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مة  تحقية   هةالجامعةة بمةا يمكنلةدم  التحةول للمعةامات اتلكترونيةة باالمؤسسي، وتطويرالبنية التحتية والبيئة التقنيةة  األداءرفع كفاءة الهدف االستراتيجي: 
 .وأهدافها رسالتها

 المسؤولة الجهة المبادرات المستهدف والمقاييس المؤشرات التفصيلي الهدف

تطووووووبني اللتيووووووة الت تيووووووة للملوووووواني و  (1)

 امليافق اجلامعية.

 مت الوووووي اجلامعيوووووة وامليافوووووق امللووووواني عوووووو د –

 تطبنيها

 امللاني  من 111%

 وامليافق

 واإلدارنني الت رنس هيئة  ألعضاء مكاتب إنشاء

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 الت تية لللتية ياألول البضع عن تفصيلية دراسة إع اد-

 الت تية لللتية  تفصيلية تطبني خطة إع اد-

 (3  من 1 )األولبنة

 اإللكرتوني التعليم عمادة

 والتعلويم  املعلبموا   نظم شلكة تأسيس (2)

 .املتكاملة االلكرتوني

 ذكيووووووة بسوووووولبرا  املوووووو ودة القاعووووووا  عوووووو د –

 باجلامعة. ومعلبما  نظم بشلكة وميتلطة

 كليووا  يف تأسيسوو ا مت الووي الشوولكا  عوو د –

 اجلامعة.

 التعلوووووووويم لتقتيووووووووا  املسووووووووت  مني عوووووووو د –

 اإللكرتوني.

 الفصوووب  بووويام  علووو  الووو خب  مووويا  عووو د –

 االفرتاضية.

 التظام من 33%

 ومستل ماته

 ستبا  من ستة لكل

 %111 وبتسلة اخلطة

 ستبا  ن انة يف

 اخلطة

 والعمادا  للكليا  إلكرتوني مبقع إنشاء

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

  اإللكرتوني التعلم بأدوا  ال راسية القاعا  جت ي 

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 باجلامعة اإللكرتوني التعليم تقتيا  است  ام تفعيل

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 علي ا والت رنب االفرتاضية الفصب  لربام  رخصة تبفري

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

تطبنيالتتظيموووووووواإلدارء واإل ووووووووياءا   (3)

 اإلدارنة يف الكليا   والعمادا 

 اختاذها. مت الي القيارا  ع د –

 نبميًا. إجنازها نتم الي املعامال  ع د –

 مت الووووووي واللووووووبا   البثوووووووا ق عووووووو د نسوووووولة –

 تطبنيها.

 اإلدارء التتظوووويم تطووووبني يف اإلجنوووواز نسوووولة –

 بالكلية. اإلدارنة واإل ياءا 

 من %111 نسلة حتقيق

 التتظيم تطبني

 اإلدارنة واإل ياءا 

 سلمان األمري ومع   والكليا  للعمادا  الستبنة التقارني إع اد

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 اإلدارء التتظيم بيام  علي عمل وورش ت رنلية دورا  إع اد

 التتظيمية واللبا  

 (3  من 2 )األولبنة

 اإللكرتوني التعليم عمادة

 والعمادا  الكليا  يف تتظيمي اهليكل تقبنم

 (3  من 2 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

  اإلدارء اجملا  يف االلكرتونية التعامال  بينام  تطليق

 (3  من 2 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة
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تطبنيالتتظيمووووووووووووووووووواإلدارء  (3) توووووووووووووووووووابع

واإل ووووووياءا  اإلدارنوووووووة يف الكليوووووووا    

 والعمادا 

 اختاذها. مت الي القيارا  ع د –

 نبميًا. إجنازها نتم الي املعامال  ع د –

 مت الووووووي واللووووووبا   البثوووووووا ق عووووووو د نسوووووولة –

 تطبنيها.

 اإلدارء التتظوووويم تطووووبني يف اإلجنوووواز نسوووولة –

 بالكلية. اإلدارنة واإل ياءا 

 من %111 نسلة حتقيق

 التتظيم تطبني

 اإلدارنة واإل ياءا 

 والعمادا  بالكليا  اإلدارنة األعما  مليكتة خطة إع اد

 (3  من 2 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 وأمتمت ا عمليات ا وهت رة  واجملالس اللجان تقبنم

 (3  من  )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

  الكلية يف اإلدارنة واألنظمة اللبا   دراسة

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 الت رنس هيئة ألعضاء امل ين اإلجناز ملف وفق األداء تقبنم

 (3  من 2 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 يف واحلووووباف  املكافوووو   نظووووام حتسووووني ( 4)

 . الكليا  والعمادا 

 دراسووووت ا مت الووووي واألنظمووووة اللووووبا   عوووو د –

 واعتمادها.

 املتج ة. األدلة  ع د –

 املتفذة. ال راسا  ع د –

 قوانبنية وثويقة

 يف للجامعة مي عية

 احلباف  نظام

 واملكافئا .

 الت رنس هيئة ألعضاء امل ين اإلجناز ملف وفق األداء تقبنم

 (3  من 2 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 القيوووووووادا  اختيوووووووار معوووووووانري ( تطوووووووبني5)

 واإلدارنة. األكادميية

 تبصوووويف هلوووم   ممووون  الكليووووة متسوووببي  عووو د  –

 القيووووادء)اإلدارء للعموووول نؤهلوووو م وظيفووووي

 واألكادميي(

 للجامعة مبح  دليل

 معانري عل  نشتمل

 والرتشي  املفاضلة

 األكادميية للقيادا 

 واإلدارنة

 القيادنة ومستبنات م القيادنني لألفياد بيانا  قاع ة إع اد

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

     

     

     

     

     

     



 

 

 الثالث: البعد                                                 اإللكرتوني التعليم لعمادة العامة االسرتاتيجية اخلطة

 الداخلية العمليات

6 
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 األكادمييوووووة  الوووووربام   وووووبدة تع نووووو  (6)

 حمللووووي  االعتمووووادا  علوووو   واحلصووووب  

 والعاملي

 دراست ا. مت الي األكادميية الربام  ع د –

 واخلار يووة ال اخليووة االعتموواد معووانري عوو د –

 علي ا. احلصب  مت الي

 . تطبنيها مت الي األكادميي الربام  ع د –

 احملليووة األكووادميي االعتموواد شوو ادا  عوو د –

 علي ا. احلصب  مت الي وال ولية

 عون  التعلويم  علو   تعتمو   الوي  الربام  نسلة –

 بع .

حتقيقاالعتماداحملولي

 مون % 51لوو والعاملي

 األكادميية  الربامو 

 اخلطة ستبا  خال 

  لربام  ستبنة ت رنب خطة تصميم

 وانظمته اإللكرتوني التعليم

 (3  من 1 )األولبنة

 اإللكرتوني التعليم عمادة

 والعمادة الكلية يف املتقن والعمل اجلبدة ثقافة نشي

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 الكلية داخل والفعاليا  الربام  يف اجلبدة معانري تطليق

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 الكلية بيام  من %51 لو األكادميي االعتماد عل  احلصب 

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 للربام  األكادميي االعتماد معانري تطليق

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 والكليا  بالعمادا  الذاتي التقييم تقارني

 (3  من 3 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 يف التعليميوة  والوربام   املقيرا  تطبني (7)

 يف التعليميوووة اجلوووبدة معوووانري ضوووبء

 فوورتة خووال  اجلامعووة كليووا  مجيووع

 اخلطة.

 تطبنيهووا مت الووي التعليميووة املقوويرا  نسوولة –

 املقيرا . ع د إمجا  إىل

  إىل تطبنيها مت الي التعليمية املقيرا  ع د –

 املقيرا . ع د إمجا 

 التعلوووويم علوووو  تعتموووو  الووووي املقوووويرا  عوووو د –

  بع . عن والتعليم االلكرتوني

 املقيرا  %من 51

 التعليمية والربام 

 كليا  مجيع يف

 اجلامعةخاللفرتة

 اخلطة

 تفاعلي الكرتوني بشكل مقيرا  تطبني

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة
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 االلكرتونوووووي التعلووووويم بووووويام  تطليوووووق (9)

 عموووادة خوووال  بعووو من عووون والوووتعلم

 عوووون والتعلوووويم االلكرتونووووي التعلوووويم

 .كليا  مخس يف بع 

 تصميم ا. مت الي اإللكرتونية املقيرا  ع د –

 التعلوووووويم لووووووربام  املتفووووووذة الكليووووووا  عوووووو د –

 االلكرتوني.

 %من21 تتفيذ 

 الرباجمالتعليمة

  ال راسية واملقيرا 

 الكرتونيَا. وتصميم ا

 بالكلية اإللكرتوني للتعلم وح ة إنشاء

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

  اجلامعة ملتسببي اإللكرتوني بالتعلم خاصة ن وا  إع اد

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 اإللكرتوني التعلم يف تثقيفية تيببنة نشيا 

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 . بع  عن التعلم بيام  يف عمل وورش ت رنلية دورا  إع اد

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 افرتاضية الكرتونية فصب  تأسيس

 (3  من 1 )األولبنة
 اإللكرتوني التعليم عمادة

 


