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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

تٍىية  اإليزادات املالية لملميات  (1)

 .والعىادات

 

 والقطاعات األعىاه رجاه وشاركات عدد –

 .اجلاوعة بزاوخ يف املتدضضة

 .باللمية وامليشاٌية املالية املدضضات سيادة ٌضب –

 .البرجية اللزاصي عدد –

 خارد وَ املدعووة والبروث التىيش وزاكش عدد –

 .اللمية

 احملمي اجملتىع إىل تقدً اليت الدورات عدد –

 .ووؤصضاتْ

 .الجىَ ودفوعة بعد عَ التعميي بزاوخ عدد –

 وَ %20منو حتقيق

 لملمية املعتىدة امليشاٌية

 صٍويًا

 والعىادات لملميات االقتضادية لمتٍىية خطط وعع

 (3  وَ 2 األولوية)
 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

 .اصتجىار املزافق واملٍشئات اجلاوعية  (2)

 

 خدوات لتقديي املدضضة املعاون وضاذة –

 .جمتىعية

 إمجالي إىل اللمية يف املقاوة الدورات دخن ٌضبة –

 . اللمية ويشاٌية

 .اجملتىع ملؤصضات املقدوة املعىمية اخلدوات عدد –

 يف يشاركوُ الذيَ التدريط ِيئة أعغاء ٌضبة –

 أو تدريب اجملتىع ملؤصضات خدوات تقديي

 .اصتشارات

 وَ %100 اصتجىار

 بٍّاية اجلاوعة وزافق

 اخلطة صٍوات

 اجلىعة خارد جلّات اللرتوٌي تدريب خدوات تقديي

 عبدالعشيش بَ صمىاُ األوري وعّد خاله وَ

 (3  وَ 3 األولوية)

 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

 .تطويز اخلطط املالية وامليشاٌيات  (3)

 .املعتىدة وامليشاٌيات املالية اخلطط عدد  –

 اخلدوات عمى املٍفقة املالية املوارد إمجالي منو –

 الدراصي العاً يف واألٌشطة والبرجية العمىية

 .لمدطة الضابق

 اخلطط ذوه الٍقاش وذمقات العىن ورش عدد –

 .وامليشاٌيات املالية

 كمية للن والية خطة

 وعىادة

 ملٍاقشة والعىادات اللميات يف  عىن ورش عقد

 (3  وَ 2 األولوية).املالية واملواسٌات املالية االذتياجات
 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

 مجيع وإشزاك والعىادات لملميات صٍوية ويشاٌية إعداد

 امليشاٌية وعع يف العمىية واألقضاً اإلدارية وذدات

 (3  وَ 2 األولوية)

 اإلللرتوٌي التعميي عىادة
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 املسؤولة اجلهة املبادرات املستهدف واملكاييس املؤشرات التفصيلي اهلدف

حتضني وعدالت اإلٌفاق يف عوء  (4)

 .حتديد األولويات 

 

 عمى  اجلاوعة مليشاٌية اللمي اإلٌفاق وعده –

 .باجلاوعة واإلدارية األكادميية الوذدات

 إمجالي إىل بالٍضبة األقضاً وضزوفات ٌضبة –

 .العىادة أو اللمية ويشاٌية

 تفضيمي  صٍوي تقزيز 

 املالي اإلٌفاق لوجْ

 .باللمياتوالعىادات

  كمية كن يف  لإلٌفاق والية خطة إعداد

 األولويات حتديد عمى وبٍية وعىادة

 (3  وَ 2 األولوية)

 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

  املىاثمة اجلّات وع املوذدة الزخط شزاء خطط طزح

 الضعودية اجلاوعات يف

 (3  وَ 2 األولوية)

 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

 والعىادة لملمية املالية االذتياجات حتديد دراصة

 (3  وَ 2 األولوية)
 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

حتفيش رجاه األعىاه ووؤصضات  (5)

اجملتىع احملمي والقطاع اخلاظ 

 .لمىشاركة يف بزاوخ اجلاوعة 

 

 أٌشطة يف األعىاه رجاه وشاركات عدد - –

 .والعىادات اللميات وبزاوخ

 األعىاه رجاه وع التعاوُ اتفاقيات عدد - –

 . اخلاصة واملؤصضات

 .لمحاوعة الوقفية الرباوخ عدد - –

 بزاوخ وَ  % 10 تبين

 رجاه  قبن وَ  اجلاوعة

 ووؤصضات األعىاه

 والقطاع احملمي اجملتىع

 .اخلاظ

 متويمية بزاوخ عمى اخلاظ القطاع وع اتفاقية

 اجلاوعة ملٍضوبي االللرتوٌية والتحّيشات لمربجميات

 (3  وَ 3 األولوية)

 اإلللرتوٌي التعميي عىادة

 


