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:الهيكل التنظيم  
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االنسجاميخلقالذيالتنظيمي،الهيكلهووأهدافهرسالتهوتحقيقالجامعةمجلسكفاءةمحدداتأحدإن
وياتاملستبنياملهاموتدفقاملرونةتعزيزيفرضمباواألهداف،واملامرساتاألنشطةكافةبنيوالتناغم

.الجامعةملجلساملختلفة

ف عىل إدارة أمانة مجلس الجامعة المشر

وحدة المتابعة 
واالتصال الخارج   

وحدة الشؤون اإلدارية 
والعالقات

وحدة األنظمة 
ونية اإللكتر

مجلس الجامعة

أمي ن مجلس الجامعة
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أهم المشاري    ع والتطلعات المستقبلية

(األعمال التر  تمت، األعمال الحالية، واألعمال المستقبلية ) 

املاليك
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(، واألعمال الحالية، واألعمال المستقبلية لألعمال التر  تمت)

إدارة امانة مجلس الجامعة:     الجهة

وع ونن  متكامل اسم المشر أتمتة وتحويل مجلس الجامعة لنظام الكتر

وع وصف المشر
ونن  الذي  ونن  وذلك امتداد للتحول االلكتر تحويل أعمال مجلس الجامعة اىل نظام الكتر

.تست  فيه الجامعة لالرتقاء بالخدمات واألنظمة

وع نوع المشر
◼وحيد غت  متكرر دائم متكرر  

وع ستة أشهرمدة المشر

%   90نسبة اإلنجاز

وع أثر وأهمية المشر

األنظمةسعياً من الجامعة لمواصلة التطوير واالستفادة من التقنيات الحديثة فن  أتمتة التعامالت واالجراءات و•

ونية للجامعة وكذلك استقبال مواضيع المجلس من الجها• ت المختلفة بالجامعة عن طريق النظام إدراج مواعيد الجلسات عن طريق البوابة االلكتر

ضاء اد الموضوعات وإمكانية إطالع أعالذ من خالله تتم مراجعة اللوائح واألنظمة المتعلقة بالمواضيع من خالل إدارة أمانة المجلس ومن ثم اعتم

ونياً عىل جدول أعمال الجلسة  .المجلس  الكتر

ونن  خاص • .حفظ وأرشفة جميع جلسات مجلس الجامعة فن  نظام الكتر



12

المدة الزمنية إلجراءات جلسات مجلس الجامعة 
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(، واألعمال المستقبلية واألعمال الحاليةلألعمال التر  تمت، )

إدارة امانة مجلس الجامعة:     الجهة

وع ونياً بشكل متكامل اسم المشر أرشفه جلسات مجلس الجامعة ورقياً والكتر

وع وصف المشر
ونن  متكامل وذلك امتداد لما تم سابقا  تحويل أرشيف جلسات مجلس الجامعة الورقية اىل نظام الكتر

.لالرتقاء بالخدمات واألنظمة

وع نوع المشر
◼وحيد غت  متكرر دائم متكرر  

وع أربعة أشهرمدة المشر

%   90نسبة اإلنجاز

وع أثر وأهمية المشر

األنظمةسعياً من الجامعة لمواصلة التطوير واالستفادة من التقنيات الحديثة فن  أتمتة التعامالت واالجراءات و•

ونية للجامعة وكذلك استقبال مواضيع المجلس من الجها• ت المختلفة بالجامعة عن طريق النظام إدراج مواعيد الجلسات عن طريق البوابة االلكتر

ضاء اد الموضوعات وإمكانية إطالع أعالذ من خالله تتم مراجعة اللوائح واألنظمة المتعلقة بالمواضيع من خالل إدارة أمانة المجلس ومن ثم اعتم

ونياً عىل جدول أعمال الجلسة  .المجلس  الكتر

ونن  خاص • .حفظ وأرشفة جميع جلسات مجلس الجامعة فن  نظام الكتر
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ـ 1431ملخص احصائي لجلسات مجلس الجامعة منذ إنشاء المجلس عام  هـ1443-ه
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:حرص املعامالت حسب التصنيف
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(واألعمال المستقبلية لألعمال التر  تمت، واألعمال الحالية، )

إدارة امانة مجلس الجامعة:     الجهة

وع إعداد الخطة التنفيذية إلدارة أمانة مجلس الجامعةاسم المشر

وع وصف المشر
الخطة ضوابط المرجعية التر  أقرتهاتحديد األهداف والمبادرات التر  ستعمل عىل تطوير أعمال اإلدارة  والرفر  بها  وفقاً  للمنطلقات والمبادئ وال

اتيجية الثالثة للجامعة االستر

وع نوع المشر
وحيد غت  متكرر ◼دائم متكرر   

وع شهرمدة المشر

%   20نسبة اإلنجاز

وع أثر وأهمية المشر

اتيجية والتفصيلية لجامعة المجمعة • .صياغة الخطة التنفيذية بدءاً  من األهداف االستر

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

ات األداء ذات العالقة• .حرص األهداف التفصيلية والمبادرات ومؤشر

.تحديد المبادرات والمشاري    ع التر  تسهم فن  تحقيق األهداف •

ات األداء التر  تتناسب مع اإلدارة • .  تحديد مؤشر

.االعتماد النهان   للخطة وتفعيلها عت  وحدات اإلدارة المختلفة •
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(واألعمال المستقبلية لألعمال التر  تمت، واألعمال الحالية، )

إدارة امانة مجلس الجامعة:     الجهة

وع تحويل ونقل أرشيف مجلس الجامعة الورفر  إىل خزائن ذكيةاسم المشر

وع وصف المشر
حفظ وتحويل أرشيف مجلس الجامعة الورفر  من نظام الحاىل  إىل خزائن ذكية لضمان حفظ األرشيف وكذلك

.لالرتقاء بالخدمات واألنظمة

وع نوع المشر
◼وحيد غت  متكرر دائم متكرر   

وع ثالث أشهرمدة المشر

%   30نسبة اإلنجاز

وع أثر وأهمية المشر

.ألنظمةسعياً من الجامعة لمواصلة التطوير واالستفادة من التقنيات الحديثة فن  أتمت التعامالت واالجراءات وا•

.تسهيل حفظ الملفات لما تحتويه من اللوائح واألنظمة والملفات الهامة وضمان عدم تلفها •

.حفظ وأرشفة جميع جلسات مجلس الجامعة فن  مكان واحد يضمن عدم تلفها والعبث بها•
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