  من أجل تأسيس ثقافة عامة للن�اهة،    ذه املرحلةه  ��أن ت�ون املبادرة    �ي  يبد، ومن ال.والرقابة الرسمية

الفساد  بأهمية م�افحة  ا�جتم��  الو��  �شر   �� ا�حوري،  الشفافية،  ا�جامعة  مبدأ  وترسيخ  نطا  ،  أوسع   �� الذاتية، و�شرها  والرقابة  الطالبواالستقامة،  واملوظف�ن/    ،  الطالبات/ق وسط 

 من محاضن    .مةوالقيام بمبادرات نوعية �ش�ل رسائل لتوعية وتثقيف  ��ذه القيم، وتنمية اإلحساس باملسؤولية، واالل��ام باألخالق العااملوظفات  وأعضاء /عضوات هيئة التدريس  
ً
انطالقا

 .العلم، وصروح املعرفة

، واملسؤولية، واألمانة، باعتبارها ضمن املبادئ العامة وأخالقيات العمل والقيم وإلسالمية    ادفة إ�� �عز�ز مفهوم "الن�اهة"، والتعر�ف بھ، ور�طھ باألخالق ال��امج الهإ�� تنفيذ    املبادرة    س�� كما � 

إعداد الدراسات املتعلقة بالن�اهة، والشفافية، و�رامج التدر�ب،  ضافة ا��  باإل ،   اعد السلوك والتعامل، وكذلك العمل ع�� جعل هذه القيم ثقافة �سود ا�جامعاتاألخالقية للعمل، و�� من قو 

س هذه القيم ، وتنمية الوازع الدي�ي لد��م، و�عز�ز الشعور الوط�ي، وغرس وتنظيم ا�حمالت التوعو�ة �� هذا ا�جانب، و�قامة الفعاليات ا�ختلفة املتنوعة، واأل�شطة املتعدد؛ الرامية إ�� تكري

 ل�افة منسو�ي ا�جامعة، والبيئة ا�حيطة ��ا. ادئ الرامية إ�� حماية املال العاماملب

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 5 4 3 2 1 0 سنوي نصف  املقدمة حول �شر ثقافة املسؤولية (الفعاليات) عدد ال��امج 

 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 0 سنوي  �سبة الرضا عن هذه ال��امج من قبل املستفيدين

 

 للمبادرة: . اإلجراءات التنفيذية 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

وو�الة ا�جامعة  و�الة ا�جامعة  �شر ثقافة الن�اهة املهنية 1

بالتعاون مع و�الة  للطالبات 

ا�جامعة للتطو�ر وخدمة 

ا�جامعة  ا�جتمع وو�الة

 للشؤون التعليمية 

                    

                     �شر االل��ام بأخالقيات العمل 2

                     سالمية �شر و�عز�ز القيم اإل  3

                     �شر و�ناء وتقو�ة الهو�ة الوطنية 4

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 املراجعة الر�ع سنو�ة و�جراء استقصاء ملنسو�ي ا�جامعة. متوسط متوسط لتدر�ب �عقيدات إجراءات ا

 املراجعة الر�ع سنو�ة و�جراء استقصاء ملنسو�ي ا�جامعة  متوسط متوسط طول ف��ة االختيار ب�ن املتدر��ن

 حجم نطاق اإلشراف  متوسط متوسط التنسيق ب�ن املستو�ات اإلدار�ة الرأسية

 عا��  متوسط در�ب ارتفاع ت�اليف الت
ز�ادة املوارد املالية من خالل م��انية الدولة، أو من املوارد الذاتية، أو تخفيض  

 أعداد املتدر��ن.

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 الكفاءة والرتشيد) 38م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ الذي تتبع لھ املبادرة املنظور 

 ا�حوكمة )5م س  ليات واالجراءات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن العمليات الداخلية 5ه 
واألدلة االجرائية والهي�لة بما يحقق الشفافية و�رفع من مستوى تحديث السياسات )  12 ف ه 

 األداء والصالحيات

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للطالبات  – و�الة ا�جامعة

 عمادة تقنية املعلومات

 مة للمشاريع اإلدارة العا

 إدارة ا�خدمات (الصيانة والتشغيل)

 ر�ال  مليون  1 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ا�حقيقي، فال  أي منظمة ال��وض و�كمال مس����ا، فالعنصر البشري �عت�� رك��ة أي منظمة ووقودها   ع�عت�� املوردان املا�� والبشري من أهم عناصر املنظمة، فمن دو��ما ال �ستطي

 عن سوء التخطي
ً
 عن تد�ي يمكن ألي منظمة أن تقوم من دونھ، لكن قد ي�ون هنالك سوء توظيف أو هدر مقصود أو غ�� مقصود لتلك املوارد، ي�ون ناتجا

َ
ط، أو قد ي�ون ناتجا

املة �� غ�� مجاال��م، أو عدم تقسيم العمل بطر�قة �حيحة مما يتسبب ��  اإلداري، أو عن طر�ق عدم استخدامھ �� أوجھ مفيدة. ومثال ذلك أن يتم توظيف قوى ع مستوى االداء

 عدم االستثمار األمثل للموارد املتاحة من مبا�ي وأر 
ً
ا��ي وال�ي من شأ��ا أن �سهم �� التقليل من االعتماد ع�� املوارد  هدر كفاءة القوى العاملة، أو القيام ��در املوارد املالية، أيضا

 ا ��دف املبادرة ل�حد من هذى املمارسات والتقليل م��ا. ومن مخرجات هذه املبادرة: املالية. ومن هن

 التقليل من املصروفات املادية املتمثلة بالتأم�ن بأسعار مرتفعة. -

 �ي.ا�حد من أسعار �لفة الصيانة �� �عض املبا -

 ها. ا�حد من هدر اإليرادات املتمثلة �� عدم االستثمار األمثل لبعض ا�جهات ملوارد  -

 التحس�ن من إجراءات تخز�ن األصناف واملوارد ل�حد من حدوث تلف ف��ا. -

 توزيع املهام الوظيفية �ش�ل أفضل ل�حد من هدر املورد البشري  -



 جالھتوزيع العنصر البشري �ش�ل أفضل بحيث �عمل �ل موظف �� م -

 هات ا�ح�ومية�سوء استخدام اآلالت واملعدات والسيارات ا�خاصة با�جا�حد من الهدر املتعلق  -

 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

 خط األساس 
 املس��دف

1441 
 1445 املس��دف 1444 املس��دف 1443 املس��دف 1442 املس��دف

 الثقا��الو��  ارتفاع مستوى   �سبة

�جميع منسو�ي ا�جامعة �سياسات 

 ر املا�� والبشري ال��شيد والهد

 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 سنوي 

توزيع املوظف�ن   �سبة مواءمة

 املؤهل�ن 
 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 سنوي 

برنامج امللك سلمان  �سبة تطبيق

 لتنمية املوارد البشر�ة 
 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 سنوي نصف 

موظفي إدارة املراجعة  �سبة عدد 

موظفي  الداخلية با�جامعة ا�� عدد 

 إدارات ا�جامعة

 % 10 % 9 % 8 % 7 % 5 % 3 سنوي 

  املالية املدخلة  املعامالت �سبة عدد 

للعقود واملشاريع إلك��ونيا ��  

 منظومة ا�جامعة

 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 10 سنوي 

�سبة األقسام ال�ي يتشارك  

 موظفوها نفس املهام 
 - - - % 100 % 80 % 60 سنوي 

 

 

 

 



 بادرة: . اإلجراءات التنفيذية للم4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م

 ا�جدول الزم�ي

عام 

1441 

عام 

1442 

عام 

1443 

عام 

1444 

عام 

1445 

1 

وضع خطة لنشر الو�� التثقيفي لدى  

ل�حفاظ ع��   ا�جامعة  جميع منسو�ي 

 املوارد املتاحة

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

 للطالبات 
                    

2 

تطو�ر وتحديث التعليمات وضع خطة ل

املالية للم��انية �� ا�جامعة ل��شيد  

 نفاق ومنع الهدر املا�� اال 

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

 للطالبات 
                    

3 

وضع خطة الختيار و�عادة توزيع 

املوظف�ن الذين يتوفر لد��م التأهيل 

 العل�ي ال�ا�� وتدر���م 

جامعة  و�الة ا�جامعة وو�الة ا�

 للطالبات 
                    

4 

تقديم خطة تنظيمية تحدد واجبات 

ومسؤوليات املوظف�ن باإلدارات املالية 

 بدقة ووضوح 

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

 للطالبات 
                    

5 

إيجاد نظام تق�ي فعال للرقابة الداخلية  

�� ا�جامعة ع�� عقود ال��امج (التشغيل  

 يانة) واملشاريع والص 

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

 للطالبات 

 وعمادة تقنية املعلومات 

                    

6 
وضع إطار لشروط ومواصفات العقود  

 ال�ي ت��مھ ا�جامعة

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

للطالبات بالتعاون مع اإلدارة  

العامة للمشاريع و�دارة ا�خدمات  

 )(الصيانة والتشغيل

                    

7 

وضع قواعد لتطبيق مبدأ املساءلة عن 

األخطاء والتصرفات املالية وذلك 

بمساءلة املتسبب�ن والتحقيق معهم عن  

 ء األخطاتلك  

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

 للطالبات 
                    



 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م

 ا�جدول الزم�ي

عام 

1441 

عام 

1442 

عام 

1443 

عام 

1444 

عام 

1445 

8 

وضع معاي�� لرقابة األداء و�يجاد مقاييس  

مدى   تحديد  بواسط��ا  يمكن  معينة 

ومدى   املعتمدة  واملشاريع  ال��امج  فعالية 

 تحقيقها ألهدافها �� ا�جامعة  

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

للطالبات بالتعاون مع اإلدارة  

ة ا�خدمات  العامة للمشاريع و�دار 

 (الصيانة والتشغيل)

                    

9 

املراجعة   إدارة  دور  وتوسيع  تفعيل 

الرقابة   �� ا�جامعة  داخل  الداخلية 

 الداخلية و�دارة ا�خاطر وا�حوكمة

و�الة ا�جامعة وو�الة ا�جامعة  

                     للطالبات 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 

مستوى احتمالية  

 الوقوع

متوسط  /عا�� 

 منخفض /

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

  عا��  عا��  حددة لكفاءة األنفاق الرأسما��ا�عاي�� امل عدم وضوح 
ً
 مراجعة كراسة املواصفات والشروط ل�افة العقود سنو�ا

 ز�ادة موظفي إدارة املراجعة الداخلية با�جامعة، وتوسيع نطاق عملهم. عا��  �� عا انخفاض عدد موظفي املراجعة الداخلية

وجود برنامج وا�ح إلدارة املراجعة الداخلية عدم  

 ملراجعة ورقابة �افة أ�شطة ا�جامعة 
 للمراجعة الداخلية با�جامعة اس��اتيجيةوضع خطة  عا��  عا�� 

اإلطار التنظي�ي والرقا�ي إلدارة املراجعة ضعف 

 الداخلية
 متوسط  متوسط 

وضع إطار تنظي�ي ورقا�ي إلدارة املراجعة الداخلية واالل��ام بمعاي�� املراجعة  

 املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية 

املستو�ات اإلدار�ة الرأسية التنسيق ب�ن ضعف 

 واألفقية 
 ضبط حجم نطاق اإلشراف ع�� مستوى و�االت و�دارات ا�جامعة.  متوسط  متوسط 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) مكتب إدارة االسرتاتيجية 39م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ا�حوكمة )5م س  واالجراءات ليات العم

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن العمليات الداخلية 5ه 
تحديث السياسات واألدلة االجرائية والهي�لة بما يحقق الشفافية و�رفع من مستوى )  12 ف ه 

 األداء والصالحيات

 مدة املبادرة (شهر)  نفيذ املبادرةا�جهات املسؤولة عن ت  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال

 مكتب إدارة االس��اتيجية 
 ر�ال  مليون  5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ومتا�عة تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية ع�� مستا�شاء مكتب لنشر  
ً
 وخارجيا

ً
وتقديم الدورات    وى ا�جامعة إضافة إ�� تقديم استشارات �� إعداد ا�خطط االس��اتيجية والتنفيذية داخليا

 التدر�بية �� متا�عة ا�خطط االس��اتيجية والتنفيذية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واملس��دفات: . مؤشرات األداء 3

 مؤشرات األداء
نصف -ر�ع سنوي - التكرار (شهري 

 سنوي) -سنوي 

 خط

 األساس

 املس��دف

1441 

 املس��دف

1442 

 املس��دف

1443 

 املس��دف

1444 

 املس��دف

1445 

 - - - - % 100 0 نصف سنوي  �سبة االنجاز �� إ�شاء املكتب واعتماد الهي�لة وآلية العمل

 - - - - % 100 0 نصف سنوي  ) Dashboardالنظام االلك��و�ي ( �سبة االنجاز �� تدش�ن 

اتيجية والتنفيذيةعدد تقار�ر متا�عة   8 6 4 2 0 0 نصف سنوي  خطة ا�جامعة االس��

 7 5 3 1 0 0 نصف سنوي  عدد تقار�ر متا�عة خطط جهات ا�جامعة االس��اتيجية والتنفيذية

 6 5 4 2 0 0 سنوي  ا�خطط االس��اتيجيةعدد االستشارات خارج ا�جامعة �� إعداد  

 16 12 8 4 1 0 سنوي نصف  س��اتي�� با�جامعةعدد الفعاليات ا�خاصة بنشر ثقافة التخطيط اال 
 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 إعداد آلية العمل وهي�لة املكتب 1
وحدة التخطيط  

االس��اتي�� بو�الة  

ا�جامعة لالبت�ار  

 ور�ادة األعمال 

                    

                     )Dashboard(البحث عن نظام الك��و�ي مناسب  2

                     ) Dashboard(  تدش�ن النظام االلك��و�ي 3

                     �عي�ن �ادر إداري  4

                     �عي�ن مستشار�ن 5

 الس��اتيجية والتنفيذية ل�جامعةتدش�ن ا�خطة ا 6

وحدة التخطيط  

االس��اتي�� بو�الة  

ا�جامعة لالبت�ار  

 ور�ادة األعمال 

                    

                     تدش�ن املكتب رسميا من قبل ادارة ا�جامعة  7

                     تصميم خطط اس��اتيجية لل�ليات 8

                     للعمادات املساندةتصميم خطط اس��اتيجية  9

10 
رفع التقار�ر املرحلية حول س�� التخطيط االس��اتي��  

 والتنفيذي �� ا�جامعة
                    

                     اقامة الفعاليات لنشر ثقافة التخطيط االس��اتي��    11
 

 



 

 

 م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد 5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 االعتماد ع�� مصادر الدخل الذاتية عا��  متوسط  للم��انية ا�حددة عدم توفر الدعم املادي 

تأخر الردود من ا�جهات بخصوص خطط ا�جهات 

 االس��اتيجية
 املتا�عة املستمرة ورفع تقار�ر لإلدارة العليا �� ا�جامعة  � عا� متوسط 

اإلدار�ة  عدم إم�انية استقطاب ال�وادر  

 واملستشار�ن
 االستعانة بال�وادر اإلدار�ة املم��ة واملستشار�ن املتم��ين من داخل ا�جامعة  عا��  عا�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املدينة اجلامعية للطالبات بالعابدية ) 40م
 املبادرة: نظرة عامة عن -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور  

اتي�� ا  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  لذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهدف االس��

 والتقنية ) تحس�ن البنية التحتية 6ه 
) استكمال مشاريع ا�جامعة ا�حالية من املدينة ا�جامعية للطالبات واملستشفى ا�جام�� 13 فه 

 ومبا�ي ال�ليات الطبية ومعهد ابحاث ا�حج وسكن هيئة التدريس

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 اجلامعة للفروع  وكالة
 اجلامعة لشؤون الطالبات  الةوك

 املشاريع  إدارة
 . واخلدمات للمرافق العامة اإلدارة

 عمادة تقنية املعلومات

 ر�ال  مليار   4 شهر60

 : . نبذة عن املبادرة2

 وصف مختصر للمبادرة 

 وسوف ت�ون ع�� مرحلت�ن:  بمقر ا�جامعة بالعابدية،��دف املبادرة إ�� استكمال مبا�ي املدينة ا�جامعية للطالبات 

األو�� • التحضاملرحلة  /والسنة  وال��بية   / والتصاميم  اآل��  ا�حاسب  [�لية  و��:  بالعابدية،  الطالبات  ملقر  التنفيذ  تحت  املشاريع  استكمال   :  / االجتماعية  والعلوم   / ��ية 

 )]. 7)و(4) و( 2)و(1والدعوة/ ومقر طالبات (

تصاد / وا�جتمع / والدراسات : استكمال املشاريع املستقبلية، و��: ( �ليات الشريعة / واللغة العر�ية / وخدمة ا�جتمع والتعليم املستمر / و إدارة األعمال واإلقاملرحلة الثانية •

 إلر�اب / واملبا�ي ا�خدمية ). تمرات / وعمادة الدراسات العليا / وا�حور األ�ادي�ي الثا�ي / وصاالت ا القضائية /وقاعة املؤ 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3 

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 ��دف املس

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20 نصف سنوي  �سبة استكمال مبا�ي ا�جامعة ا�حالية بالعابدية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 نصف سنوي  �سبة إنجاز املشاريع املستقبلية

متوسط مدى رضا الطالبات عن ا�خدمات ال�ي تقدمها ا�جامعة من  

 مقياس خما��ي
 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي 

املنسو�ات عن ا�خدمات ال�ي تقدمها ا�جامعة من دى رضا متوسط م

 مقياس خما��ي
 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية من مقياس خما��ي

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441ام ع

1 
عمل خطة مت�املة إلكمال مبا�ي ا�جامعة  

 بالعابدية 

 إدارة املشاريع 

 اإلدارة العامة للمرافق وا�خدمات. 
                    

2 

�شكيل �جنة متخصصة �� إدارة املشاريع  

واإلدارة العامة للمرافق لإلشراف ع��  

 عة بالعابدية استكمال مبا�ي ا�جام

 إدارة املشاريع  

 اإلدارة العامة للمرافق وا�خدمات. 
                    

 إ�شاء مبا�ي لل�ليات ا�حديثة والناشئة 3
 إدارة املشاريع 

 اإلدارة العامة للمرافق وا�خدمات. 
                    

4 
تركيب الشب�ات والتوصيالت التقنية ��  

 املبا�ي ا�جديدة وتجه��ها
                     ادة تقنية املعلومات عم

                     اإلدارة العامة للمرافق وا�خدمات  انتقال �ليات الطالبات ا�� فرع العابدية  5

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  / عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  انخفاض السيولة املالية للمشاريع

تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد  

 ا�حدد لھ
 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط 

 الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف امل��انية  عا��  متوسط  امل��انية املق��حة للمشروعتأخ�� صرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) املستشفى اجلامعي41م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار االس��ات  تتبع لھ املبادرة املنظور الذي 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية 6ه 
طالبات واملستشفى ا�جام�� ) استكمال مشاريع ا�جامعة ا�حالية من املدينة ا�جامعية لل13 فه 

 ومبا�ي ال�ليات الطبية ومعهد ابحاث ا�حج وسكن هيئة التدريس

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليون   439 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 استكمال مبا�ي املستشفى ا�جام�� و�شغيلھ 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-ر�ع سنوي -التكرار (شهري 

 سنوي)-نصف سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20 نصف سنوي  تكمال املشاريع ا�حالية�سبة اس

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 نصف سنوي  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  النشاط املهمة /  م

 ا�جدول الزم�ي

عام 

1441 

عام 

1442 

عام 

1443 

عام 

1444 

عام 

1445 

1 
استكمال أنظمة التيار ا�خفيف 

 واملضافة

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

2 
استكمال أعمال �شطيبات  

 املب�ى
                    

3 
أعمال األرصفة والطرق  

 ا�خارجية وتنسيق املوقع
                    

4 
أعمال التأثيث الط�ي وغ��  

 حق الط�ي للمب�ى الرئي��ي وامل�
                    

5 
)  3أعمال �غذية محطة (

 واملستشفى ا�جام�� بالكهر�اء 
                    

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 

مستوى  

احتمالية  

 الوقوع

متوسط  /عا�� 

 منخفض /

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  اض السيولة املالية للمشاريعانخف 

تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع ��  

 املوعد ا�حدد لھ
 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط 

 رف امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن ص عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) مباني الكليات الطبية  42م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البنية املؤسسية )  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 

) استكمال مشاريع ا�جامعة ا�حالية من املدينة ا�جامعية للطالبات 13ه ف  

ومعهد ابحاث ا�حج وسكن هيئة    واملستشفى ا�جام�� ومبا�ي ال�ليات الطبية

 التدريس 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�المليون   300 شهر36

 . نبذة عن املبادرة: 2

 للمبادرة وصف مختصر  

 مال مبا�ي ال�ليات الطبية القائمة باملدينة ا�جامعية بالعابديةاستك

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  يةاستكمال املشاريع ا�حال�سبة  

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة من مقياس خما��ي 

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة من مقياس خما��ي 

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  املستفيدين عن ا�خدمات التقنية من مقياس خما��يرضا 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
مب�ى �لية العلوم  اكمال �شطيب وتجه�� 

 ةالطبية التطبيقي

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الصيدلة  2

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الطب 3

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية التمر�ض  4

 

 

 ذ وخيارات ا�حد م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتنفي5

 وصف ا�خاطر 

مستوى  

احتمالية  

 الوقوع

متوسط  /عا�� 

 منخفض /

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  للمشاريعانخفاض السيولة املالية 

تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع ��  

 ا�حدد لھ املوعد
 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط 

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 حباث احلج والعمرة خادم احلرمني الشريفني ألد معه) مبىن 43م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       دمھ املبادرة ورقمھ الهدف الفر�� الذي تخ الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 

للطالبات ) استكمال مشاريع ا�جامعة ا�حالية من املدينة ا�جامعية 13ه ف  

واملستشفى ا�جام�� ومبا�ي ال�ليات الطبية ومعهد ابحاث ا�حج وسكن هيئة  

 التدريس 

 هر) مدة املبادرة (ش  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 للمشاريع العامة اإلدارة
 ر�المليون   100 شهر36

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 استكمال مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرة

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 األداء مؤشرات 
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  املستفيدين عن ا�خدمات التقنيةرضا 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن  

 ا�حج والعمرة الشر�ف�ن ألبحاث 
                     اإلدارة العامة للمشاريع 

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 �حلول املق��حة ا

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  انخفاض السيولة املالية للمشاريع

تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد  

 ا�حدد لھ
 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط 

 من بنود أخرى �ح�ن صرف امل��انية   الصرف عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 اهليئة التدريسية) سكن 44م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املبادرة ورقمھ املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البنية املؤسسية )  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 

) استكمال مشاريع ا�جامعة ا�حالية من املدينة ا�جامعية للطالبات 13ه ف  

ومعهد ابحاث ا�حج وسكن هيئة  ا�جام�� ومبا�ي ال�ليات الطبية   واملستشفى

 التدريس 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال  ليار م 4 شهر36

 ة: . نبذة عن املبادر 2

 وصف مختصر للمبادرة 

افق سكن الهيئة التدريسية   استكمال مر

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  نصف سنوي  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 نصف سنوي  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 3هيئة التدريس اكمال مشروع سكن أعضاء  1

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     5اكمال مشروع سكن هيئة التدريس  2

3 
اكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس  

 (أبراج)
                    

4 
اكمال مشروع املدارس التعليمية واملبا�ي  

 ا�خدمية
                    

 

 

 صف ا�خاطر و 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 املشروع توف�� موارد مالية بديلة الستكمال  عا��  عا��  انخفاض السيولة املالية للمشاريع

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف امل��انية  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) انشاء احملور الطالبي الثاني45م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البنية املؤسسية )  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 والتقنية ) تحس�ن البنية التحتية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   )14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال  مليار  3 هرش 60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ا�شاء ا�حور الطال�ي الثا�ي باملدينة ا�جامعية بالعابدية ضمن أفضل املمارسات املتبعة �� مجال املبا�ي الذكية واملستدامة 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  نصف سنوي  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 نصف سنوي  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  ا�خدمات املقدمةرضا املنسو��ن عن 

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م

 ا�جدول الزم�ي

عام 

1441 

عام 

1442 

عام 

1443 

م عا

1444 

عام 

1445 

 مبا�ي ال�لياتا�شاء  1

اإلدارة العامة  

 للمشاريع 

                    

                     اكمال توسعة مبا�ي ال�ليات القائمة  2

                     ا�شاء املبا�ي ا�خدمية 3

                     استكمال ا�حور والبنية التحتية 4

                     املوقع أعمال تنسيق 5

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 

مستوى احتمالية  

 الوقوع

متوسط  /عا�� 

 منخفض /

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

 ال املشروع توف�� موارد مالية بديلة الستكم عا��  عا��  للمشاريعانخفاض السيولة املالية 

تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد  

 ا�حدد لھ
 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط 

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشاء املدينة الطبية ) إ46م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  والتطور النمو 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ور   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  قمھ     الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   )14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليار 5.73 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

افق الطبيةا�شاء املدينة الطبية باملدينة ا�جامعية بالعابدية ضمن أفضل املمارسات املتبعة �� مجال املبا�ي الذكية واملستدامة �شمل جميع ا  ل�ليات واملستشفيات واملر

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الطب  1

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

2 
اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية ال�حة العامة 

 املعلوماتية 
                    

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية طب األسنان  3

                     اكمال ا�حور الط�ي بن�ن  4

                     لية الصيدلة � اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى   5

                     اكمال ا�حور الط�ي بنات  6

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية التمر�ض  7

                     اكمال املبا�ي ا�خدمية 8

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية العلوم الطبية 9

                     اكمال توسعة املستشفى  10

 

 

 ات ا�حد م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيار 5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  للمشاريعانخفاض السيولة املالية 

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  لھ تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ياضية) إنشاء املدينة الر47م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  والتطور النمو 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 التحتية والتقنية) تحس�ن البنية 6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 شاريعاإلدارة العامة للم 
 ر�ال مليون  6 شهر36

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ا�شاء مدينة ر�اضية مت�املة �خدمة ا�جامعة وا�جتمع

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمةرضا 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
ا�شاء الصالة ال��ف��ية املغلقة (صالة تز�ج  

 بالعابدية) 

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

2 
ا�شاء الصالة الر�اضية سكن أعضاء هيئة  

 التدريس بالعابدية
                    

3 
ا�شاء الصالة الر�اضية �سكن العاز�ات 

 بالعابدية 
                    

4 
ا�شاء الصالة الر�اضية بمنطقة الطالب  

 بالعابدية 
                    

5 
ء ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضا

 هيئة التدريس بالليث
                    

6 
ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء 

 هيئة التدريس بالقنفذة 
                    

7 
ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء 

 هيئة التدريس بأضم
                    

8 
ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء 

 دريس با�جموم هيئة الت
                     اإلدارة العامة للمشاريع 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 �� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع توف عا��  عا��  انخفاض السيولة املالية للمشاريع

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف امل��انية  عا��  متوسط  للمشروعتأخ�� صرف امل��انية املق��حة 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــ

 ) انشاء املدينة اجلامعية بالقنفذة  48م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهد  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  ف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 ة املبادرة (شهر) مد ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليار 2 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ا�شاء مدينة جامعية مستدامة �� محافظة القنفذة �خدمة أها�� املنطقة

 

 

 ملس��دفات: . مؤشرات األداء وا3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية



 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 هة املسؤولة ا�ج املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ا�شاء �لية الطب 1

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بن�ن  2

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بنات 3

                     �ي االدار�ة ا�شاء املبا 4

                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات املساندة 5

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  للمشاريعملالية انخفاض السيولة ا

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) انشاء املدينة اجلامعية بالليث 49م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  تطور النمو وال

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرةا�   /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�المليار   1.5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ث �خدمة أها�� املنطقة ا�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� محافظة اللي
 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  بة انجاز املشاريع املستقبلية�س

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية

 



 

 ات التنفيذية للمبادرة: . اإلجراء4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ا�شاء املبا�ي االدار�ة  1

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     ا�شاء ال�ليات التعليمية 2

                     ب ا�شاء سكن العزا 3

                     ا�شاء سكن العاز�ات 4

                     ا�شاء سكن أعضاء هيئة التدريس  5

                     ا�شاء مبا�ي خدمات 6

                     ا�شاء قاعة احتفاالت 7

                     ا�شاء املبا�ي الطبية 8

                     اء الصاالت الر�اضية ا�ش 9

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 بديلة الستكمال املشروع توف�� موارد مالية  عا��  عا��  للمشاريعانخفاض السيولة املالية 

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) انشاء املدينة اجلامعية باجلموم 50م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور 

اتي��   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 ر) مدة املبادرة (شه ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليار 2 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ا�شاء مدينة جامعية مستدامة �� محافظة ا�جموم �خدمة أها�� املنطقة 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 رات األداءمؤش
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ول الزم�يا�جد 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ا�شاء �لية الطب 1

 

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بن�ن  2

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بنات 3

                     ا�شاء املبا�ي االدار�ة  4

                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات املساندة 5

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  عللمشاريانخفاض السيولة املالية 

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اس

 ) انشاء املدينة اجلامعية بأضم 51م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ورقمھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 نية املؤسسية ) الب 6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  تنفيذ املبادرة ا�جهات املسؤولة عن  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليون  650 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ا�شاء مدينة جامعية مت�املة ومستدامة �� أضم �خدمة أها�� املنطقة 

 

 مؤشرات األداء واملس��دفات:  .3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  رضا الطالب عن ا�خدمات املقدمة

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  همة / النشاط امل م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ا�شاء املبا�ي االدار�ة  1

 

 اإلدارة العامة للمشاريع 

                    

                     ا�شاء ال�ليات التعليمية 2

                     ا�شاء سكن العزاب  3

                     شاء سكن العاز�اتا� 4

                     ا�شاء سكن أعضاء هيئة التدريس  5

                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات 6

                     ا�شاء قاعة االحتفاالت 7

                     ا�شاء املبا�ي الطبية 8

                     ا�شاء الصاالت الر�اضية  9

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  للمشاريعانخفاض السيولة املالية 

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  أخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھت

 امل��انية الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف  عا��  متوسط  تأخ�� صرف امل��انية املق��حة للمشروع

 

 

 

 

 

 



 

 ــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) اجلامعة الذكية52م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) البنية املؤسسية  6م س  والتطور النمو 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       ر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ الهدف الف الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )عوديس

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع  

 عمادة تقنية املعلومات 
 ر�ال مليون  300 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

جامعة بال ورق واستخدام التقنيات  إ�� التحول الرق�ي ل�افة اإلجراءات والعمليات لضمان جودة ا�خدمة ورفع كفاءة األداء بما يتوافق مع املعاي�� ا�حلية والعاملية والتحول 

 الذكية �� بطاقات الطلبة واملنسو��ن وا�حضور والغياب وحجز املواعيد وان��نت األشياء واملكتبة الذكية. 

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 ف املس��د 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - %100 %95 %80 %70 ر�ع سنوي  ا�خدمات االلك��ونية  أتمتة �سبة

 - - - %100 %90 %80 ر�ع سنوي  �سبة االستخدام ل�خدمات املؤتمتة

 - - %100 %90 %70 %50 ر�ع سنوي  �سبة ترابط وت�امل االنظمة

 - - %100 %95 %90 %70 ر�ع سنوي  ل باألنظمة وا�خدمات اإللك��ونيةذ�اء األعما �سبة ر�ط أنظمة 

 %100 %80 %60 %40 %20 %0 نصف سنوي  �سبة التأسيس لل��و�د با�خدمات ال�حابية  

 %100 %90 %80 %75 %70 %50 نصف سنوي  �سبة التطو�ر لنظام إدارة خدمات املستفيدين

 %100 %75 %50 %25 %0 %0 سنوي  استثمار�ة�سبة تأسيس م��ة تنافسية  

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر  تحديد ا�خدمات غ�� املؤتمتة 

عمادة تقنية  -وخدمة ا�جتمع 

 املعلومات 

                    

                     عمادة تقنية املعلومات  تحديد ا�خدمات املؤتمتة غ�� املستخدمة  2

3 
افر   تحديد األنظمة لر�طها ومعرفة مدى تو

 ت�املها

 عمادة تقنية املعلومات 
                    

                     عمادة تقنية املعلومات  بناء ا�خدمات غ�� املؤتمتة  4

                     عمادة تقنية املعلومات  نظمة �ابط وت�امل األ اء عمليات ال�بن 5

                     عمادة تقنية املعلومات  لل��و�د با�خدمات ال�حابية  التأسيس 6

                     عمادة تقنية املعلومات  التطو�ر لل��و�د با�خدمات ال�حابية 7

                     عمادة تقنية املعلومات  ستثمار�ةتأسيس م��ة تنافسية ا 8

                     عمادة تقنية املعلومات  تطو�ر م��ة تنافسية استثمار�ة  9



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 تخصيص دعم ما�� للنفقات الـتأسيسية والتشغيلية  عا��  عا��  الـتأسيسية والتشغيلية عدم وجود دعم ما�� �ا�� للنفقات 

توفر الكوادر التقنية لضمان عمليات التأسيس  عدم 

 والتطو�ر
 متوسط متوسط

التعاقد مع كوادر ذات كفاءة وتجر�ة لضمان عمليات التأسيس  

 لتطو�روا

القطاع  للمبادرة من القطاع ا�حكومي أو منافس  ظهور 

 ا�خاص 
 الت�امل مع املنافس للقيام بالعمليات الـتأسيسية والتطو�ر�ة منخفض  منخفض 

 إعادة ترتيب موارد املبادرة حسب األولو�ات  منخفض  منخفض  املبادرة أثناء التنفيذز�ادة �� موارد  

 عمليات التأسيس والتطو�رحسب ما يواءم مع تقنية التعامل مع ال منخفض  طمتوس �غ�� التقنية أثناء التنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) البنية اجلامعية املستدامة واجلاذبة53م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار  بع لھ املبادرة املنظور الذي تت 

 ) البنية املؤسسية  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
ي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية  تطو�ر مقر ا�جامعة الرئ ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للفروع  

 اإلدارة العامة للمشاريع 
 ر�ال مليار 4 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 صف مختصر للمبادرة و 

اقف وتوف�� مناطق اس��احات اجتماعية  جاذبة وحاضنات أطفال ز�ادة املساحات ا�خضراء واستخدام الطاقة الشمسية والبديلة و�دارة ذكية للطاقة والنفايات واملو

اقف   مناسبة ومراكز ر�اضية للمنسو��ن ومواصالت ومو

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 ءمؤشرات األدا
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - % 100 % 70 % 30 % 20  سنوي نصف  �سبة استكمال املشاريع ا�حالية

 % 100 % 85 % 70 % 40 % 15 % 5 سنوي نصف  �سبة انجاز املشاريع املستقبلية

 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.6 سنوي  طالب عن ا�خدمات املقدمةرضا ال

 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 سنوي  رضا املنسو��ن عن ا�خدمات املقدمة

 4 3.6 3.3 3 2.7 2.5 سنوي  رضا املستفيدين عن ا�خدمات التقنية

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 �غطية الساحات اال�اديمية 1

 جامعة أم القرى 

 اإلدارة العامة للمشاريع

                    

                     تطو�ر ا�حركة املرور�ة 2

                     معا�جة التشوه البصري  3

                     أ�سنھ املدينة ا�جامعية  4

                     تطو�ر و��يئة الساحات ا�خارجية 5

6 
ر�ط ا�حاور ب�ن مناطق ا�جامعة ا�ختلفة  

 بطرق مشاه مالئمة
                    

7 
تنفيذ حركة النقل العام داخل املدينة  

 ا�جامعية وفروعها ور�طها باملوقع العام 
                    

                     شاء ا�حدائق باملدينة ا�جامعية وفروعهاإ� 8

9 
إ�شاء محطات معا�جة املياه والنفايات باملدينة 

 ا�جامعية وفروعها 
                    

10 
معا�جة املبا�ي القائمة بخفض ت�اليف 

 التشغيل بمفهوم األبنية ا�خضراء واالستدامة 
                    

                     حاضنات أطفال إ�شاء 11

                     إ�شاء مبا�ي اجتماعية ثقافيھ (مركز حضري)  12

                     إ�شاء و�شغيل محطات الطاقة ا�خضراء 13

 

 

 

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /سط متو /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 توف�� موارد مالية بديلة الستكمال املشروع  عا��  عا��  انخفاض السيولة املالية للمشاريع

 املتا�عة املستمرة ألعمال املقاول  عا��  متوسط  تأخ�� املقاول العام ع�� �سليم املشروع �� املوعد ا�حدد لھ

 الصرف من بنود أخرى �ح�ن صرف امل��انية  عا��  متوسط  ف امل��انية املق��حة للمشروعتأخ�� صر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 عاقة اال  ) ذوي54م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ ادرة املنظور الذي تتبع لھ املب

 املؤسسية ) البنية  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
فروع وتحس�ن البنية التحتية  ) تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� ال 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 اجلامعة لشؤون الطالبات  وكالة
 عمادة شؤون الطالب
 قسم الرتبية اخلاصة

 ر�ال مليون  5 شهر60

 بادرة: . نبذة عن امل2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ��دف املبادرة إ��: 

(اإلعاقة السمعية،   ذوي اإلعاقةلطلبة    تطو�ر مقر ا�جامعة الرئيسية و�ل الفروع األخرى التا�عة لها وتحس�ن البنية التحتية لتوف�� بيئة �عليمية جذابة وتوفر الفرصة ال�املة •

 لتعلم �� مختلف التخصصات.والبصر�ة، وا�حركية) ل�حصول ع�� الفرصة ال�املة ل

 در�ب الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة ع�� تطو�ر مهارا��م وتأهيل��م لاللتحاق بالسنة التحض��ية من خالل إعداد مسارات �عليمية. استحداث سنة تأهيلية لت •
 

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

  نصف-سنوي 

 )ي سنو -سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 5 4 3 2 1 0 نصف سنوي  عدد ال��امج املقدمة لذوي اإلعاقة 

 % 85 % 75 % 65 % 50 % 30 0 نصف سنوي  �سبة عدد املستفيدين من ال��امج 

 % 85 % 75 % 65 % 50 % 30 0 نصف سنوي  �سبة رضا املستفيدين من ال��امج 

السنة التأهيلية لتدر�ب الطالب والطالبات �سبة االنجاز �� استحداث  

 ذوي اإلعاقة
 - - % 100 % 50 % 25 0 نصف سنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م

 ا�جدول الزم�ي

عام 

1441 

عام 

1442 

عام 

1443 

عام 

1444 

عام 

1445 

 التأهيلية إعداد خطة للسنة  1

قسم الرتبية  
 اخلاصة 

                    

                     توصيف ال��امج للسنة التحض��ية  2

3 
العمل ع�� إعداد املسارات ودبلوم  

 ل�حاالت ا�خاصة حسب اإلعاقة
                    

                     العمل ع�� معاي�� القبول  4

5 
�شاء مراكز التقو�م والت�خيص  إ

 ال��بوي (مراكز مستقلة) 
                    

6 

إعداد وتنفيذ برامج تدر�بية تؤهل  

أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع  

 الطلبة ذوي اإلعاقة 

عمادة شؤون  
 الطالب 

                    

7 

إعداد وتنفيذ دورات تأسيسية  

ع  للطالبات للتعامل مع الطلبة وتتنو 

 ع�� حسب اإلعاقة 

عمادة شؤون  
 الطالب 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 

مستوى  

احتمالية  

 الوقوع

متوسط  /عا�� 

 منخفض /

 مستوى التأث��

متوسط   /عا�� 

 منخفض /

 ا�حلول املق��حة 

 التسو�ق واإلعالن املسبق والفعال متوسط  فض خ من بية.التدر�قلة الو�� بأهمية ا�حضور للدورات 

صعو�ة التنسيق مع ا�جهات ا�خارجية لتقديم  

 الدورات التدر�بية.
 متوسط  منخفض 

�سهيل االجراءات اإلدار�ة والتنسيق مع وحدة العالقات 

 العامة

 وضع جدول زم�ي محكم  متوسط  منخفض  �عارض ا�خطة الزمنية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــ

 أنا صحي ) 55م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 املؤسسية ) البنية  6م س  النمو والتطور 

اتي�  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  � الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 شهر) مدة املبادرة ( ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 ر�ال مليون  5 شهر60 . وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

و�ي ومنسو�ات، طالب وطالبات جامعة أم القرى  �عز�ز نمط ا�حياة الص�� عن طر�ق تقديم األ�شطة التوعو�ة والدورات التدر�بية ال�ي من شأ��ا رفع مستوى الو�� الص�� لدى منس

 وأفراد ا�جتمع امل�ي �� �ل ما يخص احتياجا��م ال�حية.

 

 مؤشرات األداء واملس��دفات: . 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

�سبة األ�شطة التوعو�ة املقدمة �� ا�جال ا�� النسبة ال�لية من 

 األ�شطة التوعو�ة العامة 
 % 85 % 75 % 65 % 50 % 30 % 25 سنوي نصف 

�سبة ال��امج التدر�بية املقدمة �� ا�جال ا�� النسبة ال�لية من ال��امج  

 التدر�بية العامة
 % 85 % 75 % 65 % 50 % 30 % 25 نصف سنوي 

 % 85 % 75 % 65 % 50 % 30 % 25 نصف سنوي  ملستفيدين من ال��امج �سبة عدد ا

 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 - نصف سنوي  الفعاليات املقامة�سبة رضا املستفيدين عن 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

 إعداد خطة التوعية ال�حية و�رامج التدر�ب ، 

خطة إدارة املستفيدين ، وم��انية احتياجات  

 املبادرة 

فر�ق العمل امل�ون من �لية  

ال�حة العامة واملعلوماتية،  

�لية الطب، �لية التمر�ض،  

�لية ا لعلوم الطبية 

التطبيقية و�لية التمر�ض 

و�لية الصيدلة و�لية طب 

ر الط�ي �� االسنان واملسا

 السنة األو�� املشاركة

                    

2 
اإلعالن عن األ�شطة التوعو�ة و�رامج التدر�ب  

 واستقطاب املستفيدين 
                    

                     البدء �� تنفيذ ا�حمالت التوعو�ة 3

                     البدء �� تنفيذ الدورات التدر�بية 4

                     إدارة املبادرة ورصد نتائج مؤشرات أداء ال��نامج 5

 
 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

ر��ي والتأهي�� مع �عض  التد�عارض ا�خطة الزمنية لل��نامج  

األيام املهمة �� التقو�م الدرا��ي �أيام االختبارات الفصلية او  

 ال��ائية

 وضع جدول زم�ي محكم يتوافق مع األيام املتاحة �� التقو�م الدرا��ي  متوسط  منخفض 

صعو�ة التنسيق مع ا�جهات ا�خارجية �� ا�جتمع لتقديم  

 التدر�بيةاأل�شطة والدروات 
 ط متوس منخفض 

التنسيق مع وحدة العالقات العامة لدعم التواصل ا�خار�� املسبق  

 لتقديم األ�شطة والدورات التدر�بية خارج ا�حرم ا�جام�� 

 
 
 
 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 أم القرى بيئة القلب اآلمن) 56م
 مة عن املبادرة: نظرة عا-1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 البنية املؤسسية )  6م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تحس�ن البنية التحتية والتقنية6ه 
تطو�ر مقر ا�جامعة الرئي��ي و�� الفروع وتحس�ن البنية التحتية   ) 14ه ف  

 لتصبح ذكية و�حية وجاذبة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 ر�ال مليون  5 شهر60 . وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات

 املبادرة: عن  . نبذة 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ل�ي الرئوي �� جميع أروقة ا�جامعة��دف املبادرة إ�� تقديم دورات اإل�عاش القل�ي الرئوي واإلسعافات األولية �جميع منسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة وتوف�� أجهزة اإل�عاش الق 
 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  عر�-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

عدد دورات اإل�عاش القل�ي الرئوي واإلسعافات األولية املقامة سنو�ا  

 مجانا ملنسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة
 50 40 30 15 4 0 نصف سنوي 

 1000 800 600 300 80 0 سنوي نصف  املستفيدين من الدورات عدد 

 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 - نصف سنوي  �سبة رضا املستفيدين عن الفعاليات املقامة
 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
ب وخطة إدارة املستفيدين،  إعداد برامج التدر�

فر�ق العمل امل�ون من �لية   وم��انية احتياجات ال��امج

العلوم الطبية التطبيقية  

و�لية التمر�ض و�لية الطب  

و�لية طب   و�لية الصيدلة

األسنان وعمادة السنة 

األو�� املش��كة (املسار  

 الط�ي)

                    

                     تفيدين اإلعالن عن ال��امج واستقطاب املس 2

                     شراء األجهزة ا�خاصة باإل�عاش القل�ي الرئوي  3

4 
البدء �� تنفيذ الدورات التدر�بية �� اإل�عاش 

 القل�ي الرئوي واإلسعافات األولية
                    

5 
إدارة التدر�ب وتحديد مدة ال��نامج ورصد نتائج  

 ال��امجمؤشرات أداء 
                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

لل��نامج التدر��ي والتأهي�� مع �عض   ا�خطة الزمنية�عارض 

لتقو�م الدرا��ي �أيام االختبارات الفصلية أو  األيام املهمة �� ا 

 ال��ائية.

 وضع جدول زم�ي محكم يتوافق مع األيام املتاحة �� التقو�م الدرا��ي.  متوسط  منخفض 

قلة الو�� بأهمية ا�حضور ل��امج التدر�ب ع�� اإل�عاش القل�ي 

 فات األولية. الرئوي واإلسعا
 هذه ال��امج وأهمي��ا.  التسو�ق واإلعالن الفعال �حضور  متوسط  منخفض 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 االعتماد الوطني الرباجمي) 57م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ھاملسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقم لھ املبادرة املنظور الذي تتبع 

 التدر�ب وضمان ا�جودة ) 7م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 النوعية) تأسيس منظومة مت�املة للتدر�ب االح��ا�� وا�جودة 7ه 
رفع مستوى جودة العمليات االدار�ة واملالية با�حصول ع��  ) 15ه ف  

 األ�اديمية الوطنية والدولية واكمال متطلبات األيزو  االعتمادات

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 للتطو�ر وخدمة ا�جتمع و�الة ا�جامعة 

 عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية 

 م العلميةال�ليات واألقسا 
 ر�ال مليون 50  شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 حصول �عض برامج ا�جامعة ع�� االعتماد ال��ام�� الوط�ي  

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 دف املس��

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

ساري املفعول   أ�ادي�يا�حاصلة ع�� اعتماد  برامج الب�الور�وس�سبة 

 املركز الوط�ي للتقو�م واالعتمادمن 
 % 100 % 71 % 48 % 28 % 8 0 سنوي نصف 

 70 50 34 20 6 0 سنوي نصف  لالعتماد   ال��امج ا�حاصلةعدد 

 

 



 : . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تحديد ال��امج املر�حة لالعتماد األ�ادي�ي  1
 عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

 عمادة التطو�ر ا�جام��  تأهيل ال��امج لالعتماد 2

 + النوعية وا�جودة

 ال�ليات واألقسام العلمية 

                    

                     التقدم لالعتماد 3

                     استيفاء مالحظة االعتماد إن وجدت  4

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  متوسط االعتماد األ�ادي�ينقص موارد تمو�ل ت�اليف 
توفر عدد من البدائل ب�ن هيئات االعتماد املع��ف ��ا بت�اليف  -

 متفاوتة. 

ضعف مشاركة �عض أعضاء هيئة التدريس �� أ�شطة  

 االعتماد األ�ادي�ي 
 عا��  عا�� 

توثيق أ�شطة ا�جودة لتقليل العبء ع�� أعضاء هيئة  ميكنة أنظمة 

 التدريس. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 ) االعتمادات الدولية للربامج 58م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 ر االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسا املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 التدر�ب وضمان ا�جودة ) 7م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تأسيس منظومة مت�املة للتدر�ب االح��ا�� وا�جودة النوعية7ه 
العمليات االدار�ة واملالية با�حصول ع��   رفع مستوى جودة) 15ه ف  

 األ�اديمية الوطنية والدولية واكمال متطلبات األيزو  االعتمادات

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 ا�جام�� وا�جودة النوعية عمادة التطو�ر  

 ال�ليات واألقسام العلمية 
 ر�المليون   3 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 حصول �عض برامج ا�جامعة ع�� االعتمادات الدولية 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 س��دف امل

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

ساري   دو�� أ�ادي�يا�حاصلة ع�� اعتماد  الب�الور�وس  برامج�سبة 

 املفعول من جهات اعتماد مع��ف ��ا  
 % 36 % 33 % 30 % 27 % 24 % 22 سنوي نصف 

 25 23 21 19 17 15 سنوي نصف  عدد ال��امج املتقدمة لالعتماد  

 

 



 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: . 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تحديد ال��امج املر�حة لالعتماد األ�ادي�ي  1
 عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

 عمادة التطو�ر ا�جام��  مادتأهيل ال��امج لالعت 2

 + وا�جودة النوعية

 ال�ليات واألقسام العلمية 

                    

                     التقدم لالعتماد 3

                     استيفاء مالحظة االعتماد إن وجدت  4

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 تمالية الوقوعمستوى اح

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  متوسط االعتماد األ�ادي�ينقص موارد تمو�ل ت�اليف 
توفر عدد من البدائل ب�ن هيئات االعتماد املع��ف ��ا بت�اليف  -

 متفاوتة. 

ضعف مشاركة �عض أعضاء هيئة التدريس �� أ�شطة  

 د األ�ادي�ي االعتما
 عا��  عا�� 

ميكنة أنظمة توثيق أ�شطة ا�جودة لتقليل العبء ع�� أعضاء هيئة  

 التدريس. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 األيزو ) 59م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ ملبادرة املنظور الذي تتبع لھ ا

 ا�جودة التدر�ب وضمان ) 7م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) تأسيس منظومة مت�املة للتدر�ب االح��ا�� وا�جودة النوعية7ه 
فع مستوى جودة العمليات االدار�ة واملالية با�حصول ع��  ر ) 15ه ف  

 والدولية واكمال متطلبات األيزو األ�اديمية الوطنية   االعتمادات

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة 

 وخدمة ا�جتمع و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية 
 ر�المليون   2 شهر60

 عن املبادرة: . نبذة 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 اإلدار�ة  ا�جهات �� األيزو  متطلبات  اكمال

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 دف املس��

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 21 16 11 6 3 0 سنوي نصف  اإلدار�ة ا�حاصلة ع�� األيزو   ا�جهاتعدد 

 
 

 

 

 

 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
تحديد ا�جهات اإلدار�ة املر�حة إلكمال متطلبات 

 األيزو 

و�الة ا�جامعة  و�الة ا�جامعة، 

،  للتطو�ر وخدمة ا�جتمع

 عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 

                    

2 
تحديد ا�جهة االستشار�ة ال�ي ستتو�� تأهيل  

 ت األيزو ا�جهات اإلدار�ة با�جامعة إلكمال متطلبا
                    

3 
التعاقد مع ا�جهة االستشار�ة ال�ي ستتو�� تأهيل  

 ا�جهات اإلدار�ة با�جامعة إلكمال متطلبات األيزو 

و�الة ا�جامعة  و�الة ا�جامعة، 

                     للتطو�ر وخدمة ا�جتمع

4 

قيام ا�جهة االستشار�ة باإلشراف ع�� إكمال  

والت�جيل با�جهات اإلدار�ة متطلبات األيزو  

 با�جامعة

عمادة التطو�ر ا�جام�� 

وا�جودة النوعية ممثلة  

 بوحدة التدر�ب 
                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 املق��حة  ا�حلول 

اإلدارات املر�حة إلكمال  عدم وجود دعم ما�� �اف لعدد 

 متطلبات األيزو 
 عا��  عا�� 

انية ع��  سنوات ضمن م��انية ا�جامعة تتناسب   5تخصيص م��

 مع عدد ا�جهات اإلدار�ة املر�حة إلكمال متطلبات و��جيل األيزو.

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتأهيل الدويل للتدريب القرى أم مركز) 60م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 التدر�ب وضمان ا�جودة ) 7م س  والتطور النمو 

اتي��  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ      الهدف االس��

 ) تأسيس منظومة مت�املة للتدر�ب االح��ا�� وا�جودة النوعية7ه 
ا�شاء مركز تدر��ي وأ�اديمية لصناعة القادة ومركز للغات لتقديم  ) 16ه ف  

 التدر�ب والتطو�ر والتأهيل االح��ا�� 

 مدة املبادرة (شهر)  ؤولة عن تنفيذ املبادرةا�جهات املس   /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية  

 اإلدارة العامة للمشاريع

 اإلدارة العامة ل�خدمات التعليمية

 مليون  20 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 صف مختصر للمبادرة و 

  ج برام  وتقديم  والفني�ن   واملوظف�ن  التدريس  هيئة   من   ا�جامعة  ومنسو�ات  منسو�ي  وتأهيل   لتدر�ب  التدر�ب  ��  دولية   اعتماد   هيئات من    معتمدة  شهادات  يصدر  تدر�ب  مركز   إ�شاء

ومنصة لتمك�ن القياديات   ا�اديمية لصناعة واعداد القادة من ا�جنس�ني هذا املركز ع��  .  و�حتو خصيصا  والعمرة   ا�حج  قضايا  و��  ا�ختلفة  ا�جاالت  ��  للمجتمع  وتأهيلية  تدر�بية

 . ا�جامعةعليا ��  لتو�� مناصب قيادية

 

 

 

 

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 -- -- -- % 100 % 60 % 30 سنوي نصف  �سبة إتمام بوابة التدر�ب وتطو�ر املهارات 

 --  --  --  % 100 % 90 % 70 سنوي نصف  ا�حصول ع�� االعتماد الدو�� وا�ح��

 20 15 10 8 6 4 سنوي نصف  ا�جهزة للتدر�ب قاعات التدر�ب �� الشق�ن عدد

 200 100 80 60 50 30 سنوي نصف  ح��ف�ن �� جميع جوانب التطو�ر امل�ي والتدر�ب الوظيفي � ادر��ن املعدد 

 1,000 900 800 700 600 500 سنوي نصف  التدر�بية املصممة وفق الحتياجات أعضاء هيئة التدريس عدد ال��امج  

 220 200 180 160 130 100 سنوي نصف  عدد ال��امج التدر�بية املصممة وفق الحتياجات املوظف�ن 

 220 200 180 160 130 100 سنوي نصف  عدد ال��امج التدر�بية املصممة وفق الحتياجات الفني�ن 

 220 200 180 160 130 100 سنوي نصف  عدد ال��امج التدر�بية املصممة وفق الحتياجات ا�جتمع بمكة الكرمة 

 400 350 300 250 200 150 سنوي ف نص  عدد قادة ا�جامعة املشارك�ن �� دورات صناعة و�عداد القادة

 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 سنوي  وا�حقائب�سبة رضا املشارك�ن �� ال��امج التدر�بية عن ال��امج 

 8 5 3 2 1 0 سنوي نصف  ��اخيص لتقديم برامج اجتياز االختبارات املتخصصة واملهنيةعدد ال

 % 100 % 75 % 50 % 20 % 10 0 سنوي نصف  در�ب ا�شاء مب�ي مركز جامعة أم القرى للتاالنجاز �� �سبة  

 

 

 

 

 

 

 



 

 للمبادرة: . اإلجراءات التنفيذية 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

عملية التدر�ب داخل جامعة ام القرى  الت�امل ��

 وتنسيقة عن طر�ق التواصل مع ا�جهات املانح

 مجهودا��م

و�الة ا�جامعة للتطو�ر 

وخدمة ا�جتمع، عمادة  

التطو�ر ا�جام�� وا�جودة 

 النوعية 

                    

2 

لتحو�ل وحدة التدر�ب   محكمةوضع خطة 

�عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية ا��  

م القرى للتطو�ر امل�ي والتدر�ب  أمركز جامعة 

 الوظيفي واعتمادها

و�الة ا�جامعة للتطو�ر 

وخدمة ا�جتمع، عمادة  

�� وا�جودة التطو�ر ا�جام

 النوعية 

                    

3 

والهي�ل   والسياساتاعتماد اللوائح إعداد و 

م القرى للتطو�ر  أجامعة  ركز ما�خاص بالتنظي�ي  

 امل�ي والتدر�ب الوظيفي 

و�الة ا�جامعة للتطو�ر 

وخدمة ا�جتمع، عمادة  

ا�جام�� وا�جودة  التطو�ر 

 النوعية 

                    

4 

إعادة تأهيل مب�ى عمادة التطو�ر ا�جام��  

وا�جودة النوعية �شطري الطالب والطالبات  

 لز�ادة القاعات التدر�بية 

اإلدارة العامة للمشاريع، 

اإلدارة العامة ل�خدمات 

التعليمية، عمادة التطو�ر  

 وعية ا�جام�� وا�جودة الن

                    

5 
حصر ا�جهات والهيئات الدولية وا�حلية العتماد 

 مراكز التدر�ب 

عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

6 
املناسبة والتواصل معها  االعتمادتحديد جهة  

 االعتماد لتحديد متطلبات 

عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

 

 

 



 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تحقيق متطلبات االعتماد الدو�� وا�ح��  7
عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

8 
التدر�بية ألعضاء هيئة   االحتياجاتتحديد  

 التدريس 

ة التطو�ر ا�جام�� عماد

 وا�جودة النوعية 
                    

 التدر�بية للموظف�ن والفني�ن االحتياجاتتحديد   9
عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

10 
التدر�بية للمجتمع مع ال��ك��   االحتياجاتتحديد  

 ع�� ا�جاالت ا�ختلفة املتعلقة با�حج والعمرة

مادة التطو�ر ا�جام�� ع

 وا�جودة النوعية 
                    

11 
ب�ل فئة من  خاصةا�  التدر�بية��امج التطو�ر  

 الفئات املس��دفة

عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

12 
اعداد مدر��ن مح��ف�ن �� جميع جوانب التطو�ر  

 امل�ي والتدر�ب الوظيفي 

لتطو�ر ا�جام�� عمادة ا 

 وا�جودة النوعية 
                    

 قياس أثر التدر�ب 13
عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

14 

ا�حصول ع�� تراخيص لتقديم برامج اجتياز  

االختبارات املتخصصة واملهنية وتقديمها مثل 

 برامج اجتياز اختبارات اللغة (توفل، ايلتس) 

عمادة التطو�ر ا�جام�� 

 وا�جودة النوعية 
                    

 للمركزمستقل بناء مب�ى  15

اإلدارة العامة للمشاريع، 

اإلدارة العامة ل�خدمات 

التعليمية، عمادة التطو�ر  

 ا�جام�� وا�جودة النوعية 

                    

 

 

 

 



 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 عا��  عا��  التأسيسية والتشغيلية عدم وجود دعم ما�� �اف للنفقات 

انية    انية إل�شاء مركز تدر�ب معتمد ضمن م�� تخصيص م��

 ا�جامعة.

 در�ب �عدد مصادر الدخل ا�خاصة بدعم الت

عدم توفر ال�ادر اإلداري اإلضا�� إلدارة املركز وتنظيم عملية  

 التدر�ب 
 متوسط متوسط

 تخصيص ارقام وظيفية خاصة بمركز التدر�ب  

 استقطاب الكوادر املم��ة �� إدارة العملية التدر�بية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــ   ـــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ارث مكة61م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 التدر�ب وضمان ا�جودة ) 7م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       خدمھ املبادرة ورقمھ الهدف الفر�� الذي ت الهدف االس��

 ) تأسيس منظومة مت�املة للتدر�ب االح��ا�� وا�جودة النوعية7ه 
ا�شاء مركز تدر��ي وأ�اديمية لصناعة القادة ومركز للغات لتقديم  ) 16ه ف  

 التدر�ب والتطو�ر والتأهيل االح��ا�� 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (ة التقدير�ة امل��اني

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 مليون ر�ال 4 شهر48 اللغة العر�ية للناطق�ن �غ��هاد �عليم همع

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 لغات العاملية الشائعة ولغات ضيوف الرحمن وشهادات معتمدة للغة العر�ية �� اللغات ا�ختلفة وم��ا ال و�رامج ودبلومات ا�شاء مركز أم القرى للغات لتقديم دورات 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 --  --  --  % 100 % 50 0 سنوي نصف  ء املركز�سبة االنجاز �� ا�شا

 10 8 6 3 1 0 سنوي نصف  عدد ال��امج التدر�بية ال�ي يقدمها املركز

 4 3 2 1 0 0 سنوي  عدد الدبلومات ال�ي يقدمها املركز

 8 6 4 2 0 0 نصف سنوي  عدد ال��امج ال�ي يقدمها املركز

 % 80 % 70 % 65 % 60 0 0 سنوي نصف  املستفيدين من الدورات التدر�بية �سبة رضا 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     معا�� مدير ا�جامعة اصدار قرار ا�شاء املركز  1

 تجه�� البنية التحتية للمركز  2

 ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع و�الة 

معهد �عليم اللغة العر�ية للناطق�ن  

 �غ��ها 

                    

3 
ز�ارات ل�جهات لتحديد احتياجا��م من ال��امج 

 التدر�بية 
                    

4 
عقد الشرا�ات مع ا�جهات لتقديم ال��امج  

 التدر�بية 
                    

                     التدر�بية  تصميم ال��امج 5

                     تقديم ال��امج التدر�بية  6

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 االعتماد ع�� مصادر الدخل الذاتية عا��  متوسط  عدم توفر الدعم املادي 

 عا��  متوسط  قلة االقبال ع�� ال��امج التدر�بية
التسو�ق ا�جيد للمركز وخدماتھ وعقد شرا�ات مع ا�جهات لتدر�ب  

 منسو���م 

 

 

 

 

 



 ا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمه

 الدوليةاالقليمية و ) الشراكات 62م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ر�ادة األعمال واالبت�ار والشرا�ات االس��اتيجية  ) 8م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ    الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهدف االس��

توسيع الشرا�ات ب�ن ا�جامعة والقطاعات الثالث و�شر ثقافة االبت�ار ور�ادة  ) 8ه 

 األعمال 

اقليميا ودوليا لرفع عقد الشرا�ات واالتفاقيات مع القطاعات ا�ختلفة ) 17ه ف  

 بحث العل�ي تصنيف ا�جامعة عامليا وتحس�ن العملية التعليمية وتطو�ر ال

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع و�الة 

 وحدة التعاون الدو�� 

 ال�ليات 
 مليون ر�ال  70 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 لألولو�ات  من س�   انطالقا
ً
البح�ي املتم��    2030ورؤ�ة    االس��اتيجية� جامعة أم القرى نحو تطو�ر قدرا��ا وفقا البشر�ة والعمل  تأهيل القدرات   �� وال�ي أكدت ع�� دور ا�جامعات 

 واملنعكس ع�� تنمية ا�جتمع. 

ال��امج التعليمية والبحث  ��دف التعاون والشرا�ات الدولية �جامعة أم القرى مع ا�جامعات واملؤسسات األ�اديمي إ�� تطو�ر  والتطو�ر وذلك من خالل  ة والبحثية العاملية الرائدة 

 مع توجھ ا�خطط التنمو�ة �� اململكة نحو بناء اقتصا
ً
د املعرفة �أولو�ة اس��اتيجية لتعز�ز البحث  شرا�ات متم��ة �� مجال التطو�ر األ�ادي�ي والبحوث العلمية واالبت�ارات ا��جاما

� التبادل املعر�� واستقطاب األساتذة والباحث�ن املتم��ين لالستفادة من خ��ا��م املعرفية األ�اديمية والبحثية  �ي واإلسهام �� تنمية االقتصاد الوط�ي وتنويع موارده، باإلضافة إ�العل

 مملكة.ونقل ا�خ��ات العلمية والبحثية وتوط�ن التقنية و�عز�ز األبحاث ذات األهمية االس��اتيجية لل

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 13 10 7 5 3 1 سنوي نصف  عدد الشرا�ات مع ا�جامعات واملؤسسات األ�اديمية العاملية الرائدة 

التدريس ذوي السمعة عدد املتم��ين من الباحث�ن وأعضاء هيئة 

 العلمية العاملية الذين تم استقطا��م 
 45 40 35 30 20 10 سنوي نصف 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

لنشر برامج   ومعاي��    تطو�ر�ة  الدو��  التعاون  ثقافة 

التدريس ومنسو�ي   ب�ن أعضاء هيئة  العاملية  ا�جامعات 

الدورات   من  متتا�عة  سلسلة  خالل  من  ا�جامعة 

 التدر�بية وورش العمل. 

-وحدة التعاون الدو�� 

ا�جامعة للتطو�ر   و�الة

 وخدمة ا�جتمع 

                    

2 

 الشرا�ات الدولية من خالل مسارات تطو�ر ودعم

 التطو�ر األ�ادي�ي 

 تطو�ر وتوأمة ال��امج األ�اديمية وفق املعاي�� العاملية. 

 األبحاث العلمية املش��كة عالية التأث��. 

 ور�ادة األعمال. االبت�ارتطو�ر  

التقنيات    ع��  التدريس  هيئة  أعضاء  وتأهيل  تدر�ب 

 ية والهندسية.املتطورة �� ا�جاالت الطبية والعلم

ال�ليات الطبية  

 والعلمية والهندسية
                    

 

 

 



 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

3 

األ�اديمية  والشرا�ات  الصالت  وتوثيق  تطو�ر 

ر�ي واملعرفية مع ا�جامعات الرائدة �� العالم الع

علمية  كمؤسسات  العمل  لدعم  واإلسالمي 

ع��   تحمل  معرفية  مسئولية ومنارات   عاتقها 

و�شر   والعر�ية  اإلسالمية  الُهو�ة  ع��  ا�حفاظ 

 ال��اث ونفائس العلوم واآلداب. 

ار�ة  ال�ليات الشرعية واإلد 

 والعلوم اإل�سانية وال��بو�ة 
                    

4 
آليات   هي  استقطابتطو�ر  التدريس  أعضاء  ئة 

 والباحث�ن املتم��ين

  و�الة-وحدة التعاون الدو�� 

ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

                    

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ق��حة ا�حلول امل

 متوسط  متوسط  قلة املوظف�ن ذوي الكفاءة وا�خ��ة
خارج   من  واستقطاب  املوظف�ن  من  مختارة  مجموعة  وتدر�ب  تأهيل 

 ا�جامعة إذا دعت ا�حاجة

 عا��  متوسط  االتفاقيةعدم تفعيل بنود الشراكة أو 

يتم  خاللها  ومن  املستفيدة  ال�لية  من  للشراكة  تنسيق  جهة  تحديد 

تقار�ر  ارة بنود التعاون، ووضع آلية العمل و�عداد  التنسيق وتفعيل و�د 

  
ً
تقر�را التنسيق  جهة  وتقدم  الطرف�ن.  ب�ن  التعاون  ومخرجات  اإلنجاز 

 �ل (ستة أشهر) يو�ح اإلنجازات واملعوقات إن وجدت. 
ً
 مفصال

 

 

 



 ورقمها  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة

 ) التصنيف العاملي املتقدم 63م 
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ر�ادة األعمال واالبت�ار والشرا�ات االس��اتيجية  ) 8م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف االس��

توسيع الشرا�ات ب�ن ا�جامعة والقطاعات الثالث و�شر ثقافة االبت�ار ور�ادة  ) 8ه 

 األعمال 

اقليميا ودوليا لرفع عقد الشرا�ات واالتفاقيات مع القطاعات ا�ختلفة ) 17ه ف  

 البحث العل�ي تصنيف ا�جامعة عامليا وتحس�ن العملية التعليمية وتطو�ر 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع و�الة 

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية

 وحدة التعاون الدو�� 

 خر�ج�ن وحدة ا�

 مليون  6 شهر48

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 وتتنافس ا�جامعات لتحس�ن موقعها �� هذا ال��تيب العاملي ح�ى تضمن سمعة علمية عاملية متم��ة. التصنيف ا�جام�� هو ترتيب لك��ى ا�جامعات العاملية 

 والبح�ي والسمعة العلمية العاملية ومستوى ا�خر�ج�ن ومعدالت توظيفهم.  األ�ادي�ي ت تتفق ع�� أهمية التم�� وتتعدد معاي�� التصنيف ا�جام�� وأوزا��ا النسبية و�ن �ان

 ألهداف رؤ�ة اململكة  و�س�� جامعة أ 
ً
 تم��ها املعر��. ولتتبوأ امل�ان الالئق بأصال��ا و  2030م القرى إ�� �عز�ز مؤشرا��ا األ�اديمية والبحثية وكذلك تجو�د مخرجا��ا التعليمية تحقيقا

دراسة ومراجعة وتطو�ر نقاط القوة والضعف والفرص املتاحة أمام   إ�� تحس�ن وتطو�ر مؤشرات ا�جامعة وفق املعاي�� العاملية لتصنيف ا�جامعات وذلك من خالل   و��دف املبادرة

 قلي�ي والعاملي �� ا�حاور التالية: ا�جامعة باإلضافة إ�� ��يئة وتطو�ر أليات لتعز�ز م�انة ا�جامعة ع�� املستوى ا�ح�� واإل

 األ�ادي�ي التم��-ة      البحثي التم��-      املعاي�� العاملية توافق-         الرؤ�ة العاملية -

 

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 350 360 390 430 470 510 سنوي  موقع ا�جامعة �� تصنيف ا�جامعات العاملية 

 8 10 12 15 18 21 سنوي  موقع ا�جامعة �� تصنيف ا�جامعات العر�ية

 2 3 3 4 4 5 سنوي  موقع ا�جامعة �� تصنيف ا�جامعات السعودية

 

 للمبادرة:  . اإلجراءات التنفيذية4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

خالل   من  والنظراء:  األقران  ودراسة  تحليل 

لوضع   النظراء  ملؤسسات  ا�خارجية  الدراسة 

 اس��اتيجيات النمو ا�خاصة با�جامعة. 

  و�الة-وحدة التعاون الدو�� 

ة للتطو�ر وخدمة  ا�جامع

 ا�جتمع 

                    

2 

ثقافة التعاون الدو�� ومعاي��   تطو�ر�ة لنشر برامج  

التدريس   هيئة  أعضاء  ب�ن  العاملية  ا�جامعات 

من   متتا�عة  سلسلة  خالل  من  ا�جامعة  ومنسو�ي 

 الدورات التدر�بية وورش العمل.

  و�الة-وحدة التعاون الدو�� 

للتطو�ر وخدمة  ا�جامعة 

 ا�جتمع 

                    

3 

تطو�ر الرؤ�ة والسمعة العاملية ل�جامعة من خالل  

الرؤ�ة   �� التطور  ومتا�عة  فاعلة  دولية  شرا�ات 

 العاملية ل�جامعة.

  و�الة-وحدة التعاون الدو�� 

ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

                    

4 
األعمال  أر�اب  مع  للتواصل  آليات  تطو�ر 

 وا�خر�ج�ن لدعم مؤشر تنافسية خر��� ا�جامعة.

  و�الة-وحدة ا�خر�ج�ن 

ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

                    

5 
وجودة   العل�ي  النشر  معامل  ودراسة  مراجعة 

 البحث العل�ي واإلنتاج املعر�� 

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي
                    

 



 

 ا�جهة املسؤولة  ملهمة / النشاط ا م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

6 
تطو�ر آليات لنشر اإلنتاج العل�ي �� أوعية النشر  

 
ً
 املرموقة عامليا

و�الة ا�جامعة للدراسات  

 العليا والبحث العل�ي
                    

7 
الطال  �سب  معامل  ودراسة  ألعضاء مراجعة  ب 

 هيئة التدريس 

و�الة ا�جامعة للشؤون  

 التعليمية
                    

8 

هيئة  أعضاء  أعداد  مؤشرات  ودراسة  مراجعة 

آليات   وتطو�ر  الدولي�ن   استقطاب التدريس 

 املتم��ين 

  و�الة-وحدة التعاون الدو�� 

ا�جامعة للتطو�ر وخدمة  

 ا�جتمع 

                    

 الطالب الدولي�نمؤشرات أعداد مراجعة ودراسة  9
و�الة ا�جامعة للشؤون  

 التعليمية
                    

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 متوسط  متوسط  ءة وا�خ��ةقلة املوظف�ن ذوي الكفا
املوظف�ن   من  مختارة  مجموعة  وتدر�ب  خارج    واستقطابتأهيل  من 

 ا�جامعة إذا دعت ا�حاجة

 الرفع ملعا�� مدير ا�جامعة للتعميم ع�� جهات ا�جامعة عا��  متوسط  عدم �عاون �عض ا�جهات �� ال��و�د بالبيانات

 عا��  �� عا عدم دقة أو تضارب البيانات واإلحصاءات املطلو�ة 

و�ليات  - واردة من جهات  بيان و�حصاءات  ومناظرة �ل  دقيقة  مراجعة 

 ا�جامعة املعنية

 و��شاء منصة إلك��ونية �جمع بيانات و�حصاءات التصنيف  -

عدم تجاوب أر�اب األعمال مع االستطالعات والبيانات 

 املطلو�ة 
 طلو�ةاملز�ارات ولقاءات متتالية ملتا�عة ال��و�د بالبيانات  عا��  متوسط 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 حباث املبتكرة األمنظومة  ) 64م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ر�ادة األعمال واالبت�ار والشرا�ات االس��اتيجية  ) 8 م س والتطور النمو 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

توسيع الشرا�ات ب�ن ا�جامعة والقطاعات الثالث و�شر ثقافة االبت�ار ور�ادة  ) 8ه 

 األعمال 

بت�ار ور�ادة األعمال عن طر�ق إ�شاء املعامل  تطو�ر البنية التحتية لال ) 18ه ف  

واملنتجات الصناعية   االخ��اعاملتخصصة وتدر�ب الطلبة ف��ا وز�ادة براءات 

 ل�جامعة

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 األعمالو�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة 

 معهد االبداع ر�ادة األعمال 
 ر�ال  مليون  50 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

ع�� توجيھ ودعم تحول  و�عمل    2030بتكرة ومنظومة �حل مشكالت وطنية �س��دف تحقيق رؤ�ة  امل بحثية  الشاريع  ة و املبتكر امل تعددة و املتخصصات  الحاث ذات  األب دعم تحو�ل  

 ار وتطو�ر األبحاث ا�� مشاريع ر�ادية تدعم االقتصاد املعر��االبت�

 

 

 

 

 

 

 



 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

�� مجاالت   ال�ي يتم ا�شاؤها س��اتيجيةال بت�ار�ة اال راكز اعدد امل

 تم�� ا�جامعة
 6 4 3 2 1 0 سنوي 

 9 7 5 3 1 0 سنوي  التخصصات   ية ��تعددالبتكرة ذات املشاريع عدد امل 

نصة الك��ونية تفاعلية للتدر�ب  �سبة االنجاز �� ا�شاء م

 والتأهيل 
 - - - % 100 % 20 % 0 سنوي 

ا �� مجال االبت�ار ور�ادة  عدد الفعاليات وال��امج املقدمة سنو�

 األعمال
 14 10 8 6 4 3 سنوي 

�� االبت�ار ور�ادة األعمال   تعدد برامج املاجست�� والديبلوما

 املقدمة سنو�ا 
 10 10 8 5 2 1 سنوي 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 

املنسو��ن  �عز�ز ثقافة االبت�ار ب�ن 

والباحث�ن بإقامة  واملنسو�ات والطلبة 

 الفعاليات املتعلقة باالبت�ار ور�ادة األعمال 

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة  

 األعمال 

 معهد االبداع ر�ادة األعمال 

                    

 والعمرة ا�شاء مركز االبت�ار �� ا�حج  2
و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة  

 األعمال 

 معهد االبداع ر�ادة األعمال 

                    

 

 



 

 

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

3 
ا�شاء مركز االبت�ار �� العلوم الشرعية  

 واللغو�ة

ة لالبت�ار ور�ادة  و�الة ا�جامع

 األعمال 

 االبداع ر�ادة األعمال معهد 

                    

                     ا�شاء مركز االبت�ار �� الهندسة 4

                     ا�شاء مركز االبت�ار التق�ي  5

                     ا�شاء مركز االبت�ار الط�ي  6

                     حة وسالمة البيئةا�شاء مركز االبت�ار �� � 7

8 
تقديم برنامج ماجست�� االبداع ور�ادة  

 األعمال 
                    

                     عليا �� ر�ادة األعمال تتقديم برامج ديبلوما 9

10 

�عاون مح��    استحداث مشاريع ابت�ار�ھ ذات

ودو�� ل�خروج بالتقنيات من ا�جامعات ا��  

 لصناعة بمشاريع مبتكرة ور�اديةا

و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة  

 األعمال 

 معهد االبداع ر�ادة األعمال 
                    

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 لول املق��حة ا�ح

 ز�ادة ثقة القطاع ا�خاص �� الشر�ات الناشئة عا��  متوسط  محدودية استجابة القطاع ا�خاص للفرص الواعدة 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 امللكية الفكرية ) 65م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار  املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ر�ادة األعمال واالبت�ار والشرا�ات االس��اتيجية  ) 8م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

ثقافة االبت�ار ور�ادة  ب�ن ا�جامعة والقطاعات الثالث و�شر  توسيع الشرا�ات) 8ه 

 األعمال 

عن طر�ق ا�شاء املعامل   تطو�ر البنية التحتية لالبت�ار ور�ادة األعمال) 18ه ف  

املتخصصة وتدر�ب الطلبة ف��ا وز�ادة براءات االخ��اع واملنتجات الصناعية  

 ل�جامعة

 مدة املبادرة (شهر)  ادرةا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املب  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال

 معهد االبداع ر�ادة األعمال 
 مليون ر�ال  50 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

العمل ع��  و وطنية وحماية امللكية الفكر�ة للمشاريعالشكالت امل منظومة �حل ا��  بتكرةامل تعددة و املصات تخصالبحاث ذات األ تحو�ل امللكية الفكر�ة و متخصصة �� دعم  مبادرة 

 ا�� مشاريع ر�ادية تدعم االقتصاد املعر��  براءات االخ��اعتوجيھ ودعم تحول 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 10 8 6 4 2 1 سنوي  وطنية الشكالت  امل بتكرة �حل املبحثية ال شاريع امل عدد 

قابلة والصادرة الخ��اع  ال خدمات ل��اءات اا� او   عدد املنتجات

 للتسو�ق خالل عام�ن
 25 19 13 8 3 - سنوي 

 



 جراءات التنفيذية للمبادرة: . اإل 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

1 
اقامة الدورات وورش العمل املتعلقة  

 املبتكرة و�راءات االخ��اع باملشاريع البحثية 

معهد االبداع ر�ادة  

 األعمال 
                    

 اجراء مشاريع بحثية مبتكرة  2

معهد االبداع ر�ادة  

 األعمال 

                    

3 

  ذات براءات االخ��اعاستحداث مشاريع 

دو�� ل�خروج بالتقنيات من  الح�� و ا�تعاون ال

ا�جامعات ا�� الصناعة بمشاريع مبتكرة  

 ور�ادية

                    

 

 

 ات ا�حد م��ا. ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيار 5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 ز�ادة و�� ا�جتمع بإقامة الفعاليات املتخصصة �� ذلك  متوسط  منخفض  ا�جتمعضعف ثقافة حماية امللكية الفكر�ة لدى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســــــــــــــــــــ

 UQU Think Tank فكرون م   )   66م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 را�ات االس��اتيجية ر�ادة األعمال واالبت�ار والش ) 8م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

والقطاعات الثالث و�شر ثقافة االبت�ار ور�ادة  توسيع الشرا�ات ب�ن ا�جامعة ) 8ه 

 األعمال 

اء املعامل  عن طر�ق ا�ش تطو�ر البنية التحتية لالبت�ار ور�ادة األعمال) 18ه ف  

املتخصصة وتدر�ب الطلبة ف��ا وز�ادة براءات االخ��اع واملنتجات الصناعية  

 ل�جامعة

 ادرة (شهر) مدة املب ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 مليون ر�ال 3 شهر60 و�الة ا�جامعة لالبت�ار ور�ادة األعمال

 بذة عن املبادرة: . ن2

 وصف مختصر للمبادرة 

 املنطقة�شكيل فر�ق من املفكر�ن واملستشار�ن من ا�جامعة �حل املشا�ل ا�جتمعية واستشراف املستقبل لتطو�ر 
 

 

 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء

  ر�ع-شهري التكرار (

-سنوي   نصف-سنوي 

 )سنوي 

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 س��دف امل

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - - % 100 0 سنوي  UQU Think tank   �سبة االنجاز �� �شكيل فر�ق  

 12 10 8 6 0 0 سنوي نصف  االجتماعات للفر�ق عدد 

ال�ي  استشراف املستقبلاستشارات  ملشا�ل ا�جتمعية و عدد ا

 لتطو�ر املنطقة   يقدمها الفر�ق
 10 8 4 2 0 0 سنوي نصف 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     معا�� مدير ا�جامعة   اصدار قرار �شكيل الفر�ق  1

 عقد اجتماعات الفر�ق  2

جامعة لالبت�ار و�الة ا�

 ر�ادة األعمالو 
 UQU Think tank  فر�ق 

                    

3 

القيام بز�ارات للقطاعات ا�ح�ومية وا�خاصة  

وغ�� الر�حية لالطالع ع�� احتياجا��م من  

 استشارات 

                    

4 
استشارات  مشا�ل ا�جتمعية و تقديم حلول لل

 قةلتطو�ر املنط استشراف املستقبل 
                    

 

 

 

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 UQU Think tankوضع حوافز مادية ومعنو�ة ألعضاء  متوسط  منخفض  UQU Think tankالعزوف عن عضو�ة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 انشاء ادارة االتصال املؤسسي  )   67م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 لذي تتبع لھ املبادرة ورقمھاملسار االس��اتي�� ا املنظور الذي تتبع لھ املبادرة 

 ) االتصال املؤس��ي 9م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) االبراز اإلعالمي ل�جامعة والتسو�ق لها9ه 
يجابية ادارة االتصال املؤس��ي و�ناء الصورة الذهنية اال   ء) ا�شا19ه ف  

 ل�جامعة دوليا 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 معا�� مدير ا�جامعة

 مليون ر�ال 2 شهر60 ادارة االتصال املؤس��ي

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

دى  املؤس��ي �� ا�جامعة بحيث �شرف وتنظم االتصال الداخ�� وا�خار�� ل�جامعة لبناء السمعة املؤسسية والصورة الذهنية وتحس�ن �سبة الرضا ل ا�شاء وتفعيل ادارة االتصال

 امعة و�دارة خدمات العمالء املستفيدين والعالقات العامة واملركز االعالمي وكذلك التسو�ق ل�جاملستفيدين داخليا وخارجيا. وتتو�� هذه االدارة االتصال الداخ�� مع 

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - - % 100 0 سنوي نصف  �سبة االنجاز �� ا�شاء ادارة االتصال املؤس��ي

 - - - - % 100 0 سنوي نصف  �سبة االنجاز �� تصميم خطة ادارة االتصال املؤس��ي

 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 0 سنوي  �سبة رضا املستفيدين عن ا�جامعة داخليا وخارجيا

 



 

 

 

 التنفيذية للمبادرة: . اإلجراءات 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     معا�� مدير ا�جامعة   اصدار قرار ا�شاء ادارة االتصال املؤس��ي  1

2 
التعاقد مع شركة متخصصة لوضع خطة  

 املؤس��يادارة االتصال 

 ادارة االتصال املؤس��ي

                    

3 

ية  القيام بز�ارات �جهات محلية واقليمية ودول

لالطالع ع�� التجارب الناجحة �� االتصال 

 املؤس��ي

                    

4 
القيام بالفعاليات واأل�شطة ا�خاصة 

 باالتصال املؤس��ي
                    

                     الرضا عن ا�جامعةقياس �سبة  5

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 اطر وصف ا�خ
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

ندرة املتخصص�ن �� االتصال املؤس��ي و�التسو�ق 

 ا�جامعةخصيصا �� 
 االستعانة والتعاقد مع املتخصص�ن �� ا�جال من خارج ا�جامعة متوسط  متوسط 

 

 

 

 

 



ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــ

 اهليئة االستشارية الدولية  )   68م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ تتبع لھ املبادرة املنظور الذي 

 ) االتصال املؤس��ي 9م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ     الهدف اال   الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  س��

 ) االبراز اإلعالمي ل�جامعة والتسو�ق لها9ه 
ادارة االتصال املؤس��ي و�ناء الصورة الذهنية االيجابية   ء) ا�شا19ه ف  

 ل�جامعة دوليا 

 درة (شهر) مدة املبا ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 مليون ر�ال  10 شهر60 و�الة ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع 

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

 دولية لتداول �ل ما من شأنھ الر�� با�جامعة بحيث ي�ون أعضاءها من األ�خاص املشهود لهم 
ً
 بالكفاءة ا�حلية أو العاملية ا�شاء هيئة استشار�ة

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 - - - % 100 % 20 0 سنوي نصف  �سبة االنجاز �� ا�شاء و�شكيل الهيئة االستشار�ة الدولية

 4 3 2 1 0 0 سنوي نصف  عدد االجتماعات ال�ي �عقدها الهيئة االستشار�ة الدولية 

 

 

 

 



 اإلجراءات التنفيذية للمبادرة:  .4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 ستشار�ة وصالحيا��ا اصدار قرار الهيئة اال  1
و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 وخدمة ا�جتمع 

                    

                     ترشيح أعضاء الهيئة 2

                     تنظيم عقد االجتماع سنوي  3

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 وضع حوافز مادية ومعنو�ة ألعضاء الهيئة االستشار�ة الدولية متوسط  منخفض  االستشار�ة العزوف عن عضو�ة الهيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـــم املبادرة ورقمها اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أم القرى الدولية  )   69م
 نظرة عامة عن املبادرة: -1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ الذي تتبع لھ املبادرة املنظور 

 ) االتصال املؤس��ي 9م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       خدمھ املبادرة ورقمھ الهدف الفر�� الذي ت الهدف االس��

 ) االبراز اإلعالمي ل�جامعة والتسو�ق لها9ه 
ادارة االتصال املؤس��ي و�ناء الصورة الذهنية االيجابية   ء) ا�شا19ه ف  

 ل�جامعة دوليا 

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 مليار ر�ال 1 شهر60 ا�جامعة للتطو�ر وخدمة ا�جتمع و�الة 

 املبادرة: . نبذة عن  2

 وصف مختصر للمبادرة 

جامعة بمكة بالشراكة مع احدى ا�جامعات فتح فرع أو أك�� �جامعة أم القرى �� احدى البلدان االسالمية أو بالشراكة مع احدى ا�جامعات الغر�ية املرموقة. وكذلك فتح �لية �� ا�

 غر�ية املرموقةال

 

 

 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 األداءمؤشرات 
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 املس��دف 

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

 1 0 0 0 0 0 سنوي  فروع ا�جامعة املفتوحة �� بلدان أخرى عدد 

 1 0 0 0 0 0 سنوي  ات العاملية املفتوحة لدى جامعة أم القرى عدد فروع ا�جامع

 

 

 



 

 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 عمل ز�ارات ل�جامعات العاملية  1

و�الة ا�جامعة للتطو�ر  

 تمع وخدمة ا�ج

                    

                     الدول االسالمية عمل ز�ارات ل�جامعات ��  2

3 
عقد االتفاقيات لفتح فروع ل�جامعات العاملية  

 لدى جامعة أم القرى 
                    

4 
عقد اتفاقيات لفتح فرع �جامعة أم القرى  

 خارجيا 
                    

                     معة عاملية داخل جامعة أم القرى فتح فرع �جا 5

                     فتح فرع �جامعة أم القرى خارجيا 6

 

 

 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 منخفض /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ��حة ا�حلول املق

القرى خارج عدم توفر م��انية لفتح فرع �جامعة أم 

 السعودية 
 تخصيص م��انية من الدخل الذا�ي ل�جامعة  عا��  متوسط 

 

 

 

 

 

 

 



 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املبادرة ورقمها 

 والوالء  االنتماء) 70م
 ادرة: نظرة عامة عن املب-1

 املسار االس��اتي�� الذي تتبع لھ املبادرة ورقمھ املبادرة املنظور الذي تتبع لھ 

 ) االتصال املؤس��ي 9م س  النمو والتطور 

اتي�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ       الهدف الفر�� الذي تخدمھ املبادرة ورقمھ  الهدف االس��

 ) االبراز اإلعالمي ل�جامعة والتسو�ق لها9ه 
والوالء ملنسو�ي ومنسو�ات ا�جامعة بتيس�� الوصول  ) �عز�ز االنتماء 20ف  ه 

 ل�خدمات داخل ا�جامعة وخارجها.

 مدة املبادرة (شهر)  ا�جهات املسؤولة عن تنفيذ املبادرة  /ا�جهة 
ر�ال للمبادرة (امل��انية التقدير�ة 

 )سعودي

 و�الة ا�جامعة 

 و�الة ا�جامعة لشئون الطالبات

 عامة للمشاريعاإلدارة ال 

 عمادة تقنية املعلومات

 مطبعة ا�جامعة 

 �لية الهندسة 

 ا�خدمات واملستودعات

 إدارة االستثمار

 مليون ر�ال 5 شهر60

 . نبذة عن املبادرة: 2

 وصف مختصر للمبادرة 

 ثالث أجزاء رئيسية:و�تضمن  ��دف املبادرة إ�� �عز�ز االنتماء والوالء ل�جامعة من قبل املستفيدين واملنتسب�ن داخلًيا وخارجًيا،

لثقافية، وصالة سينما، . نادي (أّم القرى) للمنسو��ن: ويشمل منطقة اس��احة وترفيھ ومق�ى، وغرف اجتماعات غ�� رسمية، وصالة ر�اضية، ومسرح مصغر للملتقيات ا1

 وأخرى. 

ة منسو�ي ا�جامعة UQU. بطاقات تخفيضات (2
ّ
 �حالي�ن مجاًنا، و�رسوم رمز�ة ل�خر�ج�ن واملتقاعدين. ا) للمنسو��ن: بطاقة خصم مخصصة ل�اف

 . قاعة املناسبات ا�خاصة: قاعة احتفاالت مجهزة خاصة بمنسو�ي جامعة أّم القرى. 3

 



 . مؤشرات األداء واملس��دفات: 3

 مؤشرات األداء
-سنوي  ر�ع-شهري التكرار (

 )سنوي -سنوي  نصف

خط 

 األساس 

 املس��دف 

1441 

 املس��دف 

1442 

 �دف املس�

1443 

 املس��دف 

1444 

 املس��دف 

1445 

القرى  �سبة االنجاز �� تجه�� واستالم نادي جامعة أم

 للمنسو��ن 
 % 100 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 سنوي نصف 

القرى  قاعة جامعة أم�سبة االنجاز �� تجه�� واستالم  

 للمناسبات 
 % 100 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 سنوي نصف 

 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 10,000 سنوي ر�ع  م القرى املستفيدين من بطاقة أعدد 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 . اإلجراءات التنفيذية للمبادرة: 4

 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 نا
ّ
 : القرى للمنسوبني دي جامعة أم

 اختيار املوقع املناسب لبناء القاعة. 1

يتشــــــــــــــارك مع عمــادة شـــــــــــــئون  

ــتـــــــدريــــس   الــ ــئـــــــة  ــيــ هــ أعضـــــــــــــــــــاء 

واملوظف�ن عـدة جهـات إلتمـام 

 املشروع:

 املشاريع. ادارة •

 �لية الهندسة. •

 ا�ــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــات •

 واملستودعات.

 مطا�ع ا�جامعة. •

 االستثمارإدارة  •

 

                    

2 
املساحة ال�لية املطلو�ة ال�ي �شغلها  تحديد 

 أرض البناء. 
                    

3 
تحديد االحتياجات واملرفقات للنادي وفقا 

 للم��انية.
                    

                     اختيار التصميم الهند��ي املالئم. 4

5 
اختيار املقاول املنفذ للمشروع ع�� األرض  

 املواصفات ا�حددة. ا�ختارة وحسب 
                    

6 
تصميم وتنفيذ الهو�ة البصر�ة ا�خاصة 

 بالقاعة من ملصقات واعالنات ومطبوعات. 
                    

7 
�سليم واستالم املب�ى �عد اكتمال البناء ع��  

 األرض.
                    

8 
تجه�� النادي وتأثيثھ ووضع األجهزة واألدوات  

 وعمل الدي�ورات.
                    

                     �عي�ن ال�ادر الوظيفي املشغل للنادي.  9

                     النادي. قياس مؤشر رضا العمالء عن   10

                     مدار األسبوع.   الزوار ع��قياس مؤشر عدد  11
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 قاعة جامعة أم القرى للمناسبات: 

 اختيار املوقع املناسب لبناء القاعة. 1

يتشـــــــــــــــــــــارك مـــــــــــــــــــــع عمـــــــــــــــــــــادة شـــــــــــــــــــــئون 

ــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــدريس  أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظف�ن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 إلتمام املشروع:

 يعاملشار  ادارة 

 �لية الهندسة. 

 دمات واملستودعات.ا�خ  

 مطا�ع ا�جامعة. 

                    

2 
املطلو�ة ال�ي �شغلها   املساحة ال�ليةتحديد 

 أرض البناء. 
                    

3 
التصميم الهند��ي للقاعة لدى شركة تصميم  

 هند��ي 
                    

4 
اختيار املقاول املنفذ للمشروع ع�� األرض  

 املواصفات ا�حددة. ا�ختارة وحسب 
                    

5 
�سليم واستالم املب�ى �عد اكتمال البناء ع��  

 األرض.
                    

6 
  االجهزة السمعيةتجه�� القاعة وتأثي��ا ووضع 

 واألدوات وعمل الدي�ورات. 
                    

                     �عي�ن ال�ادر الوظيفي املشغل للقاعة 7

8 
وضع مؤشر قياس مدى رضا العمالء عن  

 القاعة.
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا�جهة املسؤولة  املهمة / النشاط  م
 ا�جدول الزم�ي

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 : بطاقات منسوبي اجلامعة للتخفيضات

1 
التعاقد مع جهات تجار�ة لتقديم بطاقات  

 فيض. تخ

أعضاء يتشارك مع عمادة شئون 

هيئة التدريس واملوظف�ن عدة  

 جهات إلتمام املشروع: 

 املشاريع  ةإدار  •

 تقنية املعلومات  عمادة •

 مطا�ع ا�جامعة. •

 

                    

2 
ببطاقات  إلك��و�ي متخصصشراء برنامج 

 التخفيضات. 
                    

3 

م�حقا��ا من  تصميم الهو�ة البصر�ة للبطاقة و 

�عر�في ومطبوعات   ) ومجلدposterملصقات ( 

 أخرى. 

                    

4 
�عي�ن وتدر�ب �ادر مختص إلدارة بطاقات 

 التخفيضات. 
                    

5 
البدء �� املرحلة التجر�بية لتفعيل البطاقة قبل  

 التدش�ن. 
                    

6 
تجار�ة مقدمة  توقيع عقود إضافية لشر�ات 

 للتخفيضات.
                    

7 
قياس مؤشر األداء بمعرفة عدد املستخدم�ن  

 للبطاقات. 

عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس  

 واملوظف�ن
                    

 
 . ا�خاطر املتعلقة بالتنفيذ وخيارات ا�حد م��ا5

 وصف ا�خاطر 
 مستوى احتمالية الوقوع

 نخفض م /متوسط /عا�� 

 مستوى التأث��

 منخفض /متوسط  /عا�� 
 ا�حلول املق��حة 

 سرعة النقل  متوسط  عا��  تأخر النقل للمقر الرئي��ي بالعابدية 

عدم شمول �عض ا�خدمات �� املبادرة ل�خر�ج�ن  

 واملتقاعدين 
 تقديم خدمات بديلة ل�خر�ج�ن واملتقاعدين.  منخفض  عا�� 

 اإلنجازتقديم �سهيالت واستثناءات لسرعة  متوسط  متوسط  اإلجراءات اإلدار�ة الروتينية للتنفيذ 

 



 

 

 

 

 

 

 ) Gant chartخامسا: اخلطة التشغيلية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

) االستثمار ��  1م 

 أصول ا�جامعة 

                     استقطاب املستثمر�ن
                     املمتل�ات واألرا��يتثم�ن 

                     تجه�� وترميم �عض األصول  
                     طرح املنافسات العامة 

                     ترسية العقود 
                     ترسية �عض األصول لشركة وادي مكة

��    تثمار االس)  2م 

 املصادر العلمية

                     حصر املصادر العلمية ال�ي يمكن االستثمار ف��ا 
                     وضع خطة عملية لكيفية االستثمار �� هذه املصادر العلمية

                     البدء �� االستثمار  

 ) متحف أم القرى 3 م

                     مب�ى صاالت العرض
                     مب�ى صالة ا�خطوطات

                     مبا�ي ا�حارة املكية
                     مبا�ي معاهد �عليمية

                     مبا�ي التعليم بال��فيھ
                     مبا�ي ا�خدمات العامة 

                     مبا�ي إدار�ة  
م  جامعة أ ) دار 4م 

القرى للطباعة 

 والنشر

                     إ�شاء مب�ى جديد 
                     استحداث أقسام فنية (التسو�ق) 

                     شراء م�ائن خاصة 
                     �عي�ن أو التعاقد مع كفاءات �شر�ة 

 

 

 



 

 

 

 نفيذيةاالجراءات الت اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

ا�خدمات  )  5م 

 الطبية املدفوعة

                     حصر ال�ليات وا�جهات الطبية ال�ي يمكن االستثمار ف��ا 
                     وضع خطة عملية لكيفية االستثمار �� هذه ا�خدمات الطبية

                     االستثمار   البدء ��

أوقاف    ) 6م 

 ا�جامعة 

                     تصميم نموذج العمل للكيان الوقفي 
                     اصدار الالئحة التنفيذية للكيان الوقفي

                     اصدار وثيقة الوقف
                     تصميم الهي�ل التنظي�ي

                     م الوثيقة القانونية للكيان الوقفيتصمي
                     اختيار نظار الوقف

                     تحديد مصارف الوقف
                     ��جيل الوقف 

                     �عي�ن املدير التنفيذي وا�حاسب القانو�ي 
                     ال�جل التجاري عمل 

) واحة أم القرى 7م

 لالستشارات 

                     تصميم خرائط الواحة
                     البدء �� بناء الواحة

                     االن��اء من مرحلة البناء
                      االن��اء من مرحلة التجه��

 

 

 

 

 



 

 

 

 تنفيذيةاالجراءات ال اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

االستثمار ا�جريء     ) 8م 

 �� وادي مكة 

                     ترسية �عض مشاريع أصول ا�جامعة لشركة وادي مكة 
                     ترسية �عض مشاريع ا�جامعة لشركة وادي مكة

امج  ) االستثمار �� بر 9م 

ا�جامعة التعليمية 

والتأهيلية ملرحلة  

       الب�الور�وس

حصر التخصصات املهنية ا�حرجة واملسعودة واحتياجات سوق العمل وترتيب أولو�ات  

                     استحداث الدبلومات ا�خاصة ��ا 
                     استحداث دبلومات مهنية مطلو�ة لسوق العمل 
                     لومات مهنية للمهن ا�حرجة �� سوق العمل استحداث دب 

                     تحديث وتطو�ر الدبلومات ا�حالية 
                     التوسع �� برامج تحو�ل التخصص والتجس�� 

االستثمار �� برامج  ) 10م 

ا�جامعة التعليمية 

ملرحلة   والتأهيلية

 الدراسات العليا

خصصات املطلو�ة ع�� حسب احتياجات سوق العمل وترتيب أولو�ات  حصر الت

                     استحداث برامج الدراسات العليا املدفوعة ��ا 

                     استحداث برامج دراسات عليا مدفوعة مطلو�ة لسوق العمل  
                     تحديث وتطو�ر برامج الدراسات العليا املدفوعة ا�حالية   

                     اعداد قائمة بالفعاليات ا�جتمعية ال�خمة املق��حة  جامعة بال أسوار   ) 11م 
                     ا�حتوى ا�خاص بالفعالياتاعداد 

                     التواصل وال��تيب مع ا�جهات  
                     اعتماد الفعاليات وجدول��ا  

                     اقامة الفعاليات  
 

 

 

 



 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

وحدة     ) 12م 

 ا�خر�ج�ن 

                     تفعيل منظومة بوابة ا�خر�ج�ن االلك��و�ي
                     ج�نتحديث قائمة بيانات ا�خر�

                     (طالب/طالبات) أ�ادي�ي برنامج ل�لقاعدة بيانات أر�اب العمل  تحديث
                     با�جامعة  ا�خر�ج�ن وم�اتب وحدة تفعيل

                     وا�خدمات املقدمة لهم  تطو�ر استبيان اراء ا�خر�ج�ن بجودة ال��امج
                     و�ر استبيان اراء ار�اب العمل وجهات التوظيف بجودة ال��امجتط

                     استطالع أراء أر�اب العمل وا�خر�ج�نتنفيذ ورش عمل خاصة ب
و�دخالھ كمؤشر لقياس جودة مخرجات �علم �� ا�خر�ج�ن  مدى تحقيق مخرجات التعلم  

                     الطالب
                     اقامة فعاليات وا�شطة خاصة بتوظيف ا�خر�ج�ن والطلبة (يوم املهنة) 

                     فعاليات وا�شطة خاصة با�خر�ج�ن (ملتقى ا�خر�ج�ن، ا�شطة اجتماعية)اقامة 
                     ا�جامعة  خر��� بيانات  �جمع  الوط�ي  املعلومات  مركز مع التواصل

                     عقد شرا�ات اجتماعية مع جهات خارجية تصب �� مص�حة ا�خر�ج�ن والطلبة
ا�شاء    ) 13م 

ادارة العمل 

 التطو�� 

                     تجه�� الئحة العمل التطو�� �� ا�جامعة  
                     تجه�� ميثاق التطوع واملتطوع�ن �� ا�جامعة

قاع ��جيل  ا�شاء  (نموذج  للمتطوع�ن  الك��ونية  بيانات  الهيئة    املتطوع�ن،دة  نموذج 

                     التطوعية ونموذج موائمة املتطوع مع الفرصة التطوعية)
                     تنفيذ مجموعة من األ�شطة التطوعية 

اقامة      ) 14م 

فعالية شهر  

 ا�حج والعمرة 

                     ت املق��حة خالل شهر ا�حج والعمرةاعداد قائمة بالفعاليا
                     اعداد ا�حتوى ا�خاص بالفعاليات

                     التواصل وال��تيب مع ا�جهات  
                     اعتماد الفعاليات وجدول��ا  

                     اقامة الفعاليات  
 



 

 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية املبادرةاسم 
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

تطو�ر وتحف��  ) 15م

  واستقطاب

الكوادر   واستبقاء

 التعليمية املتم��ة 

الوظائف األ�اديمية   لتوف�� جميع  ا�جامعة طبقا    ال�يوضع خطة زمنية ل�جامعة  تحتاجها 

للشؤون    باالعتماديط،  والتخط  االقتصادلوزارة   ا�جامعة  بو�الة  التعليمية  املنظومة  ع�� 

 التعليمية.
                    

 أناث) و�سب   –األ�اديمية (ذ�ور    ال��امج للوظائف  احتياجمن حيث    ا�حا��تقييم الوضع  

                     الطالب ألعضاء هيئة التدريس با�جامعة 
                     .درا��يمية املتاحة ل�جامعة ب�ل عام تحديد أعداد الوظائف األ�ادي

                     لل��امج األ�اديمية با�جامعة. النس�ي لالحتياجتحديد الوظائف األ�اديمية املتاحة طبقا 
                     توزيع الوظائف األ�اديمية ع�� ال��امج بحسب األولو�ة.

                     ال��امج األ�اديمية �عد توزيع الوظائف. الحتياجاتمر املست الدوريالتقييم 
ال�وادر التعليمية املتم��ة  ب  واالستعانة  ستقطابتصميم آلية وا�حة للتعي�ن والتعاقد واال 

                     من املواطن�ن واملتعاقدين 
                     اإلم�انيات الالزمة لهم � جميع استقطاب أعضاء هيئة تدريس متم��ين علميا وعامليا وتوف�

                     االستعانة بأساتذة زائر�ن من جامعات عاملية مرموقة للمساهمة �� التدريس والبحث العل�ي
                     تحديد االحتياجات التدر�بية ألعضاء هيئة التدريس 

                     قياس أثر التدر�ب 
العل�ي   والبحث  التدريس   �� املتم��ة  التدريسية  للهيئة  تمنح  سنو�ة  جوائز  استحداث 

                     واملسؤولية ا�جتمعية والتدر�ب واالخ��اع
                     وضع الية الختيار الهيئة التدريسية املتم��ة

                     م��ة املتاقامة حفل التكر�م سنوي للهيئة التدريسية 
 

 

 



 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     تدر�ب املرشدين  ) أرشد�ي 16م
                     توزيع املرشدين 

                     تنفيذ االرشاد 
دراسة واقع برامج وآليات قبول املتم��ين واملقارنة املرجعية �عدد من ا�جامعات ا�حلية  وهوب ) م17م 

                     والعاملية. 
استحداث قواعد تنفيذية خاصة بقبول املتم��ين واملوهو��ن �� الئحة الدراسة واالختبارات 

                     ا�جامعية. 
                     �رامجھآليات القبول و تطو�ر 

                     تحديد سياسات ومعاي�� وآليات القبول 
                     قبول الطلبة املوهو��ن 

املنا�ج  مركز  ) 18م

 وا�خطط الدراسية

                     املطلوب تحدي��ا حصر ال��امج الدراسية القائمة وترتيب أولو�ات التحديث وتحديد ال��امج  
                     تطو�ر وتحديث ال��امج املس��دفة 

                     استحداث برامج نوعية جديدة 
                     استحداث برامج مزدوجة التخصص 

التعلم  )  19م

   االلك��و�ي الفعال

  –النظام   مداالتعلم االلك��و�ي حيث �شمل: استختفعيل مسابقة أفضل مفع�� نظام 

                     اثراء ا�حتوى املفتوح ع�� شمس  –تطو�ر املقررات االلك��ونية 
                     تصدير نتائج أفضل مفع�� نظام التعلم االلك��و�ي �� الر�ع األخ�� من السنة

 إقامة ملتقيات وندوات �عر�فية 
ً
                     للتعلم االلك��و�ي وتقنياتھ سنو�ا

                     التخطيط لز�ارة معامل التعلم االلك��و�ي وايضاح استخداماتھ للطالب بداية �ل سنة
                     فتح باب الدعم الف�ي املتواصل للرد ع�� أبرز املشا�ل من أعضاء هيئة التدريس والطالب

                     عضاء هيئة التدريسفتح باب تطو�ر املقررات االلك��ونية أل 
 �� االختبارات النصفية وال��ائية 

ً
                     التحول لالختبارات االلك��ونية تدر�جيا

 

 



 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

املعامل )  20م

واملنصات   والقاعات

 االلك��ونية الذكية

مع   املستخدم�ن  مشا�ل  �حصر  املوقع  لزوار  يقدم  استبيان  طر�ق  عن  شامل  م�ح  عمل 

                     النظام وطرق تحسي��ا 
التغذية   واخذ  مباشرة  تقييمها  ليتم  املوقع  �خدمات  تقييم  آلية  طر�ق عمل  عن  الراجعة 

                     املستخدم �عد االن��اء من مهمتھ
                     بدء اصالح املشا�ل وتحس�ن تجر�ة املستخدم بما يتناسب مع استخدامھ 

                     دراسة التغذية الراجعة من املستخدم�ن والتحس�ن املستمر
                     والقاعات �� ا�جامعةحصر �جميع املعامل 

                     فصول الدراسية بالتقنيات ا�حديثة املناسبة للتعليم الرق�ي املم��املعامل والتجه�� 
) التسريع  21م

 األ�ادي�ي 

                     وضع معاي�� االختبارات
                     تنفيذ االختبارات 

                     تنفيذ التسريع 
) تطبيق  22م 

االختبار املعياري 

 Exit��اء ال��نامج  إل

exam 

 

                     Exit Examإل��اء ال��نامج  املعياري  االختباروضع تصور لتطبيق 
                     Exit Examإل��اء ال��نامج  املعياري  االختبارتطبيق  

                     ب�ل �لية برئاسة وكيل ال�لية للشؤون التعليمية االختبارات�شكيل �جان ملراجعة 
للمقررات   منسق�ن  بتحديد  األ�اديمية  األقسام  هيئة   ال�يإلزام  عضو  من  أك��  من  تقدم 

                     التدريس بال��نامج.
)،  متطلبات ال�لية  –ألقسام متعددة (متطلبات ا�جامعة  إلزام ال�ليات عند تقديم مقررات  

نف  يتحديد منسق  يتم (مواعيد  املقررات وتطبيق  املتبعة  األليات  مستوى    –  االختباراتس 

 جميع األقسام. النتائج) ع�� مقارنة  –املوحد   املعياري  االنحراف تطبيق  – االختبارات
                    

�ج  تنسيقية من  �شكيل  الان  باملقر  املتمثلة  لل��امج  األقسام  لتوحيد    والفروع  رئيسرؤساء 

                     تعليمية.األليات املتبعة بالعملية ال
                     ع�� األقسام األ�اديمية االختبار�ةمقرر للمعاي��  اختبار استيفاءمدى  �عميم نموذج

 

 

 



 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) تطبيق  22م 

ختبار املعياري اال 

إل��اء ال��نامج  

Exit exam 

 

األ�اديمية   األقسام  من  الراجعة  تطبيقالتغذية  مدى    بخصوص  مقرر   اختبار  استيفاءنموذج 

                     االختبار�ة للمعاي�� 
                     باستخدامها  و�عميد ال�ليات�عميم آلية مراجعة ت�حيح العينة العشوائية ع�� األقسام األ�اديمية  

                     فاعلية ت�حيح العينات العشوائية بخصوص ز�ادةالتغذية الراجعة من األقسام األ�اديمية 
التطو�ر   عميد  ��عميم  النوعية  وا�جودة  �غذية  ا�جام��  تقديم  ع��  التدريس  هيئة  أعضاء  حث 

                     راجعة للطالب سواًء فردية أو جماعية.

) رفع معدل 23م 

 االتمام   

 

                     من ذلك. �عا�ي ال�يعمل دراسة لتحديد أسباب تد�ى معدل االتمام وتحديد ال��امج األ�اديمية 
                       .املوزونة للقبول با�جامعة وتحدي��ا االحتسابمراجعة �سب 

                     التخصص املناسب لھ اختيارب مراجعة اللوائح وتحدي��ا بما �سهل للطال
                     عمل مبادرات لتعز�ز مستوى جودة التعلم والتعليم وتوف�� بيئة جذابة للتعلم.

وتنمية مهارات االستذ�ار تقديم الدورات التدر�بية للطالب لتحس�ن تجر�ة وخ��ة الدراسة ا�جامعية  

                     واصل والتخطيط و�دارة الذات لدى الطالب والتحصيل والتفك�� والت
تقييم مدى كفاية ال��تيبات الالزمة لتقديم املساعدة للطالب �ش�ل دوري (وذلك من خالل أعضاء 

                     هيئة التدريس والطالب)
                     تدريس ألعضاء هيئة ال األ�ادي�يعمل برامج تدر�بية وورش عمل خاصة باإلرشاد 

ز�ادة ال�ادر الوظيفي من أخصائي�ن و�احث�ن اجتماعي�ن ومرشدين نفسي�ن �� و�الة عمادة شؤون  

                     .الطالب لإلرشاد والتوجيھ والشراكة ا�جتمعية �شطري الطالب والطالبات
ات اجتماعية وتر�و�ة من قبل أعضاء التعاون مع قسم ا�خدمة االجتماعية لتقديم برامج واستشار 

                     .هيئة التدريس من القسم �� و�الة العمادة لإلرشاد والتوجيھ �شطري الطالب والطالبات
مركز   دور  لتفعيل  االجتما��  التواصل  وسائل  خدمات استخدام  عن  واإلعالن  واإلرشاد  التوجيھ 

                     املركز و�رامجھ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

 ) رفع معدل االتمام   23م 

  والطالبات   واالجتماعية �� شطر الطالبتجه�� غرف خاصة لالستشارات النفسية  

                     والفروع لضمان سر�ة وخصوصية طالب ا�خدمة 

) ر�ط أعداد القبول ��  24م

ال��امج األ�اديمية مع 

 احتياجات سوق العمل

                     عمل دراسة عن احتياجات سوق العمل من التخصصات األ�اديمية 
                     توصيات الدراسةتفعيل 

                     ر�ط أعداد القبول بناء ع�� نتائج الدراسة
                     تحديد األولو�ات البحثية   بحث عل�ي نو��) 25م 

                     هي�لة املراكز البحثية 
                     بحثية تخدم األولو�ات البحثيةتأسيس مراكز 

                     تأسيس مجموعات بحثية تخدم األولو�ات البحثية
                     ولو�ات البحثية تأسيس كرا��ي تخدم األ 

                     تأهيل ال�وادر البشر�ة
                     العل�ي  أتمتة جميع اإلجراءات املتعلقة بالبحث 

                     وضع دليل السياسات واإلجراءات �جميع األعمال املتعلقة بالبحث العل�ي  
                     لزائر�ن استقطاب الباحث�ن ا

                     تأهيل املتطوع�ن ودعم أبحاث التطوع  
) املعامل البحثية 26م

 املركز�ة 

                     عمل حصر للمعامل القائمة با�جامعة
                     تطو�ر املعامل القائمة 

                     أ�شاء معامل بحثية جديدة ومتخصصة
                     الوظائف الفنية املتخصصة توف�� 

                     تدر�ب وتطو�ر ال�وادر الفنية
                     لعمل و�دارة املعاملمنصة  إ�شاء

 

 

 



 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444 عام 1443عام  1442عام  1441عام 

                     ال��ود بالكتب واملراجع ) مكتب�ي  27م
                     املكتبة الذكيةتجه�� 

                     ��يئة البيئة املكتبية
                     إ�شاء املنصة املعرفية ُدرر )  28م

(أ املعرفية  باملصادر  املعرفية  املنصة  رسائل  �غذية  ندوات  بحاث،  مخطوطات،  علمية، 

                     ومؤتمرات)
املعر��  اإلنتاج  �شر   �� املنصة  دور  و�براز  اإلحصاءات  واستخراج  واملتا�عة  التشغيل 

                     ل�جامعة 

                     ال��ود با�خطوطات ذات القيمة العلمية   ) وارث 29م
                     ييم ا�خطوطات  وضع معاي�� تق

                     وضع معاي�� تقييم التحقيق 
                     تحقيق ا�خطوطات ال�ي تصب �� األولو�ات البحثية ل�جامعة 

                     املتعلقة بإحياء ال��اث اإلسالمي  تمو�ل البحوث
                     مة العلمية  ال��ود با�خطوطات ذات القي

                     ا�خطوطات  ةرقمن
                     بناء منظومة العرض 

                     ال��امج التأهيلية �� مجال التحقيق
املاهر  الباحث)  30م

 والنشر املؤثر

                     ال العل�ي.التدريس من خالل الدورات واالتصتطو�ر قدرات أعضاء هيئة  
                     إقامة املسابقات وتقديم ا�جوائز ا�حفزة ع�� النشر �� ا�جالت املصنفة 

                       لتسهيل �شرها �� ا�جالت املصنفة  واللغة العر�يةترجمة البحوث �� مجاالت الشريعة  
                     ISIواتب املتعاقدين بالنشر �� ا�جالت املصنفة ر�ط تجديد التعاقد والز�ادة �� ر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/ 

املاهر  الباحث)  30م

 والنشر املؤثر

ية وتقديم منح بحثية داخلية وخارجية  إشراك طلبة الدراسات العليا �� املشاريع البحث 

                     لهم
إقامة ملتقيات البحث العل�ي والدراسات العليا �خدمة أعضاء هيئة التدريس وطالب  

                     الدراسات العليا 
 
ً
                     اقامة مؤتمرات علمية دولية متخصصة من شأ��ا رفع السمعة العلمية ل�جامعة عامليا

                     مراجعة سالمة اإلصدارات السابقة  مصنف ) 31م
                     فهرسة اإلصدارات السابقة 

                     استكتاب الباحث�ن الدولي�ن 
                     ISIالتأكد من تطبيق معاي�� االعتماد �� 

الك��ونية  ا�شاء   ا�جامعة بمنصة  �جالت  اإلنجل��ية  اللغة  ا��  باإلضافة  العر�ية  اللغة 

                     تمتة ال�املة لعملية النشر) (األ
ا�جالت  بإدارة  وا�خاص  واإلجراءات  السياسات  ودليل  للمجالت  تنفيذية  الئحة  إعداد 

                     العلمية با�جامعة 
                     قليمية ودولية بناء قاعدة بيانات للمحكم�ن إ

                     عقد اتفاقيات مع دور النشر العاملية �� ا�حر�ات البحثية 
صياغة خطة عمل ملشاركة ا�جامعة السنو�ة �� معارض الكتب ا�حلية والدولية (تحديد   ) املعارض 32م

                     ، اعداد نماذج املشاركة) املعارض املس��دفة، ونوعية املشاركة، و�عداد اإلصدارات
                     حصر وجمع جميع إصدارات ا�جامعة العلمية  

                     إعداد دليل السياسات واإلجراءات ملشاركة ا�جامعة �� املعارض 
                     تأهيل املشارك�ن من ا�جامعة 

                      املنتجات الورقية وااللك��ونيةتجه�� منافذ لبيع 
 

 



 

 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 الزمني اجلدول 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     اختيار املعيدين وا�حاضر�ن املم��ين  ) املبتعث املم�� 33م
                     دراسات العليا مع ا�جامعات البتعاث املعيدين وا�حاضر�ن لها عقد الشرا�ات �� مجال ال

ع��   أفضل  ا�حصول  ضمن  املصنفة  العاملية  ا�جامعات   �� دراسية   جامعة   100مقاعد 

                     عامليا
                     ية وا�حوار�ة إعداد برامج تأهيلية للمعيدين وا�حاضر�ن �� اللغة اإلنجل��ية واملهارات البحث

                     منصة مبتعث 
                     جميع امللفات املتعلقة باالبتعاث والتدر�ب واملعيدين وا�حاضر�ن  رقمنة

                     إعداد دليل السياسات واإلجراءات للدراسات العليا با�جامعة رؤ�ة ) 34م
                     م برامج الدراسات العليا تقو�م وتقيي
                     اإلجراءات األ�اديمية لطلبة الدراسات العلياأتمتة جميع 

                     إيجاد برامج مش��كة ب�ن األقسام وال�ليات
                     االستعانة باألساتذة الزائر�ن �� تدريس ال��امج

                     تخدم األولو�ات البحثية ل�جامعة  دراسات العليا د برامجإيجا
تحديث الهي�ل   )  35م

التنظي�ي والوظيفي  

  ومصفوفة الصالحيات

  واللوائح التنفيذية

 الداخلية ل�جامعة

                     والوحداتوالنماذج ا�خاصة ب�ل االقسام  واإلجراءاتحصر أدلة السياسات 
                     �ةار داملناطة ب�ل قسم او وحدة وتحديد التقاطعات اإل  واملسؤولياتصر املهام ح

                     ا�خاصة باملوظف�ن وا�شاء بطائق الوصف الوظيفية واملسؤولياتتحديد املهام 
                     والنماذج واعتمادها. واإلجراءاتتحديث الهي�ل التنظي�ي، وأدلة السياسات 

                     عقد ورش عمل ودورات للتعر�ف باالستحداثات ا�جديدة

 

 



 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

) تفعيل برنامج  36م

امللك سلمان لتنمية 

 املوارد البشر�ة 

                     إلدارة املوارد البشر�ة التنظي�ي تحديث الهي�ل
                     توصيف لوظائف إدارة املوارد البشر�ة  إ�شاء �جل 

                     إدارة املوارد البشر�ةتحديث سياسات 
                     إدارة املوارد البشر�ةتحديث إجراءات 

                     ملوارد البشر�ة إدارة اتحديث نماذج 
                     إلدارة املوارد البشر�ة اإلرشادية األدلةتحديث 

                     �شر ثقافة الن�اهة املهنية  قدوة ) أنا 37م
                     �شر االل��ام بأخالقيات العمل 

                     و�عز�ز القيم اإلسالمية �شر 
                     �شر و�ناء وتقو�ة الهو�ة الوطنية

الكفاءة )  38م

 وال��شيد 

                     ل�حفاظ ع�� املوارد املتاحة   ا�جامعة وضع خطة لنشر الو�� التثقيفي لدى جميع منسو�ي
نفاق ومنع  ال التعليمات املالية للم��انية �� ا�جامعة ل��شيد اوضع خطة لتطو�ر وتحديث  

                     الهدر املا�� 
ال�ا��   العل�ي  التأهيل  لد��م  يتوفر  الذين  املوظف�ن  توزيع  و�عادة  الختيار  خطة  وضع 

                     وتدر���م 
                     املوظف�ن باإلدارات املالية بدقة ووضوحتقديم خطة تنظيمية تحدد واجبات ومسؤوليات 

إيجاد نظام تق�ي فعال للرقابة الداخلية �� ا�جامعة ع�� عقود ال��امج (التشغيل والصيانة) 

                     واملشاريع 
                     وضع إطار لشروط ومواصفات العقود ال�ي ت��مھ ا�جامعة  

ب وذلك  املالية  والتصرفات  األخطاء  عن  املساءلة  مبدأ  لتطبيق  قواعد  مساءلة  وضع 

                     ء األخطااملتسبب�ن والتحقيق معهم عن تلك 
فعالية   مدى  تحديد  بواسط��ا  يمكن  معينة  مقاييس  و�يجاد  األداء  لرقابة  معاي��  وضع 

                     ال��امج واملشاريع املعتمدة ومدى تحقيقها ألهدافها �� ا�جامعة 
 

 

 



 

 نفيذيةاالجراءات الت اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

 الكفاءة وال��شيد )  38م

و�دارة   الداخلية  الرقابة   �� ا�جامعة  داخل  الداخلية  املراجعة  إدارة  دور  وتوسيع  تفعيل 

                     ا�خاطر وا�حوكمة 

) مكتب إدارة  39م

 االس��اتيجية 

                     العمل وهي�لة املكتب إعداد آلية
                     )Dashboard(البحث عن نظام الك��و�ي مناسب 

                     )Dashboard(تدش�ن النظام االلك��و�ي 
                     البحث عن و�عي�ن �ادر إداري 
                     البحث عن و�عي�ن مستشار�ن

                     والتنفيذية ل�جامعة تدش�ن ا�خطة االس��اتيجية 
                     تدش�ن املكتب رسميا من قبل ادارة ا�جامعة

                     تصميم خطط اس��اتيجية لل�ليات
                     تصميم خطط اس��اتيجية للعمادات املساندة

                     التخطيط االس��اتي�� والتنفيذي �� ا�جامعة املرحلية حول س��  رفع التقار�ر
                     اقامة الفعاليات لنشر ثقافة التخطيط االس��اتي��  

) املدينة ا�جامعية 40م

 للطالبات بالعابدية

                     عمل خطة مت�املة إلكمال مبا�ي ا�جامعة بالعابدية 
�شكيل �جنة متخصصة �� إدارة املشاريع واإلدارة العامة للمرافق لإلشراف ع�� استكمال 

                     مبا�ي ا�جامعة بالعابدية 
                     إ�شاء مبا�ي لل�ليات ا�حديثة والناشئة

                     تركيب الشب�ات والتوصيالت التقنية �� املبا�ي ا�جديدة وتجه��ها
                     انتقال �ليات الطالبات ا�� فرع العابدية

 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

                     استكمال أنظمة التيار ا�خفيف واملضافة ) املستشفى ا�جام��41م
                     استكمال أعمال �شطيبات املب�ى 

                     أعمال األرصفة والطرق ا�خارجية وتنسيق املوقع
                     أعمال التأثيث الط�ي وغ�� الط�ي للمب�ى الرئي��ي وامل�حق 

                     ) واملستشفى ا�جام�� بالكهر�اء 3أعمال �غذية محطة (
                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية العلوم الطبية التطبيقية ) مبا�ي ال�ليات الطبية 42م

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الصيدلة
                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الطب

                     مر�ضالتاكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية 
خادم ا�حرم�ن  معهد ) مب�ى 43م

 الشر�ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرة

 اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى معهد خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن ألبحاث ا�حج والعمرة
                    

                     3اكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس  الهيئة التدريسية  ) سكن44م
                     5اكمال مشروع سكن هيئة التدريس 

                     اكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس (أبراج) 
                     اكمال مشروع املدارس التعليمية واملبا�ي ا�خدمية

) ا�شاء ا�حور الطال�ي  45م

 الثا�ي

                     ا�شاء مبا�ي ال�ليات
                     اكمال توسعة مبا�ي ال�ليات القائمة 

                     ا�شاء املبا�ي ا�خدمية 
                     استكمال ا�حور والبنية التحتية 

                     أعمال تنسيق املوقع
 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 الزمني اجلدول 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441ام ع

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الطب ) ا�شاء املدينة الطبية 46م
                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية ال�حة العامة املعلوماتية

                     األسناناكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية طب 
                     اكمال ا�حور الط�ي بن�ن

                     ك اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية الصيدلة 
                     اكمال ا�حور الط�ي بنات

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية التمر�ض
                     املبا�ي ا�خدمية اكمال 

                     اكمال �شطيب وتجه�� مب�ى �لية العلوم الطبية
                     اكمال توسعة املستشفى

) إ�شاء املدينة 47م

 الر�اضية

                     ا�شاء الصالة ال��ف��ية املغلقة (صالة تز�ج بالعابدية) 
                     التدريس بالعابدية ا�شاء الصالة الر�اضية سكن أعضاء هيئة 

                     ا�شاء الصالة الر�اضية �سكن العاز�ات بالعابدية 
                     ا�شاء الصالة الر�اضية بمنطقة الطالب بالعابدية 

                     ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالليث
                     ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالقنفذة 

                     الر�اضية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس بأضما�شاء الصالة 
                     ا�شاء الصالة الر�اضية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس با�جموم

نة ) ا�شاء املدي48م

 ا�جامعية بالقنفذة

                     ا�شاء �لية الطب 
                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بن�ن 

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بنات 
 

 

 

 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) ا�شاء املدينة ا�جامعية  48م 

 بالقنفذة

                     ا�شاء املبا�ي االدار�ة

                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات املساندة 
) ا�شاء املدينة 49م

 ا�جامعية بالليث

                     ا�شاء املبا�ي االدار�ة
                     ا�شاء ال�ليات التعليمية

                     ا�شاء سكن العزاب
                     ا�شاء سكن العاز�ات

                     ا�شاء سكن أعضاء هيئة التدريس 
                     ا�شاء مبا�ي خدمات

                     ا�شاء قاعة احتفاالت
                     ا�شاء املبا�ي الطبية

                     ا�شاء الصاالت الر�اضية
) ا�شاء املدينة 50م

 با�جموم ا�جامعية 

                     ا�شاء �لية الطب 
                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بن�ن 

                     ا�شاء ال�ليات ا�جامعية بنات 
                     ا�شاء املبا�ي االدار�ة

                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات املساندة 
املدينة ) ا�شاء 51م

 ا�جامعية بأضم

                     ا�شاء املبا�ي االدار�ة
                     ا�شاء ال�ليات التعليمية

                     ا�شاء سكن العزاب
                     ا�شاء سكن العاز�ات

 

 

 

 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) ا�شاء املدينة 51م

 ا�جامعية بأضم

                     ا�شاء سكن أعضاء هيئة التدريس 
                     ا�شاء مبا�ي ا�خدمات

                     قاعة االحتفاالتا�شاء 
                     ا�شاء املبا�ي الطبية

                     ا�شاء الصاالت الر�اضية
                     تحديد ا�خدمات غ�� املؤتمتة  ) ا�جامعة الذكية 52م

                     تحديد ا�خدمات املؤتمتة غ�� املستخدمة
                     يد األنظمة لر�طها ومعرفة مدى توافر ت�املها تحد
                     ا�خدمات غ�� املؤتمتة بناء 

                     نظمة �ابط وت�امل األ بناء عمليات ال�
                     لل��و�د با�خدمات ال�حابية التأسيس

                     بيةالتطو�ر لل��و�د با�خدمات ال�حا 
                     تأسيس م��ة تنافسية استثمار�ة 

                     تطو�ر م��ة تنافسية استثمار�ة 
) البنية ا�جامعية 53م

 املستدامة وا�جاذبة

                     �غطية الساحات اال�اديمية
                     تطو�ر ا�حركة املرور�ة 

                     معا�جة التشوه البصري 
                     ا�جامعية أ�سنھ املدينة 

                     تطو�ر و��يئة الساحات ا�خارجية 
                     ر�ط ا�حاور ب�ن مناطق ا�جامعة ا�ختلفة بطرق مشاه مالئمة

                     ا�جامعية وفروعها ور�طها باملوقع العامتنفيذ حركة النقل العام داخل املدينة 
                     إ�شاء ا�حدائق باملدينة ا�جامعية وفروعها

 

 

 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) البنية ا�جامعية 53م

 مة وا�جاذبةاملستدا

                     باملدينة ا�جامعية وفروعها إ�شاء محطات معا�جة املياه والنفايات 
                     معا�جة املبا�ي القائمة بخفض ت�اليف التشغيل بمفهوم األبنية ا�خضراء واالستدامة 

                     إ�شاء حاضنات أطفال 
                     ثقافيھ (مركز حضري) إ�شاء مبا�ي اجتماعية

                     إ�شاء و�شغيل محطات الطاقة ا�خضراء
                     إعداد خطة للسنة التأهيلية عاقة) ذوي اال 54م

                     توصيف ال��امج للسنة التحض��ية
                     خاصة حسب اإلعاقةالعمل ع�� إعداد املسارات ودبلوم ل�حاالت ا�

                     العمل ع�� معاي�� القبول 
                     إ�شاء مراكز التقو�م والت�خيص ال��بوي (مراكز مستقلة)

                     إعداد وتنفيذ برامج تدر�بية تؤهل أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة
                     للطالبات للتعامل مع الطلبة وتتنوع ع�� حسب اإلعاقةإعداد وتنفيذ دورات تأسيسية 

إعداد خطة التوعية ال�حية و�رامج التدر�ب، خطة إدارة املستفيدين، وم��انية احتياجات  ) أنا ص�� 55م

                     املبادرة.
                     املستفيدين ة و�رامج التدر�ب واستقطاب اإلعالن عن األ�شطة التوعو�

                     البدء �� تنفيذ ا�حمالت التوعو�ة 
                     البت �� تنفيذ الدورات التدر�بية

                     إدارة املبادرة ورصد نتائج مؤشرات أداء ال��امج
) أم القرى بيئة 56م

 لب اآلمن الق

                     التدر�ب وخطة إدارة املستفيدين، وم��انية احتياجات ال��امجإعداد برامج 
                     اإلعالن عن ال��امج واستقطاب املستفيدين 

                     شراء األجهزة ا�خاصة باإل�عاش القل�ي الرئوي 
 

 

 

 

 

 



 تنفيذيةاالجراءات ال اسم املبادرة
 الزمني اجلدول 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) أم القرى بيئة القلب  56م 

 اآلمن

                     البدء �� تنفيذ الدورات التدر�بية �� اإل�عاش القل�ي الرئوي واإلسعافات األولية

                     ال��امجات أداء إدارة التدر�ب وتحديد مدة ال��نامج ورصد نتائج مؤشر 
االعتماد الوط�ي  ) 57م 

 ال��ام�� 

                     تحديد ال��امج املر�حة لالعتماد األ�ادي�ي
                     تأهيل ال��امج لالعتماد

                     التقدم لالعتماد 
                     استيفاء مالحظة االعتماد إن وجدت

) االعتمادات الدولية  58م 

 لل��امج 

                     تحديد ال��امج املر�حة لالعتماد األ�ادي�ي
                     تأهيل ال��امج لالعتماد

                     التقدم لالعتماد 
                     استيفاء مالحظة االعتماد إن وجدت

                     تحديد ا�جهات اإلدار�ة املر�حة إلكمال متطلبات األيزو  األيزو ) 59م 
إلكمال    با�جامعة  اإلدار�ة  ا�جهات  تأهيل  ستتو��  ال�ي  االستشار�ة  ا�جهة  تحديد 

                     متطلبات األيزو 
با�جامعة  اإلدار�ة  ا�جهات  تأهيل  ستتو��  ال�ي  االستشار�ة  ا�جهة  مع  إلكمال   التعاقد 

                     متطلبات األيزو 
با�جهات   والت�جيل  األيزو  متطلبات  إكمال  ع��  باإلشراف  االستشار�ة  ا�جهة  قيام 

                     اإلدار�ة با�جامعة

مركز أم القرى ) 60م 

 الدو�� للتدر�ب والتأهيل

تواصل مع ا�جهات املانحة  عملية التدر�ب داخل جامعة ام القرى عن طر�ق ال  الت�امل ��

                     مجهودا��م وتنسيق
لتحو�ل وحدة التدر�ب �عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية    محكمةوضع خطة  

                     م القرى للتطو�ر امل�ي والتدر�ب الوظيفي واعتمادهاأا�� مركز جامعة 
 

 

 

 

 

 



 فيذيةاالجراءات التن اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

مركز أم القرى ) 60م 

 الدو�� للتدر�ب والتأهيل

م القرى أجامعة    ركزما�خاص بوالهي�ل التنظي�ي    والسياساتاعتماد اللوائح  إعداد و 

                     للتطو�ر امل�ي والتدر�ب الوظيفي 
والطالبات  أهيل مب�ى عمادة التطو�ر ا�جام�� وا�جودة النوعية �شطري الطالب إعادة ت

                     لز�ادة القاعات التدر�بية 
                     حصر ا�جهات والهيئات الدولية وا�حلية العتماد مراكز التدر�ب 
                     االعتمادتحديد جهة االعتماد املناسبة والتواصل معها لتحديد متطلبات 

                     الدو�� وا�ح��تحقيق متطلبات االعتماد 
                     تحديد االحتياجات التدر�بية ألعضاء هيئة التدريس 

                     تحديد االحتياجات التدر�بية للموظف�ن والفني�ن
املتعلقة با�حج مجتمع مع ال��ك�� ع�� ا�جاالت ا�ختلفة  تحديد االحتياجات التدر�بية لل

                     والعمرة
                     ب�ل فئة من الفئات املس��دفة   خاصةا� التدر�بية��امج التطو�ر 

                     اعداد مدر��ن مح��ف�ن �� جميع جوانب التطو�ر امل�ي والتدر�ب الوظيفي 
                     اس أثر التدر�ب قي

ا�حصول ع�� تراخيص لتقديم برامج اجتياز االختبارات املتخصصة واملهنية وتقديمها  

                     مثل برامج اجتياز اختبارات اللغة (توفل، ايلتس) 
                     للمركز  مستقل بناء مب�ى 

                     املركزاصدار قرار ا�شاء   ) ارث مكة 61م
                     تجه�� البنية التحتية للمركز 

                     ز�ارات ل�جهات لتحديد احتياجا��م من ال��امج التدر�بية
                     عقد الشرا�ات مع ا�جهات لتقديم ال��امج التدر�بية 

 

 

 

 

 

 

 



 نفيذيةاالجراءات الت اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

 ) ارث مكة 61م

                     تصميم ال��امج التدر�بية 
                     تقديم ال��امج التدر�بية

  ) الشرا�ات62م 

االقليمية  

 الدوليةو 

العاملية ب�ن أعضاء هيئة التدريس عاي�� ا�جامعات برامج تطو�ر�ة لنشر ثقافة التعاون الدو�� وم

                     ومنسو�ي ا�جامعة من خالل سلسلة متتا�عة من الدورات التدر�بية وورش العمل. 
 تطو�ر ودعم الشرا�ات الدولية من خالل مسارات

 التطو�ر األ�ادي�ي 

 تطو�ر وتوأمة ال��امج األ�اديمية وفق املعاي�� العاملية. 

 العلمية املش��كة عالية التأث��. األبحاث  

 تطو�ر االبت�ار ور�ادة األعمال. 

تدر�ب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس ع�� التقنيات املتطورة �� ا�جاالت الطبية والعلمية   

 والهندسية. 

                    

العالم العر�ي ��  تطو�ر وتوثيق الصالت والشرا�ات األ�اديمية واملعرفية مع ا�جامعات الرائدة

واإلسالمي لدعم العمل كمؤسسات علمية ومنارات معرفية تحمل ع�� عاتقها مسئولية ا�حفاظ 

 ع�� الُهو�ة اإلسالمية والعر�ية و�شر ال��اث ونفائس العلوم واآلداب. 
                    

                     تطو�ر آليات استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحث�ن املتم��ين 
) التصنيف 63م 

 العاملي املتقدم

تحليل ودراسة األقران والنظراء: من خالل الدراسة ا�خارجية ملؤسسات النظراء لوضع  

                     اس��اتيجيات النمو ا�خاصة با�جامعة.
التدريس ثقافة التعاون الدو�� ومعاي�� ا�جامعات العاملية ب�ن أعضاء هيئة  تطو�ر�ة لنشربرامج 

                     ومنسو�ي ا�جامعة من خالل سلسلة متتا�عة من الدورات التدر�بية وورش العمل. 
الرؤ�ة تطو�ر الرؤ�ة والسمعة العاملية ل�جامعة من خالل شرا�ات دولية فاعلة ومتا�عة التطور �� 

                     العاملية ل�جامعة.
�اب األعمال وا�خر�ج�ن لدعم مؤشر تنافسية خر��� تطو�ر آليات للتواصل مع أر 

                     ا�جامعة. 
 

 

 

 

 

 



 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

) التصنيف 63م 

 العاملي املتقدم

                     حث العل�ي واإلنتاج املعر�� مراجعة ودراسة معامل النشر العل�ي وجودة الب
 
ً
                     تطو�ر آليات لنشر اإلنتاج العل�ي �� أوعية النشر املرموقة عامليا

                     هيئة التدريس مراجعة ودراسة معامل �سب الطالب ألعضاء 
 استقطابدولي�ن وتطو�ر آليات مراجعة ودراسة مؤشرات أعداد أعضاء هيئة التدريس ال

                     املتم��ين 
                     الطالب الدولي�نمراجعة ودراسة مؤشرات أعداد 

  ) منظومة 64م

 بحاث املبتكرةاأل 

ب�ن   االبت�ار  ثقافة  و �عز�ز  والطلبة  واملنسو�ات  بإقامةاملنسو��ن  املتعلقة   الباحث�ن  الفعاليات 

                     ادة األعمال باالبت�ار ور�
                     ا�شاء مركز االبت�ار �� ا�حج والعمرة 

                     ا�شاء مركز االبت�ار �� العلوم الشرعية واللغو�ة 
                     ا�شاء مركز االبت�ار �� الهندسة

                     ا�شاء مركز االبت�ار التق�ي
                     ا�شاء مركز االبت�ار الط�ي 

                     ا�شاء مركز االبت�ار �� �حة وسالمة البيئة
                     االبداع ور�ادة األعمال تقديم برنامج ماجست�� 

                     تقديم برامج دبلومات عليا �� ر�ادة األعمال 
�عاون مح�� ودو�� ل�خروج بالتقنيات من ا�جامعات ا�� الصناعة   مشاريع ابت�ار�ھ ذاتاستحداث  

                     بمشاريع مبتكرة ور�ادية   

امللكية  )  65م

 الفكر�ة

                     اقامة الدورات وورش العمل املتعلقة باملشاريع البحثية املبتكرة و�راءات االخ��اع
                      ع بحثية مبتكرةاجراء مشاري

دو�� ل�خروج بالتقنيات من ا�جامعات ا�� الح�� و ا�تعاون  ال  ذات  براءات االخ��اعاستحداث مشاريع  

                     الصناعة بمشاريع مبتكرة ور�ادية   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

مفكرون  )  66م

UQU Think 

tank 

                       اصدار قرار �شكيل الفر�ق
                     عقد اجتماعات الفر�ق

                     ع�� احتياجا��م من استشارات   لالطالعالقيام بز�ارات للقطاعات ا�ح�ومية وا�خاصة وغ�� الر�حية  
                         لتطو�ر املنطقة استشراف املستقبلاستشارات مشا�ل ا�جتمعية و تقديم حلول لل

ا�شاء   )  67م

ادارة االتصال  

 املؤس��ي 

                       اصدار قرار ا�شاء ادارة االتصال املؤس��ي
                     التعاقد مع شركة متخصصة لوضع خطة ادارة االتصال املؤس��ي

                       القيام بز�ارات �جهات محلية واقليمية ودولية لالطالع ع�� التجارب الناجحة �� االتصال املؤس��ي
                     القيام بالفعاليات واأل�شطة ا�خاصة باالتصال املؤس��ي

                     قياس �سبة الرضا عن ا�جامعة
الهيئة   )  68م

االستشار�ة  

 الدولية

                     اصدار قرار الهيئة االستشار�ة وصالحيا��ا 
                     ترشيح أعضاء الهيئة

                     تنظيم عقد االجتماع سنوي 
أم القرى  )  69م

 الدولية

                     عمل ز�ارات ل�جامعات العاملية 
                     ل ز�ارات ل�جامعات �� الدول االسالمية عم

                     عقد االتفاقيات لفتح فروع ل�جامعات العاملية لدى جامعة أم القرى   
                     عقد اتفاقيات لفتح فرع �جامعة أم القرى خارجيا 

                     فتح فرع �جامعة عاملية داخل جامعة أم القرى 
                     فتح فرع �جامعة أم القرى خارجيا 

 

 

 



 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 االنتماء)  70م

 والوالء 

 
ّ
  :القرى للمنسوبني نادي جامعة أم

                     القاعة.  اختيار املوقع املناسب لبناء
                     تحديد املساحة ال�لية املطلو�ة ال�ي �شغلها أرض البناء.

                     تحديد االحتياجات واملرفقات للنادي وفقا للم��انية. 
                     اختيار التصميم الهند��ي املالئم.

                     للمشروع ع�� األرض ا�ختارة وحسب املواصفات ا�حددة.اختيار املقاول املنفذ 
                     تصميم وتنفيذ الهو�ة البصر�ة ا�خاصة بالقاعة من ملصقات واعالنات ومطبوعات. 

                     �سليم واستالم املب�ى �عد اكتمال البناء ع�� األرض.
                     ثيثھ ووضع األجهزة واألدوات وعمل الدي�ورات.تجه�� النادي وتأ 

                     �عي�ن ال�ادر الوظيفي املشغل للنادي.
                     النادي. قياس مؤشر رضا العمالء عن 

                     مدار األسبوع.  الزوار ع��قياس مؤشر عدد   
  : قرى للمناسباتقاعة جامعة أم ال 

                     اختيار املوقع املناسب لبناء القاعة.  
                     املطلو�ة ال�ي �شغلها أرض البناء. املساحة ال�ليةتحديد 

                     التصميم الهند��ي للقاعة لدى شركة تصميم هند��ي 
                     ا�ختارة وحسب املواصفات ا�حددة.رض اختيار املقاول املنفذ للمشروع ع�� األ 

                     �سليم واستالم املب�ى �عد اكتمال البناء ع�� األرض.
                     واألدوات وعمل الدي�ورات. االجهزة السمعيةتجه�� القاعة وتأثي��ا ووضع 

                     للقاعة �عي�ن ال�ادر الوظيفي املشغل 
                     وضع مؤشر قياس مدى رضا العمالء عن القاعة.

 

 

 

 

 



 

 

 

 االجراءات التنفيذية اسم املبادرة
 اجلدول الزمني 

 1445عام  1444عام  1443عام  1442عام  1441عام 

 تا�ع/

 االنتماء)  70م

 والوالء 

  للتخفيضات:بطاقات منسوبي اجلامعة 
                     د مع جهات تجار�ة لتقديم بطاقات تخفيض.التعاق

                     ببطاقات التخفيضات.  إلك��و�ي متخصصشراء برنامج 
�عر�في ومطبوعات  ) ومجلدposterملصقات (تصميم الهو�ة البصر�ة للبطاقة وم�حقا��ا من 

                     أخرى. 
                     ختص إلدارة بطاقات التخفيضات. �عي�ن وتدر�ب �ادر م 

                     البدء �� املرحلة التجر�بية لتفعيل البطاقة قبل التدش�ن. 
                     توقيع عقود إضافية لشر�ات تجار�ة مقدمة للتخفيضات. 

                     املستخدم�ن للبطاقات.قياس مؤشر األداء بمعرفة عدد 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سادسا: حوكمة اخلطة التنفيذية والتشغيلية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 حوكمة ا�خطة التنفيذية والتشغيلية 
 

لتنفيذ أو قصوره وقد تقل النسبة  % من ا�خطط االس��اتيجية �� املنظمات تفشل �سبب غياب ا90�ش�� الدراسات من علماء التخطيط االس��اتي�� األبرز وهما رو�رت �ابالن وديفيد نورتون ا�� أن 

 % ولك��ا �ش�ل عام �عت�� �سبة عالية ومحبطة.  70ا��  

 تنفيذ االس��اتيجية:و�و�ح ا�جدول التا�� عوائق 

 

 الشرح  العائق

 Vision barrierعائق الرؤ�ة 
امل5  �� العامل�ن  من  العظ�ى  الغالبية  بينما  االس��اتيجية  مع�ى  تدرك  العاملة  القوى  من  فقط   %  �� ما  �عرفون  ال  نظمة 

 اس��اتيجية املنظمة وما �� رؤ���ا ورسال��ا وتوجها��ا وأهدافها االس��اتيجية

 % فقط من املدراء لد��م حوافز مرتبطة باالس��اتيجية بينما البقية �غيب لد��م ا�حوافز املتعلقة بتنفيذ االس��اتيجية People barrier 25عائق الناس 

 تقر�ر تنفيذها% من طواقم التنفيذي�ن يقضون أقل من ساعة واحدة �ل شهر �� مناقشة االس��اتيجية ومتا�عة Management barrier 85عائق االدارة  

 % من املنظمات ال يوجد ف��ا ر�ط ب�ن امل��انيات واالس��اتيجيةResources barrier 60عائق املوارد 

• Robert S. Kaplan and David P. Norton. The balanced scorecard (Boston: Harvard Business School Press, 1996). 

 

 اذ 
ً
   Office of Strategy Management (OSM)ا�حل لتال�� الفشل �� تنفيذ االس��اتيجية هو ضرورة تأسيس مكتب ادارة االس��اتيجية  ا

 OSMمكتب ادارة االس��اتيجية 6.1 

يع عمليات التحليل والتطو�ر والتخطيط والتنفيذ واملراقبة ألداء  بطر�قة مت�املة بحيث ي�ون مسؤوال عن تنسيق جم  ا�جامعةنفيذ اس��اتيجية �ع�ى مكتب إدارة االس��اتيجية بتطو�ر وت

 � التنفيذ واملراقبة والتحكم.ى �االس��اتيجية، يدعم هذا املكتب اإلدارة العليا بالتحليل االس��اتي�� ويساعد �� تطو�ر إجراءات العمل املناسبة لتوجيھ اإلدارة الوسط



 االس��اتيجيةالهي�ل التنظي�ي ملكتب إدارة   6.1.1

 يجب ان يحتوي الهي�ل التنظي�ي ملكتب إدارة االس��اتيجية ع�� ثالث وحدات أساسية ع�� األقل و��: 

  وحدة التخطيط االس��اتي�� .1

 ع��  2030عات واإلدارات وموائمة األهداف االس��اتيجية لرؤ�ة بالتعاون مع �ل القطا  ل�جامعة �عمل ع�� تطو�ر ا�خطة االس��اتيجية 
ً
، وكذلك �عمل ع�� تطو�ر قوائم املبادرات وخططها بناءا

 اولو���ا واعتمادي��ا ع�� �عضها. 

  وحدة ادارة املبادرات ومتا�عة تنفيذها .2

 ع�� اولو���ا واعتمادي��ا ع�� �عضهاجعيات التنفيذية. وأيض�عمل ع�� التنسيق واملتا�عة لتنفيذ املبادرات من قبل املر 
ً
  ا تطو�ر قوائم املبادرات وخططها بناءا

  وحدة إدارة األداء والتقار�ر  .3

 الس��اتيجية.و�ع�ى أيضا بوضع مؤشرات األداء لإلدارات بما يتناسب مع ا�خطة ا للمبادرات،�ع�ى بإعداد مؤشرات األداء االس��اتيجية ملتا�عة أداء االس��اتيجية من خالل تنفيذها  

 

  وحدة التواصل والتدر�ب االس��اتي�� وادارة التغي�� .4

ي�� وادارة  واالتصال ا�خاصة باالس��اتيجية لنشر ثقافة التخطيط ولضمان و�� جميع املنسو��ن با�خطة االس��اتيجية. والتدر�ب ع�� التخطيط االس��ات �ع�ى بتنسيق أ�شطة التواصل  

  التغي��. 

 

 ة االس��اتيجيةمهام مكتب ادار  6.1.2

 ي مكتب إدارة االس��اتيجية املهام التالية:بناءا ع�� من�جية �ابالن ونورتن ملكتب إدارة االس��اتيجية ، من املطلوب ان �غط

 ادارة التغي��: 

ة عليھ واألهم من ذلك �لھ التحديد الوا�ح ا�ج�� للفوائد ال�ي تنتظر  �عمل مكتب االدارة االس��اتيجية ع�� توضيح مسببات التغي�� وحيثياتھ ومناقشة كيفية تطبيقھ وتوضيح التوقعات امل��تب

 ادهم لتقبلھ.املوظف�ن الذين يظهر استعد

 �شكيل االس��اتيجية وتخطيطها:



وعمل تخطيط ل�حاالت ال�ي يمكن   باالس��اتيجيةتعلقة ولكنھ �عمل ع�� �سهيل هذه العملية من خالل جمع املعلومات امل  ا�جامعةال يتو�� مكتب ادارة االس��اتيجية مسؤولية صياغة اس��اتيجية  

 و�سهيل عملية ا�حوار والنقاش حول االس��اتيجية وتنسيق ا�جدول الزم�ي لتنفيذ االس��اتيجية. ا�جامعةأن تمر ��ا 

 متا�عة تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية: 

 وذلك بمتا�عة تنفيذ ا�خطة التنفيذية من قبل االدارات ا�ختلفة.�عمل مكتب ادارة االس��اتيجية ع�� التأكد من تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية 

 تنسيق بطاقات األداء املتوازن: 

 يتمثل مركز مهام مكتب ادارة االس��اتيجية �� وصايتھ ع�� عملية بطاقة األداء املتوازن بأكملها.

 نقل و�يصال االس��اتيجية: 

امة والعروض التقديمية وفرص التعلم االلك��و�ي و�قامة الفعاليات واالتصال امل��كزة ع�� االس��اتيجية بما �� ذلك االجتماعات الع يقوم مكتب ادارة االس��اتيجية بتنسيق أ�شطة التواصل

 وامللتقيات والدورات لنشر ثقافة التخطيط ولضمان و�� جميع املنسو��ن با�خطة االس��اتيجية. 

 املواءمة: 

كما �عمل ع�� تحديد إجراءات الت�امل ملوائمة   الس��اتيجية دون وجود ازدواجية.�ط ب�ن �افة العمليات بحيث يضمن أن تؤدي سالسة انجازها لتنفيذ ا�عمل مكتب ادارة االس��اتيجية كنسيج ير 

 .بحيث �ستخدم املوارد البشر�ة بالطر�قة املث�� لتنفيذ وتب�ي االس��اتيجية ا�جامعة�ل ما يتعلق برأس املال البشري مع اس��اتيجية  

 ادارة املبادرات: 

 مليات ال�ي تضمن س�� املبادرات ع�� الطر�ق ال�حيح وعدم حيادها عنھ ليضمن تحقيق التأث�� االس��اتي�� املطلوب.�عمل مكتب ادارة االس��اتيجية ع�� توف�� الع

 التنسيق االداري ب�ن السلطات: 

وضمان التوف�� الفعال الحتياجا��م من املعلومات املطلو�ة حول املص�حة املستفيدين داخليا وخارجيا للتنسيق فيما بي��م يقوم مكتب ادارة االس��اتيجية بالعمل مع االدارة العليا وأ�حاب 

 االس��اتيجية. 

 ادارة مراجعة األداء: 

 األداء وفق أداة الك��ونية مخصصة لذلك.  واختبار تنفيذها ع�� أرض الواقع ومراجعة مؤشرات لالس��اتيجية�عمل مكتب ادارة االس��اتيجية ع�� املراجعة املستمرة 

ا  : تيجيةمراجعة االس��

 تحديد وتطو�ر االجراءات والعمليات املناسبة ملراجعة االس��اتيجية من خالل العناصر التالية:  

 مراجعة التخطيط االس��اتي��  -

 مراجعة خطة االتصال والتواصل االس��اتيجية والو�� با�خطة االس��اتيجية.   -

 س إدارة املبادرات. راجعة أسم -

 



 املمارسات  أفضل مشاركة 

 ال�ي من شا��ا رفع مستوى التعاون والتنسيق ب�ن اإلدارات �� عملها املش��ك لتحقيق األهداف االس��اتيجية. وأفضل املمارساتيحفز مكتب إدارة االس��اتيجية �افة اإلدارات باألف�ار ا�جديدة  

 ألتمتة تنفيذ ا�خطة ةاختيار األداة االلك��ونيمتطلبات 6.1.3 

ت وتقييمات دقيقة لس�� عملية التنفيذ  أتمتة نظام لإلدارة االس��اتيجية بحيث يتم متا�عة س�� تنفيذ االس��اتيجية وفق نظام الك��و�ي محدد يقيس مؤشرات األداء و�قدم تحليال من ا�جيد أن يتم 

 ستمرة والتغذية الراجعة و��ون ذلك باستخدام اداة تقنية مخصصة لذلك. االدارات ا�ختلفة وتقديم التقار�ر املويساعد �� ادارة ا�خطة االس��اتيجية والتواصل واملواءمة ب�ن 

 ع�� األداة ان تكون قادرة ع�� دعم وتخصيص املتطلبات العامة التالية:

 صفحات الو�ب.داء وتقديم تقار�ر �ش�ل ملفات او ع��  تدعم التخطيط و�دارة االس��اتيجية والتحليل وتتبع املوازنة ولوحات القيادة و�دارة مؤشرات األ  -

 تدعم تخصيص التقار�ر بحسب مؤشرات األداء. -

 تدعم املشاركة والتنسيق والعمل املش��ك ب�ن �افة اإلدارات.  -

 االس��اتيجية. تدعم التحديث اال�ي لر�ط اإلدارات وأدا��ا مع  -

 . جيةباالس��اتيتدعم ر�ط املوارد املالية والبشر�ة وغ��ها  -

 داخل ا�جهة وخارجها. باالس��اتيجيةتدعم عملية التواصل بما يتعلق  -

 تدعم تخصيص لوحات قيادة ملراقبة مؤشرات األداء.  -

 .ا�جامعةقابلية الت�امل مع أنظمة  -

 . والتوار�خ ال�جر�ةتدعم اللغة العر�ية  -

 . ا�جامعةتدعم مختلف أنظمة التشغيل وا�خوادم لدى  -

 .حات الو�ب هزة الذكية وتدعم التصميم املرن لصف واجهات التطبيق لألجتدعم  -

 



 املوارد البشر�ة املطلو�ة لتشغيل مكتب ادارة االس��اتيجية 6.1.4

 :حسب الشروط التاليةلتشغيل مكتب إدارة االس��اتيجية بكفاءة وفعالية يفضل توف�� استشار��ن 

 � القطاع ا�ح�ومي.خ��ة �� إدارة االس��اتيجية وتأسيس و�شغيل م�اتب االس��اتيجية � 

 اللغة العر�ية واإلنجل��ية. إجادة 

  إدارة املشاريع (ع�� شهادة حاصل�ن ��PMP/Prince2/ MSP( . 

  .��حاصل�ن ع�� شهادة �� إدارة األداء او االس��اتيجية او التخطيط االس��اتي 

 و�و�ح ا�جدول التا�� املوارد البشر�ة املطلو�ة:

 

 العدد  املسمى

 1 مدير مشروع 

 1 املكتب تشاري تأسيس اس

 1 مستشار إدارة املبادرات االس��اتيجية 

استشاري إدارة األداء ومؤشرات األداء  

 الرئيسية 
1 

 1 استشاري ادارة اداة إدارة االس��اتيجية واألداء 

 2 سكرتار�ة 

 



 لتشغيل مكتب ادارة االس��اتيجية   متطلبات التدر�ب 6.1.5

 :والتدر�ب املتوقععرفة �عرض ا�جدول التا�� قائمة نقل امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب املطلوب م

 تدر�ب ع�� إجراءات تأسيس املكتب  1

(OSM Establishment Session(s)) 

 تدر�ب ع�� �شغيل املكتب (نقل املعرفة)  2

(OSM Operations and on the job training) 

 دورة حياة اإلدارة االس��اتيجية  3

(OSM Strategic Management Lifecycle) 

 تدر�ب ع�� العمليات واإلجراءات والسياسات املتعلقة باملكتب  4

(Training on OSM Processes, Procedures and Policies) 

 تدر�ب ع�� إدارة األداء و�طاقة األداء املتوازن من خالل األداة (تدر�ب املستخدم�ن)  5

(OSM Scorecard / Performance Management Tool Usage and End User Training) 

6 
 تدر�ب ع�� التخطيط االس��اتي�� و�دارة األداء 

(Accredited Strategic Business Planning and Performance Management like KPI-Institute Certification) 
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