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لتحقيق درجات عالية من اجلودة والتميز املشتقبلي يف جماالت التعليم، والبحث العلمي، وخدمة  (كمًا ونوعًا)تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة : اهلدف االسرتاتيجي

 .اجملتمع

 املشؤولة اجلهة املبادرات املشتهدف واملقاييص املؤشرات التفصيلي اهلدف

تينية مهارات أعضاء هيئة -(1)

التدريط واإلداريني  يف دلاالت 

 .املعزفة املتجددة 

 هيئة أعضاء دلنوع إلي املتدربني ىضبة –

 .واإلداريني التدريط

 تيفيذها مت اليت التدريبية الربامج عدد –

 واإلداريني التدريط هيئة أعضاء عدد –

 .الربامج مً املضتفيديً

 %30  مهارات تينية

 هيئة أعضاء مً

  واإلداريني التدريط

 املعزفة دلاالت يف

 بيهاية املتجددة،

 اخلطة صيوات

 دلال يف التدريبية والدورات للنتدربني بياىات قاعدة إىشاء

 االللرتوىي التعليه

 (3  مً 1 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

تطويز قدرات  أعضاء هيئة -(2)

التدريط واإلداريني  يف دلاالت 

التليولوجيا احلديجة وتطبيقاتها 

 .التعلينية واإلدارية 

 هيئة أعضاء دلنوع إلي املتدربني ىضبة –

 .التدريضواإلداريني

 .تيفيذها مت اليت التدريبية الربامج عدد –

 %30 ليضبة  الوصول

 هيئة أعضاء مً

  واإلداريني  التدريط

 يف قدراتهه تطري مت

 التليولوجيا دلاالت

 وتطبيقاتها احلديجة

 . واإلدارية التعلينية

 التدريط هيئة أعضاء مهارات تينية يف عنل وورش ىدوات إعداد

  التعلينية وتطبيقاته اآللي احلاصب اصتخداو يف

 (3  مً 1 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

 املياظزة اجلهات مع اخلربة تبادل سيارات

 (3  مً 1 األولوية)
 االللرتوىي التعليه عنادة

 تطبيقات دلال يف للتطويز صيوية تدريب خطة إعداد

 التعليه تليولوجية

 (3  مً 1 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

 

سيادة مشاركة أعضاء هيئة -(3)

التدريط يف املؤمتزات احمللية 

 .والعاملية

 يف املشاركني التدريط هيئة أعضاء عدد –

 . والعاملية احمللية املؤمتزات

 األصاتذة عدد إلي املشاركني  عدد ىضبة –

 بالللية اإلمجالي

 مشاركة  حتقيق

 هيئة أعضاء مً 15%

 املؤمتزات يف التدريط

 والعاملية احمللية

 اخلطة بيهاية

 هيئة أعضاء لتحاق ال  الالسمة   اإلدارية اإلجزاءات وتبضيط ىشز

 باملؤمتزات التدريط

 (3  مً 2 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة
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لتحقيق درجات عالية من اجلودة والتميز املشتقبلي يف جماالت التعليم، والبحث العلمي، وخدمة  (كمًا ونوعًا)تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة : اهلدف االسرتاتيجي

 .اجملتمع

 املشؤولة اجلهة املبادرات املشتهدف واملقاييص املؤشرات التفصيلي اهلدف

دعه بزامج البعجات اخلارجية وامليح -(4)

والدورات الدراصية واالتضال 

 .العلني  

 ودورات ميح على واحلاصلني  املبتعجني عدد –

 .خارجية

 . اجلامعة مليضوبي اخلارجية البعجات عدد –

 التدريبية والدورات الدراصية امليح عدد –

 مليضوبي املقدمة العلني االتضال وبزامج

 .اجلامعة

 مً %15 إىل الوصول

 التدريط هيئة أعضاء

 مً حلنهه يف ومً

 .اجلامعة ميضوبي

 التعليه أصاليب على املتخضط التدريب بزامج  تفعيل

 املاحنة اجلهات خالل مً االللرتوىي

 (3  مً 1 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

رفع ىضبة املوظفني الفييني -(5)

 الضعوديني 

 باللليات الضعوديني الفييني املوظفني عدد –

 إمجالي إىل الضعوديني الفييني عدد ىضبة –

 الفييني عدد

 مً %100حتقيق

 بيهاية احملددة اليضبة

 اخلطة صيوات

 الفييني الضعوديني للشباب اصتقطاب بزامج وضع

 (3  مً 2 األولوية)
 االللرتوىي التعليه عنادة

االرتقاء بأداء املوظفني وسيادة -(6)

 .مؤهالتهه وتطويز مهاراتهه 

 مؤهالت علي احلاصلني املوظفني ىضبة –

 .الوظيفية خدمتهه أثياء  عالية

 دلال يف للنوظفني التدريبية الدورات عدد –

 .الوظيفي األداء تطويز

 املوظفني خدمات عً املضتفيديً رضا ىضبة –

 .اإلداريني

 مً %75إىل  الوصول

 املضتهدفة الفئة

 للنوظفني الوظيفية واملتطلبات التدريبية االحتياجات  دراصة

 واإلدارات والعنادات باللليات

 (3  مً 1 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

 الوظيفي التحفيش بربىامج األخذ

 (3  مً 3 األولوية)
 االللرتوىي التعليه عنادة

 العنادة بوحدات العاملني قدرات تينية بزىامج

 (3  مً 3 األولوية)
 االللرتوىي التعليه عنادة

 اليت الوظيفية املهارات مً عدد على اإلداريني املوظفني تدريب

 العنل يطلبها

 (3  مً 3 األولوية)

 االللرتوىي التعليه عنادة

 


