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 .التوسع يف حتكيل التنمية االقتصادية للجامعة مبا يفي مبتطلبات التنمية املستدامة للبيئة احمللية: اهلدف االسرتاتيجي 

 املسؤولة اجلهة املبادرات املستهدف واملكاييس املؤشرات التفصيلي اهلدف

تهىية  اإليرادات املالية لملميات  (1)

والعىاداتفي امليسانية املعتىدة 

 .لملمية شهويًا 

 

 والقطاعات األعىاه رجاه وشاركات عدد –

 .ادتاوعة براوخ يف املتخصصة

 وامليسانية املالية املخصصات زيادة نصب –

 .باللمية

 .البرثية اللراشي عدد –

 وو املدعووة والبروث التىيس وراكس عدد –

 .اللمية خارد

 احملمي اجملتىع إىل تقدم اليت الدورات عدد –

 .ووؤشصاته

 وو %20منو حتقيق

 املعتىدة امليسانية

 شهويًا لملمية

 والعىادات لملميات االقتصادية لمتهىية خطط وضع

 اجملتىع كمية

 التخطيط عىن فريق

  املالي

 .تطوير ارتطط املالية وامليسانيات  (2)

 

 .املعتىدة وامليسانيات املالية ارتطط عدد –

 عمى املهفقة املالية املوارد إمجالي منو –

 يف واألنشطة والبرثية العمىية ارتدوات

 .لمخطة الصابق الدراشي العام

 ذوه الهقاش وذمقات العىن ورش عدد –

 .وامليسانيات املالية ارتطط

 للن والية خطة

 وعىادة كمية

 املالية االذتياجات ملهاقشة والعىادات اللميات يف  عىن ورش عقد

 .املالية واملوازنات

  اجملتىع كمية

 التخطيط عىن فريق

  املالي

  املهارات تطوير  وذدة

 و الصمطات عىن فريق

  اإلدارة

 و املرافق عىن فريق

  التحهيسات

  اآللي اذتاشب ختصص

  احملاشبة ختصص

  االجنميسية المغة ختصص

  الهشاط أوانة

 وذدات مجيع وإشراك والعىادات لملميات شهوية ويسانية إعداد

 امليسانية وضع يف العمىية واألقصام اإلدارية
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 .التوسع يف حتكيل التنمية االقتصادية للجامعة مبا يفي مبتطلبات التنمية املستدامة للبيئة احمللية: اهلدف االسرتاتيجي 

 املسؤولة اجلهة املبادرات املستهدف واملكاييس املؤشرات التفصيلي اهلدف

حتصني وعدالت اإلنفاق يف ضوء  (3)

 .حتديد األولويات 

 

 عمى  ادتاوعة مليسانية اللمي اإلنفاق وعده –

 .بادتاوعة واإلدارية األكادميية الوذدات

 إىل بالهصبة األقصام وصروفات نصبة –

 .العىادة أو اللمية ويسانية إمجالي

  شهوي تقرير 

 لوجه تفصيمي

 املالي اإلنفاق

 .والعىادات باللميات

 عمى وبهية وعىادة كمية كن يف  لإلنفاق والية خطة إعداد

 األولويات حتديد

  اجملتىع كمية

 املالي التخطيط عىن فريق

  اإلدارة و الصمطات عىن فريق

  التحهيسات و املرافق عىن فريق

 

 والعىادة لملمية املالية االذتياجات حتديد دراشة

  اجملتىع كمية

  املالي التخطيط عىن فريق

  املهارات تطوير  وذدة

  اإلدارة و الصمطات عىن فريق

  التحهيسات و املرافق عىن فريق

  اآللي اذتاشب ختصص

  احملاشبة ختصص

 االجنميسية المغة ختصص

 الهشاط أوانة

 


