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1 
التعليم 

 الفعال والتعلم

1 

 جودة تقويم
 خمرجات
 السنة

 التحضريية
 وتعزيز
 ضمان

 استفادة
 من الطلبة

 موادها
 التعليمية

جودة برنامج 
 السنة التحضريية

 رمقرر مطونسبة  3 تطوير املقررات الدراسية للسنة التحضريية 1
نسبة الرضا عن خمرجات السنة 

 التحضريية

 غري حمدد
 غري حمدد

20% 
 حيدد الحقا

100% 
80% 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي وحدة السنة التحضريية للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  50 % 25 غري حمدد عدد عضو متميز 2 استقطاب أعضاء هيئة تعليمية مالئمة للربنامج 2
 حمكم خارجي وحدة السنة التحضريية للشؤون التعليمية

نسبة طالب جمتاز اختبارات  1 تأهيل الطالب فكريًا ومهاريًا وسلوكيًا للحياة اجلامعية 3
 التخصص

0 
0 

0 
0 

85 
%90 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

2 

 استكمال
 حصول

 على اجلامعة
 االعتماد
 املؤسسي
 الدويل

 والرباجمي
 جلميع
 الربامج
 واملراحل

 التعليمية

استدامة االعتماد 
 األكادميي

4 
استكمال متطلبات االعتماد األكادميي الوطني والدويل لكافة الربامج 

 برنامج معتمد حملياعدد  5 التعليمية غري املعتمدة
 برنامج معتمد دولياعدد 

 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

35  
35  

وكالة اجلامعة 
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 األكادميي

 اعتماد خارجي

5 
تطوير نظام التغذية الراجعة وتقييم خمرجات عمليات االعتماد 

وكالة اجلامعة  %100 %25 0 نسبة برنامج مت مراجعته 5 األكادميي يف الربامج املعتمدة
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 حمكم خارجي األكادميي

وكالة اجلامعة  20 حيدد الحقا 0 عدد مراجع 3 للربامج التعليمية إعداد مراجعني داخليني 6
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 األكادميي

 حمكم خارجي

7 
وضع مقاييس وإجراء عملية التقويم الذاتي واملراجعة الداخلية للربامج 

 وجود مقاييس 3 وفقا ملعايري هيئة تقويم التعليم
 عدد برنامج

 ال
0 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

 نعم
15 

وكالة اجلامعة 
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 األكادميي

 حمكم خارجي

 نعم ال ال يوجد وجود نظام ومرجعية 3 تطوير مؤشرات اداء ذكية للتعليم العايل )تشكيل مرجعية( 8
وكالة اجلامعة 

 للشؤون التعليمية

مكتب وكيل اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  20 حيدد الحقا 0 عدد برنامج 3 مراجعة وتقويم مؤشرات االداء والتقويم النجمي للربامج 9
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 حمكم خارجي األكادميي

10 
مراجعة وتقويم توصيف الربامج واملقررات وفقا إلطار مؤهالت االعتماد 

 الوطني 
وكالة اجلامعة  10 حيدد الحقا 0 عدد برنامج 3

 للتطوير
إدارة االعتماد 

 حمكم خارجي األكادميي

 5 تطوير نظام استقصاء اآلراء يف إدارة القياس والتقويم  11
وجود نظام وفق معايري هيئة 

 تقويم التعليم
 عدد استبانة

 ال
0 

 نعم
 حيدد الحقا

 نعم
9 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي إدارة القياس والتقويم للتطوير

وكالة اجلامعة  نعم حيدد الحقا ال وجود نظام 3 إنشاء وتطوير نظام إلكرتوني إلدارة عمليات االعتماد األكادميي 12
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 األكادميي

 حمكم خارجي

3 

 إدارة تطبيق
 العملية

 التعليمية
 باستخدام

 نواتج
 التعلم

جودة خمرجات 
العملية 
 التعليمية

13 
خمرجات العملية التعليمية باستخدام نظام نواتج التعلم  ةتعزيز جود

 عضو هيئة تدريس واملنهاج()
5 

 نسبة برنامج مطور
نسبة الرضا عن خمرجات العملية 

 التعليمية

 حمددغري 
 غري حمدد

65% 
 حيدد الحقا

100 % 
95% 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي الكليات واملعاهد للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  % 50 %50 غري حمدد نسبة برنامج مطور 5 ستطوير الربامج التعليمية ملرحلة البكالوريو 14
 حمكم خارجي الكليات واملعاهد للشؤون التعليمية

نسبة طالب خريج جمتاز  5 تأهيل الطلبة اخلرجيني لدخول اختبارات مهنية للجمعيات العلمية  15
وكالة اجلامعة  %90 حيدد الحقا 0 االختبارات 

 للشؤون التعليمية

إدارة القياس والتقويم 
+ 

 وحدة املناهج
 املاحنة اجلهات

 عدد عضو هيئة تدريس 2 استقطاب أعضاء هيئة تعليمية متميزة )تأهيل وتدريب وتطوير( 16
 عدد فني

 غري حمدد
 غري حمدد

30  % 
30 % 

100 
100 

وكالة اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

مكتب وكيل اجلامعة 
 العقود صدور للشؤون التعليمية

 نعم حيدد الحقا ال  وجود دراسة 2 دراسة أثر خمرجات اجلامعة يف سوق العمل 17
وكالة اجلامعة 

 حمكم خارجي إدارة القياس والتقويم للتطوير

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kau.edu.sa/Images/0013905/KAU Logo.gif&imgrefurl=http://aaahmed5.kau.edu.sa/&docid=nSMeKJjtU3ZJkM&tbnid=o9uAktbal1xjzM:&w=326&h=394&ei=vKrXUrzFIaii0QWq84AQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


   بادرات  املسارات والربامج وامل     " 2020" تعزيز التحول الوطني     هـ1440-1436اخلطة االسرتاتيجية الثالثة جلامعة امللك عبدالعزيز  -جلامعةا 

 رقم
 املسار

 أسم
 املسار

 رقم
 اهلدف

اسم اهلدف 
  احملدد

 أسم
 الربنامج

 رقم
 ملبادرةا

   أسم
 املبادرة 

 مدة
 تنفيذ

 املبادرة
 بالسنة

 عدد، )نسبة، املؤشر ومسمى نوع
 )وجود(( نعم/ال ترتيب،

 املؤشر قيمة
 األساسية

 املؤشر قيمة
 احلالية

 املؤشر قيمة
 القطاع املنفذ شرفةامل الوكالة املستهدفة

 التحكيم نوع
  خارجي، مقيم)

 خارجي، اعتماد
 خارجي، تصنيف

 خارجية، جهة
 (رمسية وثيقة

 

 

18 
تطوير املقرر التدريبي ومشروع التخرج داخل الربنامج التعليمي مع 

وكالة اجلامعة  % 50 %45 غري حمدد نسبة مقرر تدريبي مطور 5 قطاعات متميزة خارج اجلامعة
 حمكم خارجي الكليات واملعاهد للشؤون التعليمية

 5 % منها ذاتية التمويل 25هيكلة الربامج التعليمية لتصبح  19
مدفوع يف التعليم نامج برعدد 

 املدمج
 التمويل ذاتي برنامجنسبة 

 غري حمدد
0 

0  % 
 حيدد الحقا

20 
25% 

وكالة اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

عمادة التعلم 
اإللكرتوني والتعليم 

إدارة عن بعد + 
 االستثمار

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  12 حيدد الحقا 0 عدد برنامج بيني مطبق 3 تطبيق الربامج البينية  20
 حمكم خارجي الكليات للشؤون التعليمية

 نسبة تفعيل برنامج املرشد  3 توحيد إجراءات ومعايري االرشاد األكادميي 21
 نسبة الرضا

 غري حمدد 
 غري حمدد

70% 
 حيدد الحقا

100% 
85% 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي الكليات واملعاهد للشؤون التعليمية

 عدد برنامج 3 تطوير وصياغة نواتج تعلم الربنامج واملقررات التعليمية 22
 عدد مقرر

0 
0 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

40 
200 

وكالة اجلامعة 
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 حمكم خارجي األكادميي

وكالة اجلامعة  20 حيدد الحقا 0 عدد مقرر 3 تقويم وتوصيف مقررات اخلربة امليدانية  23
 للتطوير

إدارة االعتماد 
 حمكم خارجي األكادميي

4 

 تعزيز
 تطبيقات
 التعليم

)  املدمج
 - اإللكرتوني
(  التقليدي
 جلميع
 املقررات
 ةالدراسي

تعزيز التعليم 
عن بعد والتعلم 

 اإللكرتوني

24 
( وتصميم مساقات تعليمية MOOCإنشاء منصة تدريبية الكرتونية )

اجلامعة وكالة  500000 حيدد الحقا 0 عدد املستفيدين 3 تدريبية
 للتطوير

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

 حمكم خارجي

 تعليم طبي   مقررعدد  5 تطوير املقررات الدراسية للتعلم االلكرتوني 25
 نسبة مقرر دراسي

 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
25% 

5 
100% 

وكالة اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

عمادة التعلم 
االلكرتوني والتعليم 

 عن بعد

 حمكم خارجي

 5 %25 غري حمدد عدد برنامج 5 موائمة برامج التعلم اإللكرتوني خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 26
وكالة اجلامعة 

 للشؤون التعليمية

عمادة التعلم 
االلكرتوني والتعليم 

 عن بعد

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  نعم ال ال وجود مركز اتصال مطور 2 تطوير مركز االتصال التعليمي  27
 للشؤون التعليمية

عمادة التعلم 
االلكرتوني والتعليم 

 عن بعد

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  نعم %50 ال مطور زوجود مرك 2 للجامعة االلكرتونية مركز االختبارات تطوير 28
 للشؤون التعليمية

عمادة التعلم 
االلكرتوني والتعليم 

 عن بعد

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  نعم ال ال وجود نظام مراقبة أيل 3 لالختبارات االنضباطي تطوير نظام املراقبة 29
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

5 

 قاعات تطوير
 الدروس
 واملعامل

 واملختربات
 والورش
 وتزويدها
 بالتقنيات
 احلديثة

 فني وكادر

تطوير اخلدمات 
 التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم ال ال وجود شهادة اعتماد  5 (ISO 17025 & ISO 15189)   اعداد نظام خمتربات مبعايري عاملية  30
 للتطوير

املعامل -إدارة اجلودة
املركزية )مركز امللك 
 فهد للبحوث الطبية(

 اعتماد خارجي

 نعم %45 ال وجود نظام Plus  ODUS 2 تطوير وترقية نظام 31
وكالة اجلامعة 

 للشؤون التعليمية

عمادة القبول 
 والتسجيل

 حمكم خارجي

نسبة فصول وتقنيات ومعامل  5 تطوير الفصول الدراسية والتقنيات التعليمية واملعامل االفرتاضية 32
وكالة اجلامعة  %70 %60 غري حمدد حديثة

 للشؤون التعليمية
اإلدارة العامة للخدمات 

 حمكم خارجي التعليمية

وكالة اجلامعة  % 70 %40 غري حمدد نسبة استبيان الرضا 3 تطوير اخلدمات الصحية واإلرشاد النفسي للطلبة 33
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

34 
تطوير نظام للشكاوى والتغذية الراجعة لضمان ومحاية حق املستفيد وفق 

 وجود شهادة اعتماد  ISO 10002 5املواصفة 
 وجود شهادة مطابقة مواصفة

 ال
 ال

 ال
 ال

 نعم
 نعم

وكالة اجلامعة 
 اعتماد خارجي ادارة اجلودة للتطوير

 وجود قاعدة بيانات مطورة 1 تنمية رابطة اخلرجيني 35
ة
ّ
الي

ّ
ع

َ
 عدد ف

 ال
 غري حمدد

 ال
0 

 نعم
30 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية
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 مؤهل
 وتقنياً  علمياً 

وكالة اجلامعة  نعم %30 ال وجود احملكمة 1 إنشاء احملكمة الطالبية 36
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

37 
تنمية واستثمار التعلم باحملاكاة يف الكليات الصحية )مركز املهارات 

 السريرية(
وكالة اجلامعة  %100 حيدد الحقا غري حمدد نسبة الطالب املستفيدين 3

 للتطوير
مكتب وكيل اجلامعة 

 حمكم خارجي للتطوير

6 

 دعم
 املهارات
 اإلبداعية

 واالبتكارية
 ملنسوبي
 اجلامعة
 وزيادة

 على احلصول
 براءات
 االخرتاع

 هيئة ألعضاء
 التدريس
 والطلبة

دعم االبداع 
 واالبتكار

 5 استقطاب ومتابعة الطلبة املوهوبني واملبدعني يف اجلامعة 38
 نسبة موهوب

 عدد جائزة وبراءة اخرتاع
 أعمال املوهبة املميزةنسبة 

 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

% من 5
 الطلبة
20 

% من 5
 املوهوبني

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي مركز املوهبة واالبداع للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة       دعم معايري اكتشاف املواهب 39
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
  للتطوير

 5 االخرتاع براءات ودعم تشجيع 40
 عدد جائزة ابتكار
 عدد براءة مسجلة
 عدد براءة صادرة

 مدعم مشروع عدد

 اخرتاع للحصول على براءة

 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

3 
300 
100 
200 
 

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

مكتب وكيل الدراسات 
 حمكم خارجي العليا والبحث العلمي

 25 0 0 ستثمر فيهام براءةعدد  5 تطوير ودعم إدارة استثمار امللكية الفكرية 41
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

إدارة امللكية الفكرية 
 حمكم خارجي )حدائق املعرفة(

 2 1 0 معمل مفعلعدد  5 (Fab labتفعيل معمل اإلبداع واالبتكار ) 42
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

)حدائق  مراكز التحويل
 حمكم خارجي املعرفة(

43 
خالل مشاريع ومنتجات  ندعم وتفعيل قطاع حاضنات األعمال "م
 حمتضنة"

 

5 
 حاضنة مفعلةعدد 

 مشروععدد 
 منتجعدد 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
40 
8 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

حاضنات األعمال 
وريادة  االبتكار)منطقة 

 األعمال(

 حمكم خارجي

7 

 بناء
 الشخصية
 املتكاملة
 للطالب
 جبوانبها

 من املختلفة
 خالل

 األنشطة
 الطالبية

جودة االنشطة 
 الطالبية

 3 تعزيز مكانة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف البيئة التعليمية 44
نسبة منافسة   وتشغيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة يف سوق 

 العمل

وكالة اجلامعة  %100 حيدد الحقا غري حمدد
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

45 
تنمية شخصية الطالب املعتدلة فكريا وسلوكيا )مركز األمري خالد الفيصل 

 لالعتدال(
 نسبة الطلبة املستفيدين 3

 استبيان رضا 
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

20 
85 

اجلامعة وكالة 
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  10 % 30 غري حمدد عدد خدمة 1 الطالب الذكيةبطاقة تطوير  46
 حمكم خارجي عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

2 

 الدراسات
 العليا والبحث

 العلمي

8 

 تعزيز
 االرتقاء
 بربامج

 الدراسات
 من العليا

 اجلودة حيث
 والعدد

تطوير الدراسات 
 العليا

47 
 سبكالوريواستحداث برنامج ماجستري يف القسم الذي لديه برنامج 

 مضى عليه أربع سنوات
 12 حيدد الحقا 90 نامجعدد بر 5

وكالة اجلامعة 
للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 تسجيل الطالب عمادة الدراسات العليا

48 
استحداث برنامج دكتوراه يف القسم الذي لديه برنامج ماجستري مضى 

 عليه سنتان
 15 حيدد الحقا 41 نامجعدد بر 5

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 تسجيل الطالب عمادة الدراسات العليا

49 
استحداث برامج دراسات عليا متعددة التخصصات ختدم تطلعات 

 التنمية
 10 حيدد الحقا 5 نامجعدد بر 5

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 تسجيل الطالب عمادة الدراسات العليا

 40 حيدد الحقا 105 مجعدد برنا 5 تطوير كل برنامج دراسات عليا مضى عليه عشر سنوات 50
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

اعتماد جملس  عمادة الدراسات العليا
 اجلامعة

 % 10 % 5 0 نسبة طالب متميز 5 استقطاب طلبة الدراسات العليا املتميزين من داخل وخارج اململكة 51
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 وصول الطالب عمادة الدراسات العليا

52 
دعم املشاركة يف املؤمترات العاملية ألعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا 
 120 %  5 غري حمدد عدد مشاركة 5

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

املشرف على وحدة 
املؤمترات والندوات 

 وورش العمل

 حمكم خارجي

53 
ختصيص قاعة يف الكلية تزود مبكاتب وأجهزة حاسب وطابعات لطلبة 

 الدراسات العليا
وكالة اجلامعة  19 حيدد الحقا غري حمدد عدد قاعة جمهزة 5

 للشؤون التعليمية
اإلدارة العامة للخدمات 

 حمكم خارجي التعليمية
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 املسار

 أسم
 املسار

 رقم
 اهلدف

اسم اهلدف 
  احملدد

 أسم
 الربنامج

 رقم
 ملبادرةا

   أسم
 املبادرة 

 مدة
 تنفيذ

 املبادرة
 بالسنة

 عدد، )نسبة، املؤشر ومسمى نوع
 )وجود(( نعم/ال ترتيب،

 املؤشر قيمة
 األساسية

 املؤشر قيمة
 احلالية

 املؤشر قيمة
 القطاع املنفذ شرفةامل الوكالة املستهدفة

 التحكيم نوع
  خارجي، مقيم)

 خارجي، اعتماد
 خارجي، تصنيف

 خارجية، جهة
 (رمسية وثيقة

 

 

9 

 زيادة
 إنتاجية
 النشر

 العلمي
 املتميز
 جلميع
 الفئات

 األكادميية

استدامة البحث 
 العلمي

 5 االستفادة من برنامج التميز املعريف يف نقل املعرفة وتوطني التقنية 54
تميزين يف معلماء  ةعدد مشارك

اإلشراف على رسائل الدراسات 
 العليا

من خارج  مدعممشروع عدد 
اجلامعة باملشاركة مع العلماء 

 املتميزين
مدعم من اجلامعة مشروع عدد 

 املتميزينباملشاركة مع العلماء 
عمل يف ة وورش حماضرةعدد 

اجلامعة التي قدمها العلماء 
 املتميزين

 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

300 
150 
200 
150 

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

جلنة العلماء املتميزين 
بوكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي

 3 حيدد الحقا 1 عدد جملة علمية 5 (ISIحتويل جمالت اجلامعة العلمية جملالت عاملية مرموقة ) 55
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

ظهور اجملالت يف  شؤون اجمللس العلمي
 القائمة

 5000 حيدد الحقا 3600 عدد متوسط سنوي استشهاد 5 ستشهادات للمقاالت العلمية ألعضاء هيئة التدريساال دعم 56
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

النتائج يف ظهور  عمادة البحث العلمي
 املوقع

 5 دعم النشر العلمي املتميز طبقًا لألولويات االسرتاتيجية البحثية 57
 جملتي ناتشر وساينسعدد مقال 
فئة ) أ (، ) ب (، ) ج  ISIعدد مقال 

) 
عدد مشكلة حمصلة من الصناعة 

 واجملتمع

 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

50 
100 ،150 ،

150 
50 

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 عمادة البحث العلمي
ظهور النتائج يف 

 املوقع

58 
مخسة  عشرة، ) أفضل دعم أحباث التخصصات العلمية ذات االجناز العاملي

 مائتني يف العامل ( مائة، مخسون، وعشرون،
5 

 عدد حبث مدعم لكل فئة
 عدد مقال جملتي ناتشر وساينس

فئة ) أ (، ) ب (، ) ج  ISIعدد مقال 
) 

 غري حمدد
 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

 (20 ،16 ،
12 ،8 ،4 ) 

50 
100 ،150 ،

150 

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 حمكم خارجي البحث العلميعمادة 

 1، 5، 10 حيدد الحقا غري حمدد عدد جائزة حملية، اقليمية، عاملية 5 تأهيل عضو هيئة التدريس للحصول على جوائز حملية وإقليمية وعاملية 59
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

60 
اجلمعيات  وإدارة وأنشطةجلان  دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف

 العلمية العاملية
 50 حيدد الحقا 0 عدد عضو نشط 5

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

املشرف على وحدة 
املؤمترات والندوات 

 وورش العمل

 حمكم خارجي

 5 واجملموعات البحثية راكزوتطوير امل تقييم 61
 عدد مركز جديد
 عدد مركز مطور

 عدد جمموعة حبثية

12 
 غري حمدد

21 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

3 
2 
75 

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

 5 واملساندة للباحثني ) تذليل العقبات اللوجستية (دعم وحدة النشاء إ 62
 وجود وحدة
 نسبة مشكلة

 ال
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

 نعم
 % مشاكل 0

وكالة اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

اإلدارة العامة للخدمات 
 حمكم خارجي التعليمية

 %100 حيدد الحقا غري حمدد نسبة رسالة، مشروع، حبث 5 وللرسائل واملشاريع واألحباث للنشر العلميتطوير نظام املستودع الرقمي  63
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

  120 حيدد الحقا غري حدد عدد حبث 5 دعم البحوث االجتماعية واالنسانية وخدمة اجملتمع 64
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

 عدد حبث 5 دعم االحباث التي تقود ملنتجات معرفية 65
 عدد منتج

 غري حمدد
 غري حمدد

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

20  
5  

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

66 
الرصد املستمر للمتغريات األوقيانوغرافية واجلوية يف املناطق الساحلية 

 للمملكة بالبحر األمحر
 نعم ال ال  نظام رصد إلكرتونيوجود  3

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 حمكم خارجي كلية علوم البحار

67 
إصدار أطلس إلكرتوني للموارد احليوية الطبيعية يف املياه اإلقليمية 

 السعودية
 نعم ال ال  أطلس إلكرتونيوجود  3

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

 خارجي حمكم كلية علوم البحار

 نعم ال ال  وجود املركز 3 إنشاء مركز الرتمجة 68
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة البحث العلمي

10 

 تعزيز
 األحباث

 االسرتاتيجية
 خالل من

دعم األحباث 
 االسرتاتيجية

      دعم األحباث التطبيقية يف جمال احلج والعمرة والزيارة 69
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي الدراسات العلياعمادة 

      دعم األحباث التطبيقية يف جمال االقتصاد اإلسالمي 70
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا

      دعم األحباث التطبيقية يف جمال حتلية املياه 71
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا
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 عدد، )نسبة، املؤشر ومسمى نوع
 )وجود(( نعم/ال ترتيب،
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 األساسية

 املؤشر قيمة
 احلالية
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 خارجية، جهة
 (رمسية وثيقة

 

 

 التعاون
 مع البحثي

 العلماء
 يف املتميزين

 100 أفضل
 عاملية جامعة

      دعم األحباث التطبيقية يف جمال الطاقة الشمسية 72
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا

      دعم األحباث التطبيقية يف جمال املياه اجلوفية 73
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا

      دعم األحباث التطبيقية يف علوم البحر األمحر 74
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا

3 
املسؤولية 
 اجملتمعية

11 

 تعزيز
 املسؤولية
 اجملتمعية

 لدى
 منسوبي
 اجلامعة
 يف باملشاركة
 أنشطة
 خدمة

 اجملتمع
 املختلفة

تطوير املسؤولية 
اجملتمعية داخل 

 اجلامعة

 1 0 0 عدد )دليل( 2 إعداد دليل املسؤولية اجملتمعية 75
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي عمادة خدمة اجملتمع

76 
خالل إقامة حماضرات  نتأصيل مفهوم املسؤولية اجملتمعية اجلامعية "م

 وورش عمل"
 عدد حماضرة 3

 عدد ورشة عمل
0 
0 

2 
1 

6 
3 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

 حمكم خارجي عمادة خدمة اجملتمع

77 
تقديم جائزة ألفضل مشاركة كلية / قسم / عضو / إداري / طالب يف خدمة 

 اجملتمع
 4 4 0 جائزةعدد  2

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

 حمكم خارجي عمادة خدمة اجملتمع

12 

 دور تفعيل
 الكليات
 واملراكز

 والكراسي
 واجلمعيات

 نقل يف
 املعرفة
 لتحقيق

 االحتياجات
 اجملتمعية

تطوير التنمية 
 اجملتمعية

 1 1 0 معرضعدد  2 إقامة معرض خيتص باملسؤولية اجملتمعية 78
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 خارجيحمكم  عمادة خدمة اجملتمع

 عدد دورة 5 للمجتمع تقديم دورات وخدمات استشارية ختصصية 79
 عدد استشارة

0 
0 

2 
117 

6 
180 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

اجملتمع +  خدمة عمادة
معهد البحوث 

 واالستشارات

 

 حمكم خارجي

80 
)معاجلة مشكلة  تنفيذ مشروع مميز يف جمال التخصص خلدمة اجملتمع

 (جمتمعية 
 2 1 0 مشروع مميزعدد  5

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

  املعريف

 حمكم خارجي عمادة خدمة اجملتمع

 امعلم مؤهل تربويعدد  3 تطوير معلم التعليم العام املتخصص 81
وكالة اجلامعة  1000 حيدد الحقا 0 وختصصيا

 للتطوير
مكتب وكيل اجلامعة 

 حمكم خارجي للتطوير

بسوق العمل  خريج ملتحقنسبة  5 تطوير منظومة كليات اجملتمع باململكة 82
وكالة اجلامعة  %60 حيدد الحقا 0 ( أشهر من تاريخ التخرج6خالل )

 للتطوير
مكتب وكيل اجلامعة 

 حمكم خارجي للتطوير

 100 حيدد الحقا 0 عدد فعالية 3 تفعيل دور اجلمعيات العلمية باجلامعة لتعزيز التنمية اجملتمعية 83
وكالة الدراسات 
العليا والبحث 

 العلمي

مكتب وكيل الدراسات 
 حمكم خارجي العليا والبحث العلمي

 1 0 0 عدد )عقد اإلنشاء( 5 إنشاء املركز الوطني للطفولة 84
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

إدارة املسؤولية 
االجتماعية )عمادة 

 خدمة اجملتمع(

 حمكم خارجي

 5 5 0 شراكةعدد  5 تطوير شراكات جمتمعية 85
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي عمادة خدمة اجملتمع 

4 
التطوير اإلداري 

 واإلعالمي
13 

 تطوير
 البنية

 التحتية
 لإلعالم

 والتواصل
 االجتماعي

تفعيل االعالم 
ووسائط التواصل 

 االجتماعي

ترتيب تصنيف املوقع  5 تعزيز املوقع اإللكرتوني عاملياً  86
 اإلليكرتوني

ترتيب عاملي 
ترتيب عاملي  23% 711

100 
مكتب معايل مدير 

 تصنيف خارجي عمادة تقنية املعلومات اجلامعة

وكالة اجلامعة  نعم حيدد الحقا ال وجود مركز 2 إنشاء مركز دعم القرار ) املرصد ( 87
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 للتطوير

 حمكم خارجي

مكتب معايل مدير  % 100 حيدد الحقا % 30 نسبة تطوير أجهزة ومعدات 5 دعم وتطوير املركز اإلعالمي 88
 حمكم خارجي املركز اإلعالمي اجلامعة

 نسبة استبيان الرضا 5 تعزيز الصورة الذهنية للجامعة حمليًا ودولياً  89
 عدد االعمال

50 % 
 غري حمدود

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

80 – 90 % 
50 

مكتب معايل مدير 
 حمكم خارجي املركز اإلعالمي اجلامعة
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14 

 تطوير
 اهلياكل
 اإلدارية
 وآليات

 التوظيف
 والرتقيات
 الوظيفية
 وتطوير

 القيادات
 جلميع
 الفئات

تطوير القيادة 
 واإلنتاجية

وكالة اجلامعة  30 حيدد الحقا غري حمدد عدد دورة 5 إعداد وتنفيذ احلقيبة التدريبية لتأهيل القيادات األكادميية  90
 للتطوير

تطوير التعليم مركز 
 حمكم خارجي اجلامعي

وكالة اجلامعة  500 200 0 عدد عضو مؤهل 4 إعداد وتنفيذ دبلوم عضو هيئة التدريس احملرتف 91
 للتطوير

مركز تطوير التعليم 
 حمكم خارجي اجلامعي

92 
إعداد وتنفيذ احلقيبة التدريبية لتأهيل القيادات اإلدارية لتنمية 

 املهارات اإلدارية واملالية والقانونية والتقنية
 حمكم خارجي ادارة التطوير اإلداري وكالة اجلامعة 700 550 0 عدد قيادة مؤهلة 5

93 
إعداد وتنفيذ احلقيبة التدريبية التخصصية لتأهيل املوظفني حديثي 

 التعيني
 حمكم خارجي وكالة شطر الطالبات وكالة اجلامعة 500 400 0 عدد متدرب 5

94 
 واتفاقياتتنمية وتطوير مركز قيادات املستقبل من خالل إقامة فعاليات 

 5 وبرامج تطويرية
 عدد فعالية مقامة
 عدد اتفاقية دولية

 عدد برنامج تطوير إداري

0 
0 
0 

1 
1 
0 

3 
2 
2 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

  املعريف

 مركز إعداد
 خارجيحمكم  قيادات املستقبل

 حمكم خارجي ادارة التطوير اإلداري وكالة اجلامعة 500 400 0 عدد متدرب 5 تنمية مهارات الفنيني 95

وكالة اجلامعة  40 8 0 عدد حماضرة وورشة عمل 5 تعزيز نشر ثقافة معايري اجلودة والتميز  96
 حمكم خارجي ادارة اجلودة للتطوير

وكالة اجلامعة       تعزيز ثقافة التخطيط االسرتاتيجي 97
 للتطوير

إدارة التخطيط 
  االسرتاتيجي

98 
إلدارة اجلودة والسالمة والصحة املهنية والبيئة  (IMS)تطبيق نظام 

 (ISO 9001& ISO 14001&OHSAS 18001)مبعايري عاملية 
 

على شهادة  ةعدد كلية حاصل 5
 اعتماد متكامل

وكالة اجلامعة   4 1 0
 اعتماد خارجي إدارة اجلودة للتطوير

99 
وقياس اجلاهزية على مستوى  (EFQM) تطبيق معايري التميز األوروبي

 اجلامعة
وكالة اجلامعة  % 100 %20 0 نسبة قطاع معتمد ) اجلاهزية ( 5

 اعتماد خارجي ادارة اجلودة للتطوير

وكالة اجلامعة  80 حيدد الحقا غري حمدد عدد دورة تفاعلية 3 تقديم دورات تفاعلية يف اجلدارات ) القيم ( 100
 حمكم خارجي مكتب وكيل التطوير للتطوير

وكالة اجلامعة       تعزيز القيم االسرتاتيجية 101
 للتطوير

إدارة التخطيط 
  االسرتاتيجي

 حمكم خارجي إدارة التطوير اإلداري وكالة اجلامعة  800 650 0 عدد متدرب 5 ( onlineتفعيل برامج التدريب اإلداري االلكرتوني )  102

103 
 Faculty) تفعيل وتطوير التوجيه بني أعضاء هيئة التدريس

mentoring) 3 ه
ِّ
وج

ُ
وكالة اجلامعة  500 حيدد الحقا 0 عدد م

 للتطوير
مركز تطوير التعليم 

 حمكم خارجي اجلامعي

الكفاءة  5
 والرتشيد

15 

 تعزيز
 االستفادة

 املوارد من
 من املتاحة

 زيادة أجل
 كفاءة

 وفعالية
 اخلدمات

زيادة كفاءة 
 وفعالية اخلدمات

 % 90 حيدد الحقا غري حمدد نسبة كفاءة تشغيل واستدامة 5 البحثيةرفع كفاءة التشغيل واالستدامة لألجهزة  104
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

الدراسات العليا 
 حمكم خارجي والبحث العلمي

وكالة اجلامعة  نعم ال ال  تطبيقوجود  1 جلميع القطاعاتتطبيق منهجية مركز التكلفة  105
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

16 

 نسبة زيادة
 الرتشيد

 من واحلد
 تقليل اهلدر العام

 حمكم خارجي مكتب وكيل اجلامعة وكالة اجلامعة نعم ال ال وجود جائزة 5 تبني جائزة ترشيد يف البيئة اجلامعية 106

 1 تأسيس ثقافة الرتشيد بإعداد الوثيقة وعقد الندوات والورش 107
 ندوة/ورشة عملعدد 

 وجود الوثيقة

0 
 ال

0 
 ال

2 
 نعم

وكالة اجلامعة 
 للمشاريع

للدراسات اإلدارة العامة 
 حمكم خارجي والتصاميم
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 كيلو واتعدد  1 ترشيد استهالك الكهرباء واملياه 108 املوارد هدر
 مرت مكعبعدد 

664053535 
2120400 

699003721 
2232000 

55920297

6.8 
1562400 

وكالة اجلامعة 
 للمشاريع

 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق

ادارة املشرتيات  وكالة اجلامعة مليون 2 حيدد الحقا 0 عدد إمجايل الرتشيد بالريال 5 ترشيد النفقات التشغيلية املكتبية واملختربية 109
 حمكم خارجي واملستودعات

17 

 جودة رفع
 األداء وكفاءة

 اجلامعي

تفعيل كفاءة 
 احلوكمة

 وجود تطبيق للهيكل التنظيمي 1 تطوير اهلياكل التنظيمية 110
 نسبة خارطة طريق للوظيفة

 ال
55% 

حيدد الحقا حيدد 
 الحقا

 نعم
100% 

وكالة اجلامعة 
 للتطوير +

 وكالة اجلامعة
 

مكتب وكيل اجلامعة 
 للتطوير +

اإلدارة العامة لشؤون 
 املوظفني

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة       هندرة الكليات واألقسام العلمية 111
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
  للتطوير

112 
تطوير إجراءات تنظيم تشكيل اللجان يف اجلامعة ) حتديد املرجعية 

 واألعضاء واملهام واملكافآت والتنفيذ (
 وجود نظام للجان 5

 نسبة تطبيق
 ال

 غري حمدد
حيدد الحقا حيدد 

 الحقا
 نعم
 حمكم خارجي وكالة شطر الطالبات وكالة اجلامعة 100%

113 
تطوير نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس ليشمل التدريس والبحث 

 العلمي وخدمة اجملتمع وريادة األعمال
3 

 وجود مقرتح لنظام
 ترقية األكادمييني

 نعم حيدد الحقا ال
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

 حمكم خارجي اجمللس العلمي

 حمكم خارجي وكالة شطر الطالبات وكالة اجلامعة نعم حيدد الحقا ال نظام ترقيةوجود  5 تطوير أنظمة الرتقية واملسارات الوظيفية املستقبلية للموظفني  114

 نسبة ترشيح آيل 5 تطوير آلية ترشيح القيادات اإلدارية واألكادميية 115
 نسبة ترشيح قيادات أكادميية

0 
0 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

100 % 
100% 

 وكالة اجلامعة +
وكالة اجلامعة 

 للتطوير

 ادارة التطوير اإلداري +
مكتب وكيل اجلامعة 

 للتطوير

 حمكم خارجي

 وجود الئحة حتفيز 5 لمنسوبنيوتطبيق الئحة التحفيز ل إنشاء 116
 نسبة تطبيق الئحة التحفيز

 ال
0 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

 نعم
 حمكم خارجي مكتب وكيل اجلامعة وكالة اجلامعة 100%

وكالة اجلامعة  % 100 حيدد الحقا غري حمدد نسبة برنامج 5 غري املواكبة لسوق العمل ةإعادة هيكلة ودمج الربامج األكادميي 117
 حمكم خارجي الكليات واملعاهد للشؤون التعليمية

 30 حيدد الحقا 0 عدد قسم علمي 5 حتويل بعض االقسام العلمية للبحث العلمي والدراسات العليا 118
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

 

 حمكم خارجي عمادة الدراسات العليا

 حمكم خارجي وكالة شطر الطالبات وكالة اجلامعة %100 حيدد الحقا 0 نسبة تدوير 5 تدوير املوارد البشرية يف القطاعات لتالئم االحتياج الفعلي 119

 نظام متابعة وتقييم مطوروجود  5 متابعة وتقييم األداء الوظيفي للموظفحتسني  120
 نسبة تطبيق

 ال
0 

 حيدد الحقا
 حيدد الحقا

 نعم
 حمكم خارجي وكالة شطر الطالبات وكالة اجلامعة 100%

6 

 البنية
اجلامعية 

 احملفزة
18 

 االستفادة
 من

 التقنيات
 والتطبيقات

 ونظم
 التشغيل

 يف احلديثة
 العمليات

تطوير اخلدمات 
 اإللكرتونية

اجلامعة وكالة  نعم %100 ال وجود احلوسبة السحابية Cloud Computing 1تطوير احلوسبة السحابية  121
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم حيدد الحقا ال مركز املعلوماتوجود  Data Center Tier3 1إنشاء مركز املعلومات )غرفة التشغيل(  122
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم حيدد الحقا ال وجود املركز 1 (  R&Dإنشاء مركز البحث والتطوير التقني ) 123
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  %100 %100 غري حمدد نسبة تطبيق نظام 1 تطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية على مستوى اجلامعة 124
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم %35 ال وجود مستودع بيانات 1 إنشاء مستودع بيانات موحد على مستوى اجلامعة 125
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية
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 التعليمية
 والبحثية
 واإلدارية

وكالة اجلامعة  %100 %94 غري حمدد نسبة خدمة 1 تهيئة وجتهيز اخلدمات االلكرتونية لقناة التكامل احلكومية "يسر" 126
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم حيدد الحقا ال VDIوجود البيئة التشغيلية  1 (VDI)تطبيق نظام البيئة االفرتاضية للحواسب املكتبية  127
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  %100 %77 غري حمدد نسبة تطبيق 1 تفعيل وتطوير تطبيقات اجلوال لألنظمة التقنية 128
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

 نسبة قطاع 1 تطوير حمتوى البوابة االلكرتونية )القطاعات واألعضاء( 129
 نسبة عضو هيئة التدريس

 غري حمدد
 غري حمدد

100% 
100% 

100% 
100% 

وكالة اجلامعة 
 تصنيف خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  نعم %50 ال وجود أنظمة خادمات متطورة 1 تطوير البوابة االلكرتونية )أنظمة اخلادمات( 130
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

 3 تطوير نظام ادارة التعلم االلكرتوني للتوافق مع مجيع منصات التشغيل 131
 نسبة منهج بالبوابة

 وجود توافق مع اهلواتف الذكية
 نسبة رضا املستخدمني

 غري حمدد
 ال

 غري حمدد

 حيدد الحقا
50% 

 حيدد الحقا

50% 
 نعم
95% 

وكالة اجلامعة 
 للشؤون التعليمية

التعلم عمادة 
اإللكرتوني والتعليم 

 عن بعد

 حمكم خارجي

وكالة اجلامعة  نعم %30 ال وجود ميثاق 1 اعداد ميثاق اخلدمة وااللتزام بتطبيقه 132
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

19 

 تعزيز
 اآلليات
 الالزمة

 أمن لضمان
 املعلومات

تعزيز أمن 
وسالمة 
 املعلومات

133 
( إلدارة اجلودة وحلماية البيئة املعلوماتية من عتاد IMS)تطبيق نظام 

 (9001و 27000وبرجميات )االيزو 
وكالة اجلامعة  نعم نعم ال وجود شهادة اعتماد متكامل 1

 اعتماد خارجي اجلودةادارة  للتطوير

وكالة اجلامعة  نعم ال ال  التدوير زوجود مرك 1 تدوير النفايات اإللكرتونية 134
 للمشارع

اإلدارة العامة للدراسات 
 حمكم خارجي والتصاميم

وكالة اجلامعة  %100  -% 90 %20 غري حمدد نسبة صحة البيانات 1 حتديث صحة بيانات اجلامعة بقواعد البيانات 135
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

20 

 
 على احملافظة

 التميز
 التقني

 للتطبيقات
 واخلدمات

حتقيق االستدامة 
 التقنية

136 
إلدارة خدمة  20000( لتحقيق االيزو ITILاستخدام أفضل املمارسات )

 تقنية املعلومات
وكالة اجلامعة  نعم %17 ال ممارسةشهادة وجود  5

 للتطوير
 ادارة اجلودة +

 املعلومات عمادة تقنية
 اعتماد خارجي

وكالة اجلامعة  %100 %66 غري حمدد نسبة تطبيق 3 ترقية وحتديث التطبيقات احلالية وفقا هلندسة الربجميات 137
 حمكم خارجي عمادة تقنية املعلومات للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  %100 حيدد الحقا غري حمدد نسبة مبىن 1 تعزيز شبكة األلياف الضوئية جلميع املباني 138
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

139 
 تعزيز ضمان استمرار العمل يف حاالت الطوارئ

(Business Continuity planning  ) 
نسبة استمرار العمل يف حاالت  1

وكالة اجلامعة  %100 %65 غري حمدد الطوارئ
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني للشؤون التعليمية

وكالة التطوير  نعم %54 ال وجود احلوكمة 1 تطبيق احلوكمة من خالل املعمارية املؤسسية 140
 والتعليمية

 إدارة اجلودة+
 حمكم خارجي املعلومات ةعمادة تقني

21 

 كفاءة رفع
 املباني
 واملرافق
 وحتسني

تطوير وصيانة 
املرافق واملباني 

 يف اجلامعة

 5 85 6 عدد حافلة إضافية 1 مرتو ( –تطوير وسائل النقل العامة داخل اجلامعة )حافالت  141
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي

 12500 17243 125000 عدد مرت مربع إضايف 2 زيادة املساحة اخلضراء داخل اجلامعة 142
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي

 800 4165 12000 عدد موقف إضايف 1 توفري مواقف إضافية للسيارات 143
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي
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 خارجي، اعتماد
 خارجي، تصنيف

 خارجية، جهة
 (رمسية وثيقة

 

 

 احلياة جودة
 احلرم داخل

 اجلامعي

 100 100 1530 عدد لوحة إضافية 1 تعزيز مداخل اجلامعة باللوحات اإلرشادية للوصول ملباني اجلامعة 144
وكالة اجلامعة 

 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق للمشاريع

 400 400 23000 مرت طويل مصانعدد  5 تعزيز صيانة الطرق واألرصفة داخل اجلامعة 145
وكالة اجلامعة 

 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق للمشاريع

 5 تعزيز صيانة املساحات اخلضراء والنوافري املائية 146
 مرت مربع مصانعدد 

 نافورة مصانةعدد 

125000 
9 

87500 
6 

125000 
9 

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق للمشاريع

 200 764 1000 وحدة سكنية جمددةعدد  5 جتديد مباني سكن الطلبة 147
وكالة اجلامعة 

 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق للمشاريع

 24 24 120 مبىن جمددعدد  5 جتديد املباني القدمية 148
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمرافق

 3 توفري سكن ملنسوبي اجلامعة والطلبة 149
 شقة/فلة إضافيةعدد 

 غرفة إضافيةعدد 

318 
1000 

168 
3516 

156 
800 

وكالة اجلامعة 
 للمشاريع

 اإلدارة العامة للتخطيط
 والعقود اهلندسية

 حمكم خارجي

 %5 %5 %70 البنية التحتية استكمالنسبة  1 استكمال مشاريع البنية التحتية للجامعة 150
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي

 % 6 %6 % 30 نسبة استكمال البنية التحتية 2 استكمال البنية التحتية والتحسني لفروع الطالبات ) الفيصلية( 151
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي

 %4 %4 %0 البنية التحتية استكمالنسبة  2 استكمال البنية التحتية لفرع اجلامعة برابغ  152
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
 اإلدارة العامة للتخطيط

 والعقود اهلندسية
 حمكم خارجي

22 

 جتسيد
 مفاهيم

 االستدامة
 على واحلفاظ

 البيئة

تفعيل جماالت 
التنمية 
 املستدامة

 نعم ال ال  وجود الدراسة 1 دراسة عن تطوير املعلومات الرقمية ملكونات احلرم اجلامعي 153
وكالة اجلامعة 

 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمشاريع للمشاريع

 %100 0 0 نسبة شارع مضاء 1 االستفادة من الطاقة الشمسية يف إضاءة شوارع اجلامعة 154
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
اإلدارة العامة للدراسات 

 والتصاميم
 حمكم خارجي

 نعم نعم ال  تطويروجود  1 تطوير إدارة النفايات وإعادة تدويرها باجلامعة 155
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
اإلدارة العامة للدراسات 

 والتصاميم
 حمكم خارجي

23 

 اجلاهزية
 الكاملة
 مع للتعامل

 الطوارئ
 والكوارث

تطوير التعامل 
مع الطوارئ 

 والكوارث

 100 1116 0 منسوب متدربعدد  2 تدريب منسوبي اجلامعة للتوجه إىل أماكن التجمع يف حالة الكوارث 156
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
مركز الطوارئ 

 والكوارث
 حمكم خارجي

 4 5 0 جتربة إضافيةعدد  1 تفعيل التجارب امليدانية يف إخالء املباني عند حدوث الطوارئ 157
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
مركز الطوارئ 

 والكوارث
 حمكم خارجي

 نعم نعم نعم وجود خطة حمدثة 1 حتديث اخلطة الشاملة حلاالت الطوارئ والكوارث 158
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
مركز الطوارئ 

 والكوارث
 حمكم خارجي

 نعم ال ال  تقني وجود نظام 2 إنشاء نظام تقني لإلنذار املبكر داخل اجلامعة 159
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
مركز الطوارئ 

 والكوارث
 حمكم خارجي

24 

 تطبيق
 معايري
 السالمة

تعزيز األمن 
 والسالمة

 60 35 150 مؤهلعدد  2 تأهيل وتدريب رجال األمن والسالمة بدورات متخصصة 160
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
االدارة العامة خلدمات 

 األمن
 حمكم خارجي

 إرشاديوجود دليل  1 تطوير الدليل اإلرشادي التقني للوصول جلميع مباني اجلامعة 161
يوجد دليل 

 ورقى
 نعم

نعم 
 إلكرتوني

وكالة اجلامعة 
 حمكم خارجي اإلدارة العامة للمشاريع للمشاريع
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 من والوقاية
 املخاطر

 2 0 5 دورة إضافيةعدد  1 تطوير دورات مرورية تثقيفية للطلبة واملنسوبني 162
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
االدارة العامة خلدمات 

 األمن
 حمكم خارجي

 نظام مروري مطوروجود  1 تطوير النظام املروري النموذجي داخل اجلامعة  163
نظام  دال يوج

 متبعمنوذجي 
 نعم

نعم تطبيق 
 حكومينظام 

وكالة اجلامعة 
 للمشاريع

االدارة العامة خلدمات 
 األمن

 حمكم خارجي

 200 0 0 فرد مؤهلعدد  1 تأهيل فرق تطوعية للعمل مع إدارة األمن والسالمة 164
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
إدارة السالمة والصحة 

 املهنية
 حمكم خارجي

 نعم نعم ال وجود اإلدارة 1 إنشاء إدارة متخصصة يف السالمة والصحة املهنية داخل اجلامعة 165
وكالة اجلامعة 

 للمشاريع
إدارة السالمة والصحة 

 املهنية
 حمكم خارجي

7 
تنويع مصادر 

 الدخل
25 

 استثمار
 اإلمكانات
 املعرفية
 باجلامعة

تفعيل االقتصاد 
 املعريف

 5 تفعيل وتسويق املعامل املركزية 166
 

 معمل مركزي إضايفعدد 
 عدد عقد اتفاق معملي

40 

0 
12 

0 

20 

15 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

معهد البحوث 
 واالستشارات

 حمكم خارجي

 6 5 5 عقد تعاون دويلعدد  5 تنمية االستثمار يف التعاون الدويل 167
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي الدويلوحدة التعاون 

 5 تطوير وتسويق بيوت اخلربة املسجلة 168
 بيت خربة إضايفعدد 

 عقد اتفاق بيت خربةعدد 

150 

300 
63 

0 

100 

100 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

معهد البحوث 
 واالستشارات

 حمكم خارجي

 10 2 1 مع القطاع اخلاص شراكةعدد  5 جدة وتطوير شركة واديدعم  169
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي جدة واديشركة 

 3 0 35 كرسي علمي جديدعدد  5 تطوير ودعم الكراسي العلمية 170
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

معهد البحوث 
 والستشارات

 حمكم خارجي

 الفعاليات يف طالب مشاركعدد  5 الربامج التعليمية "بوسائط متعددة" يفتطوير وتفعيل ريادة األعمال  171
 فعالية مقامةعدد 

0 
0 

300 
11 

500 
20 

وكالة اجلامعة 
لألعمال واإلبداع 

 املعريف

منطقة االبتكار وريادة 
 األعمال

 حمكم خارجي

      تنفيذ املبادرات الريادية 172
مكتب وكيل 

 اجلامعة للتطوير 

مكتب وكيل اجلامعة 
 للتطوير 

 

وكالة اجلامعة  نعم ال ال  وجود املركز 2 إنشاء مركز املدن الذكية واالستدامة 173
 للمشاريع

اإلدارة العامة للتخطيط 
 حمكم خارجي والعقود اهلندسية

مليون  5 حيدد الحقا 0 االيرادامجايل عدد  3 تعزيز االستفادة من التقنية احليوية صناعياً  174
 ريال

وكالة اجلامعة 
العليا للدراسات 

 والبحث العلمي

مكتب وكيل الدراسات 
 حمكم خارجي العليا والبحث العلمي

وكالة اجلامعة  40 5 0 عدد مقال علمي متميز 3 تعزيز متيز مركز احلوسبة عالية األداء 175
 للتطوير

مركز احلوسبة عالية 
 حمكم خارجي األداء

مليون 500 حيدد الحقا 0 االيرادامجايل عدد  3 اإلبداع التقني ةإنشاء حاضن 176
 ريال

وكالة اجلامعة 
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

 مليار 2 حيدد الحقا 0 عدد إمجايل اإليراد 5 توطني استخدام الطاقة املتجددة باململكة: تطوير وتطبيق وتصنيع 177
وكالة اجلامعة 

للدراسات العليا 
 والبحث العلمي

مكتب وكيل الدراسات 
 حمكم خارجي العليا والبحث العلمي

 30 0 170 شراكة جديدةعدد  5 دعم الشراكات مع خمتلف الوزارات والقطاعات احلكومية 178
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

معهد البحوث 
 والستشارات

 حمكم خارجي

مركز الدراسات  وكالة اجلامعة 1 0 0 عدد برنامج دراسي 3 حتويل مركز الدراسات االسرتاتيجية إىل معهد 179تعزيز األنشطة  االستفادة 26
 حمكم خارجي االسرتاتيجية
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 الفرص من
 االستثمارية

 املتاحة
 باجلامعة

 1 0 0 عدد )عقد أنشاء الكلية( 2 إنشاء كلية طب خاصة 180 االستثمارية
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي االستثمارإدارة 

 2 1 1 عدد )عقد أنشاء األكادميية( 2 إنشاء أكادميية املهارات واملواهب الرياضية 181
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي االستثمارإدارة 

وكالة اجلامعة       دعم استقطاب طالب املنح احلكومية واالهلية 182
  عمادة شؤون الطالب للشؤون التعليمية

وكالة اجلامعة  15 0 0 عدد معهد 2 إنشاء معاهد تدريبية خاصة داخل اجلامعة 183
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

184 
استثمار أراضي ومباني وأسوار اجلامعات اعالنيًا وخدماتيًا )جامعة امللك 

 امنوذج( زعبد العزي
 15 0 0 عدد )عقود األستثمار( 1

وكالة اجلامعة 
واالبداع  لألعمال

 املعريف

 

 حمكم خارجي إدارة االستثمار

وكالة اجلامعة  نعم ال ال  وجود املركز  تأسيس املركز السعودي لالستثمار العقاري 185
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

 1 0 0 عدد )دراسة( 1 دراسة لتنمية السياحة البيئية باحملميات الطبيعية 186
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

معهد البحوث 
 حمكم خارجي واالستشارات

 6 حيدد الحقا 0 خدمةعدد  1 توفري اخلدمات الطبية املخربية املتخصصة 187
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

مكتب وكيل الدراسات 
 حمكم خارجي العليا والبحث العلمي

مليون  500 حيدد الحقا 0 االيرادامجايل عدد  3 خصخصة الرعاية الصحية املنزلية 188
 ريال

وكالة اجلامعة 
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

 1 0 0 عدد )عقد أنشاء املركز( 1 إنشاء مركز رعاية صحية مركزة ) نقاهة ( 189
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

القرية الطبية املعرفية 
 )شركة وادى جدة(

 حمكم خارجي

27 

 حتويل
 إىل املعرفة

 منتجات
 اقتصادية

 للربح حمققه

دعم تصنيع 
املنتجات البحثية 

 واالبتكارية

 % 25 حيدد الحقا غري حمدد نسبة براءة مصنعة 5 دعم تصنيع براءات االخرتاع 190
وكالة اجلامعة 

العليا للدراسات 
 والبحث العلمي

الدراسات العليا 
 حمكم خارجي والبحث العلمي

وكالة اجلامعة  3 حيدد الحقا غري حمدد عدد ورشة إنتاجية 5 تطوير الورش اإلنتاجية بالكليات 191
 للتطوير

مكتب وكيل اجلامعة 
 حمكم خارجي للتطوير

28 

 تعزيز
 القـدرات

 التسويقيـة
 للخدمات
 اجلامعية

تسويق اخلدمات 
واخلربات 
 االستشارية

 4 0 0 عدد )خدمة تسويقية( 2 تسويق خدمات املستشفى اجلامعي  192
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي ادارة االستثمار

 4 1 0 (تسويقيعدد )برنامج  2 تسويق خدمات مستشفى االسنان 193
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

 حمكم خارجي ادارة االستثمار

 3 0 0 برنامج تسويقيعدد  1 تسويق الربامج احلاسوبية 194
وكالة اجلامعة 

لألعمال واإلبداع 
 املعريف

شركة املنطلقات 
احلديثة )شركة وادى 

 جدة(

 حمكم خارجي
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