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  ) إلدارة أمانة مجلس الجامعة (  "التشغيليةلخطة ا

 )لألعمال التي تمت، واألعمال الحالية، واألعمال المستقبلية(

 
 

 هـ  1442شهر: شعبان    –اجلهة:     إدارة امانة جملس اجلامعة  

 هـ ( 1442-8-25هـ حتى  1442- 25-7) 

 

 

 
 

 معالي رئيس الجامعة لنظام  اسم المشروع
ن ي تدشي 

ونن  مجلس الجامعة اإللكتر

 وصف المشروع
ي للجامعة للوصول 

ونن ي وذلك امتداد للتحول االلكتر
ونن تحويل أعمال مجلس الجامعة ال نظام الكتر

 إل جامعة بال ورق 

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

  ثالثة أشهر مدة المشروع

 % 100                                                     نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

 بذلك جملة من  -
ً
ي متكامل ، ملغيا

ونن تحويل اإلجراءات الورقية من شكله التقليدي إل إجراء إلكتر

ي استالم وتسليم وحفظ البيانات. 
ن
 جودة ورسعة ودقة ف

ً
 العقبات والصعوبات ، ومحققا

ي طرح   -
ن
يحمل النظام واجهة مستخدم سهلة ومرنة ، ورسعة التحكم بالجلسات وإدارتها ، والمرونة ف

ي إنجاز المحاضن والقرارات ، كما 
ن
المواضيع واالطالع عىل جدول أعمال الجلسة ، والدقة والرسعة ف

ي 
ونن ونية ، ورفع جميع المستندات داخل النظام بشكل إلكتر  . يدعم جميع المتصفحات اإللكتر

أرشفة الجلسات بشكل آلي ، وإشعار أعضاء المجلس بكل ما يتعلق بالجلسات عتر الرسائل النصية  -

ي . 
ونن يد اإللكتر  ورسائل التر

افية  - ن به من جودة واحتر يحمل النظام مستوى أمان عالي ، حيث تعتتر هذه المرحلة نقلة نوعية لما تتمت 

ي جامعتنا الفتية 
ن
 . كما تعودنا عليه ف
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 هـ  1442شهر: شعبان    –اجلهة:     إدارة امانة جملس اجلامعة  

 هـ ( 1442-8-25هـ حتى  1442- 25-7) 

 

 

 
 

ي الدوري الملخص لقرارات مجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي  اسم المشروع
 هـ1442التقرير اإلحصان 

 وصف المشروع
مانية الماضية للعام الجامعي الحالي رصد وإحصاء ما أثمرته قرارات المجلس خالل الجلسات 

ّ
ـه من ِحراك 1442الث

ي تحقق أهداف الجامعة المنشودة. 
ي واإلداري الثر

  عىل المستوى األكاديمي والبحث 

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

 شهري  مدة المشروع

 % 100 نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

 
 ـه 1442رصد لعدد المذكرات المعروضة خالل اجتماعات المجلس السابقة للعام الجامعي  -

ي الجلسات السابقة لمجلس الجامعة ونسبة كل منها إلجمالي عدد  -
ن
رصد للمذكرات النوعية المعروضة ف

 المذكرات

رضت عىل مجلس الجامعة.  -
ٌ
ي ع

 رصد للقرارات وفق تصنيف الموضوعات الثر
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 هـ  1442شهر: شعبان    –إدارة امانة جملس اجلامعة   اجلهة:    

 هـ ( 1442-8-25هـ حتى  1442- 25-7) 

 

 

 

 اسم المشروع
ات والمستلزمات الخاصة بموقع اإلدارة الجديد   واستكمالالعمل عىل تهيئة  ن كافة التجهت 

ي لمبثن إدارة الجامعة والعمادات المساندة )
 (3بالدور األرضن

 العمل عىل تهيئة بيئة عمل خاصة بإدارة أمانة مجلس الجامعة  وصف المشروع

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

 شهري  مدة المشروع

 % 70 نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

 
ي إدارة أمانة مجلس  - ن موقع اإلدارة الجديد وتسخت  كافة اإلمكانات لمنسونر العمل عىل تهيئة وتجهت 

 لمتطلباتالجامعة بما يتواءم مع حجم األعباء والمسؤوليات 
ً
 وتطلعات المجلس.  تحقيقا

ن  - ي ستسهم بمشيئة هللا نحو الريادة والتمت 
 . تسخت  كافة الطاقات وتوظيف اآلليات الثر
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 هـ  1443 سفرشهر:    –اجلهة:     إدارة امانة جملس اجلامعة  

 هـ ( 1442-3-25هـ حتى  1442- 25-2) 

 

 
 متابعة إعداد الخطة التنفيذية إلدارة أمانة مجلس الجامعة اسم المشروع

 وصف المشروع
ي ستعمل عىل تطوير أعمال 

ي تحديد األهداف والمبادرات الثر
ر
  للمنطلقات بها   اإلدارة والرف

ً
وفقا

اتيجية الثالثة للجامعة ي أقرتها الخطة االستر
 والمبادئ والضوابط المرجعية الثر

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

 ) جاري العمل عىل إنجازها .. وسيتم تفعيلها مطلع العام القادم بإذن هللا( مدة المشروع

 % 70 نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

اتيجية والتفصيلية لجامعة المجمعة .  -   من األهداف االستر
ً
 صياغة الخطة التنفيذية بدءا

اتيجية لإلدارة .  -  وضع رؤى مستقبلية وأهداف تتوافق مع التوجهات المستقبلية واالستر

ات األداء ذات العالقة.  -  حرص األهداف التفصيلية والمبادرات ومؤرسر

ي تحقيق األهداف . تحديد المبادرات والمشاريــــع ال -
ن
ي تسهم ف

 ثر

ي تتناسب مع اإلدارة .  -
ات األداء الثر  تحديد مؤرسر

ي للخطة وتفعيلها عتر وحدات اإلدارة المختلفة .  -
 االعتماد النهان 
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 هـ  1443 ولبيع أرشهر:    –اجلهة:     إدارة امانة جملس اجلامعة  

 هـ ( 1442-4-25هـ حتى  1442- 25-3) 

 

 

ي إلدارة أمانة مجلس الجامعةالعمل  اسم المشروع
ونن  عىل تحديث الموقع اإللكتر

 وصف المشروع
توفت  كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإدارة أمانة مجلس الجامعة من خالل موقع الجامعة 

ي 
ن
ة للجامعة ف ي ثوب جديد سيكون بإذن هللا تعال نقلة جديدة ضمن النقالت الكبت 

ن
ي ف

ونن اإللكتر

ونية . مجال التعامالت   االلكتر

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

 أشهر ( 3)  مدة المشروع

 % 20 نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

ي  -
التعريف بإدارة أمانة مجلس الجامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأقسامها وهيكلها التنظيمي وبمنسوبيها والمهام الثر

ن مجلس الجامعة وكافة جهات الجامعة وإداراتها، وخاصة فيما يتعلق بضمان  تضطلع بها  والمنوطة بتحقيق التناغم بي 

 ست  أعمال المجلس . 

ن ست  العمل  - ي وتمت 
ر
ي تعكس مدى رف

ونية النوعية الرائدة الثر تقديم خدمات تفاعلية جديدة وإتاحة الخدمات اإللكتر

 بمجلس جامعة المجمعة. 

 يات والبيانات، والتقارير اإلخبارية . إمكانية االطالع عىل اإلحصائ -

" لكافة قرارات المجلس ومحاضن جلساته .  - ي
ونن  خدمة "األرشيف اإللكتر

-   . 
ً
حها تفصيليا ي تتيح االستفسار عن نص أي مادة وتوضيحها ورسر

 خدمة "أنظمة التعليم العالي " الثر

ي من ش -
 أنها تنظيم العمل داخل الجامعة. توفت  كافة األنظمة والقرارات واللوائح التنفيذية والقواعد الثر
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 هـ  1443 خربيع اآلرشهر:    –اجلهة:     إدارة امانة جملس اجلامعة  

 هـ ( 1442-5-25هـ حتى  1442- 25-4) 

 

 

 
 

ي اإل  وتطوير مهارات دريبت اسم المشروع  دارة منسونر

ي ت قامة دوراعىل إلعمل ا وصف المشروع   اإلدارةداخلية لمنسونر

 وحيد غري متكرر   دائم متكرر   نوع المشروع

  شهرأربــع أ مدة المشروع

 % 70                                                     نسبة اإلنجاز

أثر وأهمية 
 المشروع

 وتطوير المهارات األداءكفاءة   فعر  -

ن االدراتطوير  -  ية والفنيةمهارات الموظفي 

ن  - ن وتنمية مهاراتهمتحفت   . الموظفي 

 


