جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

الخطة التنفيذية لعمادة الجودة والتطوير للفترة من  5341/5341حتى 5341/5341
انهذف

-1استًشاسنشش
ثقبفخ اندىدح
واالعتًبد ثُن
ينسىثٍ اندبيعخ
(وخبصخ نهكهُبد
اننبشئخ)

انًخشج

يؤششاد انندبذ

اننشبط

فتشاد انتنفُز

 .1.1عذد 6
وسش عًم نكم
كهُخ عهٍ
يستىٌ اندبيعخ
طجقب ً الحتُبخبد
انكهُبد

تُفٛز ػذد ٔ 6سشخػًم نكم كهٛخ
يغتٕ٘ سضبءانًغتفٛذ ٍٚػٍ ٔسػ
انؼًم ثُغجخ أكثش يٍ
%18
 صٚبدح ٔػٙانًغتفٛذ ٍٚثُغجخ اكثش
يٍ %08

 .5.5.5إػذاد ٔ 6سشخ
ػًم نكم كهٛخ (ٔاحذ
ٔسشخ/فصم دساع)ٙ
ٔفك يتطهجبد انٓٛئخ
انٕطُٛخ (تهك انٕسػ
يتؼهمخ ثًتطهجبد أٔ
ًَبرج خذٚذح نهٓٛئخ أٔ
ف ٙضٕء احتٛبج انكهٛخ)

ِ5341-5342

 .1.1عذد 5
وسش عًم نكم
عًبدح عهٍ
يستىٌ اندبيعخ
طجقب ً الحتُبخبد
انعًبدح

تُفٛز ػذد ٔ 5سشخػًم نكم ػًبدح
يغتٕ٘ سضبءانًغتفٛذ ٍٚػٍ ٔسػ
انؼًم ثُغجخ اكثش يٍ
%18
 صٚبدح ٔػٙانًغتفٛذ ٍٚثُغجخ اكثش
يٍ %08

 .5.5.5إػذاد ٔ 5سشخ
ػًم نكم
ػًبدح(ٔسشخ/ػبو
دساعٔ )ٙفك يتطهجبد
انٓٛئخ انٕطُٛخ
أٔ تؼًٛى ثؼض انٕسػ
ػهٗ كم انؼًبداد فٙ
حبنخ ٔخٕد يتطهجبد
خذٚذح نهٓٛئخ أٔ تًبثم
طهت انؼًبداد ػهٗ
ٔسشخ يحذدح

ِ5341-5342

1

انتكهفخ انًتىقعخ

انًغتٓذف =  52يٍ
كم كهٛخ/انٕسشخ
إخًبن ٙانًجهغ ثبنًكبفآد
ٔانضٛبفخ ٔانطجبػخ =
 65100لاير

انًغتٓذف= 10يٍ كم
ػًبدح/انٕسشخ
إخًبن ٙانًجهغ ثبنًكبفؤد
ٔانضٛبفخ ٔانطجبػخ =
 52888لاير

انفئخ انًستهذفخ

 -أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ

أػضبء ْٛئخ انتذسٚظٔإداسٍٛٚ

يسئىل انتنفُز

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

 .3.1عذد 4
وسش تعشَفُخ
ننشش ثقبفخ
اندىدح نطالة
اندبيعخ

 .4.1عذد 11
أدنخ/كتُت ننشش
ثقبفخ اندىدح
ثبندبيعخ

يؤششاد انندبذ

فتشاد انتنفُز

اننشبط

 .5.4.5إػذاد 55
ٔسشخ نطالة اندبيؼخ
(ٔ5سشخ/انفصم
تُفٛز ػذد ٔ 55سشخ انذساعٔ )ٙفك يتطهجبدانٓٛئخ انٕطُٛخ.
نطالة اندبيؼخ
ػٍ حمٕق انًهكٛخ
يغتٕ٘ سضبء انطالةػٍ ٔسػ انؼًم ثُغجخ انفكشٚخ-يششٔع انتمٕٚى
انتطٕٚش٘-لٛبط انُٕاتح
أكثش يٍ %18
انتؼهًٛٛخ انًغتٓذفخ-
 صٚبدح ٔػ ٙانطالةانًشبسكخ ف ٙتُفٛز
ثُغجخ أكثش يٍ %08
يًبسعبد ٔأَشطخ
االػتًبد (دٔس انطبنت)
 .5.3.5إػذاد ٔطجبػخ
 3أدنخ
( 5ثبنفصم انذساع)ٙ
ػٍ
 طجبػخ  58أدنخ -1دنٛم يؤششاد
خبصخ ثُشش ثمبفخ
األداء ثبنهغخ االَدهٛضٚخ
اندٕدح
-1األٔصاٌ انُغجٛخ
 تٕصٚغ األدنخ ػهٗنًختهف يؼبٛٚش
أكثش يٍ  %28يٍ
ٔيًبسعبد انٓٛئخ
يُغٕث ٙاندبيؼخ يٍ
أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ انٕطُٛخ
-3انًؤششاد انًشخؼٛخ
ٔاإلداسٔ ٍٛٚانطالة
يغتٕٖ سضب يُغٕث ٙنإليكبَٛبد ٔانتغٓٛالدانًبدٚخ ٔانجششٚخ
اندبيؼخ ثُغجخ ال تمم
-4دنٛم خصبئص
ػٍ  %08ػٍ
خشٚد ٙثشايح خبيؼخ
اإلصذاساد
حبئم
 -2نًبرا االػتًبد
األكبدًٙٚ

ِ5341-5342

انتكهفخ انًتىقعخ

انًغتٓذف  %28يٍ
طالة اندبيؼخ/انُذٔتٍٛ
إخًبن ٙانًجهغ ثبنًكبفآد
ٔانضٛبفخ ٔانطجبػخ =
 52888لاير

انفئخ انًستهذفخ

 -انطالة

يسئىل انتنفُز

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

أدنّ 4-5-5
خالل
-5346/5342
أدنخ 6-2-3
خالل
ِ 5340/5346
أدنخ 58-2-1-0
خالل
ِ 5341/5340

2

 58888لاير

 أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ اإلداسٍٛٚ -انطالة

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

 .1استُفبء يعبَُش
االعتًبد األكبدًٍَ

 .1.1آنُخ يعتًذح
ويفعهخ الختُبس
وتفعُم ندنخ
انًشاخعُن
انذاخهُُن
ثبندبيعخ

يؤششاد انندبذ

فتشاد انتنفُز

اننشبط

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

 -6انفشق ث ٍٛاالػتًبد
انزاتٔ ٙانًحهٔ ٙانذٔنٙ
-0تصًٛى انجشايح
األكبدًٛٚخ
 -1يٛثبق انششف
ندبيؼخ حبئم
َ -2ظبو اندٕدح انذاخهٙ
 -58يؤششاد األداء
(اندضء انثبَ)ٙ

 آنٛخ يؼتًذح ٔيفؼهخثُغجخ %588
الختٛبس انًشاخؼٍٛ
انذاخه ٍٛٛثبندبيؼخ
 لبئًخ انفشٚك انتُفٛزنهًشاخؼخ انذاخهٛخ
ػذد يب تى يشاخؼتّيٍ ٔحذاٌ أكبدًٛٚخ
ٔإداسٚخ خالل انؼبو

 .5.5.5إػذاد آنٛخ
يمتشحخ الختٛبس
انًشاخؼ ٍٛانذاخهٍٛٛ

انجذء خالل
انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5342/5343
ٔاعتكًبل رنك
خالل
انفصم انذساعٙ
األٔل ٔانثبَٙ
ِ 5346/5342

 .5.5.5تفؼٛم اٜنٛخ
ٔاػتًبد لبئًخ
انًشاخؼ ٍٛانذاخهٍٛٛ
ثبندبيؼخ (انؼُصش
انشخبن)ٙ
 .4.5.5إػذاد خطخ
تُفٛزٚخ يؼتًذح ٔيفؼهخ
نتُفٛز انًشاخؼخ
3

588888

خًٛغ انٕحذاد
األكبدًٛٚخ ٔانذاسٚخ

ػًبدح اندٕدح
ٔانتطٕٚش

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

يؤششاد انندبذ

فتشاد انتنفُز

اننشبط

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

انذاخهٛخ ػهٗ يختهف
انٕحذاد األكبدًٛٚخ
ٔاإلداسٚخ ثبندبيؼخ
يشتًهخ ػهٗ دٔساد
تذسٚجٛخ نهفشٚك
انتُفٛز٘ نهًشاخؼٍٛ
انذاخهٍٛٛ
 .3.5.5انذٔسح انثبَٛخ
الختٛبس انًشاخؼٍٛ
انذاخه ٍٛٛػهٗ يغتٕٖ
اندبيؼخ (اندبَت
انُغبئ)ٙ

 .1.1تقبسَش
انًشاخعخ
انذاخهُخ فٍ
ضىء انًعبَُش
األكبدًَُخ
انًتجنبح واننًبرج
انًحذثخ نههُئخ
انىطنُخ

 َغجخ ال تمم ػٍ %18يٍ يب تى
إسعبنّ يٍ
تٕصٛفبد يحذثخ
ػهٗ يغتٕ٘ اندبيؼخ
 َغجخ سضب ال تممػٍ  %08ػٍ خٕدح
تهك انتٕصٛفبد يٍ
فشٚك انًشاخؼخ
انذاخهٛخ

55/55
5342/55/54
ْـ

 .5.5.5يخبطجخ انكهٛبد
ثئسعبل انًُبرج
55/56
انًحذثخ يٍ تٕصٛفبد
5342/55/51
انًمشساد ف ٙضٕء
ْـ
انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ
ٔانًُبرج انًحذثخ
نهٓٛئخ انٕطُٛخ
42/55/4
5.5.5
ْ 5346/5/3ـ
تُفٛز صٚبساد انًشاخؼخ
انذاخهٛخ ٔإػذاد
تمبسٚش انًشاخؼخ
انذاخهٛخ نًهفبد
انًمشساد ٔتٕصٛفبد *اعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ٔتمبسٚش انجشايح
4

ثذٌٔ

ػذد  58ػهٗ يغتٕٖ
كهٛبد اندبيؼخ

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

ثذٌٔ

انكهٛبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

 28888لاير

انجشايح األكبدًٛٚخ

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد ٔفشق
انًشاخؼخ انذاخهٛخ
ثبندبيؼخ

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

 .3.1تقبسَش
انًشاخعخ
انخبسخُخ
نهًعبَُش
األكبدًَُخ
وانتىصُفبد

يؤششاد انندبذ

 يشاخؼخ خبسخٛخنُغجخ  %588يٍ
انجشايح األكبدًٛٚخ
ٔتٕصٛفبد ٔتمبسٚش
انجشايح ٔانًمشساد
ٔيهفبد انًمشساد
 َغجخ سضبءانًشاخؼٍٛ
انخبسخ ٍٛٛػٍ خٕدح
انتٕصٛفبد ٔتمبسٚش
انًمشساد انًمذيخ
ثُغجخ أكثش يٍ
%08

اننشبط

فتشاد انتنفُز

ٔانًمشساد

ثتمشٚش انجشايح
ٔانًمشساد خالل
األػٕاو
5340/5346
ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340

 .5.4.5اتخبر
اإلخشاءاد انتصحٛحٛخ
ف ٙضٕء َتبئح تمبسٚش
انًشاخؼخ انذاخهٛخ

5/0
ْ 5346/5/58ـ

 .5.4.5تحذٚذ يؼبٛٚش
اختٛبس انًشاخغ
انخبسخٙ

-5/51
ْ5346/4/54ـ

 .4.4.5إسعبل
انتٕصٛفبد نهًشاخغ
انخبسخٙ
 .3.4.5اتخبر
اإلخشاءاد انتصحٛحٛخ
ف ٙضٕء َتبئح تمبسٚش
انًشاخؼخ
 .2.4.5اػتًبد
انتٕصٛف يٍ انًدبنظ
انحبكًخ

-4/58
ْ5346/3/52ـ

-3/55
ْ5346/2/53ـ

انتكهفخ انًتىقعخ

 288لاير يكبفؤح * 28
ثشَبيح = 52888لاير

 5888لاير

انجشايح األكبدًٛٚخ

خًٛغ انجشايح االكبدًٛٚخ
ثبندبيؼخ

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد ٔفشق
انًشاخؼخ انذاخهٛخ
ثبندبيؼخ
إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

 32ثشَبيح* 5888
نهخجٛش=  21888لاير

انجشايح األكبدًٛٚخ

انجشايح األكبدًٛٚخ

 288لاير يكبفؤح * 28
ثشَبيح = 52888لاير

انجشايح األكبدًٛٚخ

يُغم ٙانجشايح
األكبدًٛٚخ

انجشايح األكبدًٛٚخ

إداسح انجشايح
األكبدًٛٚخ

-------

5

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

يؤششاد انندبذ

اننشبط

 .4.1يتبثعخ
خطط انتحسُن
نهجشايح فٍ ضىء
نتبئح انتقُُى
انزاتٍ انًجذئٍ

يتبثؼخ خطظ تحغٍٛنهجشايح انًؼتًذح نُغجخ
 %588يٍ انجشايح
األكبدًٛٚخ
يغتٕ٘ سضبءانًشاخغ انذاخه ٙأ
انخبسخ ٙػه ٙانتمشٚش
انًمذو ثُغجخ أكثش يٍ
02%

 .5.3.5يتبثؼخ تُفٛز
خطظ انتحغ ٍٛنهجشَبيح
ف ٙضٕء َتبئح انتمٛٛى
انزات ٙانًجذئ( ٙيٍ
خالل انضٚبساد أٔ
إسعبل تمشٚش أَدبص)

 .5.1يتبثعخ
خطط انعًبداد
انًسبنذح

يتبثؼخ خطظ تحغٍٛانؼًبداد انًؼتًذح نُغجخ
 %588يٍ انؼًبداد
يغتٕ٘ سضبءانًشاخغ انذاخه ٙأٔ
انخبسخ ٙػه ٙانتمشٚش
انًمذو ثُغجخ أكثش يٍ
02%

 .5.2.5يتبثؼخ تُفٛز
خطظ انؼًبداد
(يٍ خالل انضٚبساد أٔ
إسعبل تمشٚش أَدبص)

ْ5342/55/55ـ
انٙ
ْ5346/0/55ـ

 55888لاير

.5.6.5أ سعبل
انًششٔػبد نؼذد 6
تمبسٚش فُٛخ
 .5.6.5أسعبل
انًششٔػبد نؼذد 3
تمشٚش يبنٙ

ْ5346/5/2ـ
انٙ
ْ5346/0/53ـ
ْ5346/5/2ـ
انٙ
ْ5346/0/53ـ

 52888لاير

ػذد  6تمبسٚش فُٛخ 3 .6.1عذد 11
تقبسَش دوسَخ عن تمشٚش يبن ٙنهًششٔػبد
انًتؼبلذح
انًششوعبد
ػذد  3صٚبسح يتبثؼخانتنبفسُخ
(انذوسح اِونٍ ٔتمٛٛى يٍ خجشاء انؼًبدح
نهًشبسٚغ انًتؼبلذح
وانثبنُخ)

فتشاد انتنفُز

ْ5342/55/55ـ
انٙ
ْ5346/0/55ـ

6

انتكهفخ انًتىقعخ

 52888لاير

انفئخ انًستهذفخ

خًٛغ انجشايح األكبدًٛٚخ
ثبندبيؼخ

خًٛغ انؼًبداد
ثبندبيؼخ

انًششٔػبد انًتؼبلذح

انًششٔػبد انًتؼبلذح

يسئىل انتنفُز

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح انًششٔػبد
انتُبفغٛخ
إداسح انًششٔػبد
انتُبفغٛخ

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

يؤششاد انندبذ
يغتٕ٘ سضبء خجشاءانؼًبدح ػٍ خٕدح األداء
ثُغجخ اكثش يٍ %18

فتشاد انتنفُز

اننشبط

 .4.6.5ػذد  3صٚبسح
يتبثؼخ ٔتمٛٛى يٍ خجشاء
انؼًبدح

انتكهفخ انًتىقعخ

ْ5346/5/2ـ
انٙ
ْ5346/0/53ـ

انفئخ انًستهذفخ

انًششٔػبد انًتؼبلذح

يسئىل انتنفُز

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

 .5.0.5فتح ثبة انتمذو
نًشبسٚغ تؤْٛم ثشايح
انكهٛبد نالػتًبد
 .2.1تعبقذاد
نعذد  5يشبسَع
اخشي عهً
يستىي انكهُبد
ثجشايدهب
انًختهفخ

حصٕل  2كهٛبدثبندبيؼخ ػهٗ
يششٔػبد انتطٕٚش

 .8.1قُبس
يؤششاد أداء
خبيعخ حبئم
نهًقبسنبد
انًشخعُخ

تمشٚش يؼتًذ ػٍيؤششاد أداء خبيؼخ
حبئم يغتٕ٘ ثُغجخ
%22

ِ 5340/5346

 .5.0.5يشاخؼخ داخهٛخ
نهًمتشحبد انًمذيخ

2*588888
= 5888888لاير

انكهٛبد

ػًبدح اندٕدح
ٔانتطٕٚش

 .4.0.5حفم تغهٛى
انؼمٕد
5342/55/6
انٗ
ْ 5346/0/55ـ

 .5.1.5حصش
يؤششاد أداء انكهٛبد
 .5.1.5حصش
يؤششاد أداء انؼًبداد

*اعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثبنمٛبط انذٔس٘
نًؤششاد األداء
خالل األػٕاو
5340/5346

 .4.1.5حصش
يؤششاد أداء انٕحذاد
اإلداسٚخ

7

انجشايح انتؼهًٛٛخ
انؼًبداد
انهدُخ انًشكضٚخ
نًؤششاد اداء
خبيؼخ حبئم

 58888لاير
إداساد اندبيؼخ

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

يؤششاد انندبذ

 .9.1عذد 1
صَبسح دعى فنٍ
ويتبثعخ وتقُُى
عهٍ يستىٌ
انكهُبد /
انعًبداد
انًسبنذح

 5صٚبسح دػى فُ ٙػهٙيغتٕ٘  %588يٍ
كهٛبد ٔػًبداد
اندبيؼخ
يغتٕ٘ سضبءانًغتفٛذ ٍٚػٍ تهك
انضٚبساد ثُغجخ اكثش
يٍ %18

 11.1عذد 4
تقشَش أداء
نًختهف انكهُبد
وانعًبداد
انًسبنذح كم عبو
خبيعٍ

أسعبل ػذد  3تمشٚشػٍ أداء
انكهٛبد/انؼًبداد
انًغبَذح (تمشٚش ػٍ كم
فصم دساع)ٙ
صٚبدح يغتٕ٘ أداءانكهٛبد انَ ٙغجخ %18

اننشبط

فتشاد انتنفُز

 .5.2.5إػذاد خذأل
انضٚبساد
 .5.2.5إػذاد تمشٚش
انضٚبساد انًٛذاَٛخ

ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340
-5342/55/6
ْ5342/55/56ـ
-5342/55/52
ْ5346/0/55ـ
*اعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثضٚبساد انذػى
ٔانتمٛٛى خالل
األػٕاو
5340/5346
ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340

 .4.2.5يتبثؼخ انكهٛبد
ٔانؼًبداد ف ٙاتخبر
اإلخشاءاد انتصحٛحٛخ

5/1
انٙ
ْ 5346/5/55ـ
6/52
انٗ
ْ 5346/6/55ـ
5/53
انٙ
ْ 5346/5/51ـ
0/53
انٗ
ْ 5346/1/5ـ

 .5.58.5أػذاد تمشٚش
األداء االٔل ٔانثبَٙ
ٔاسعبنخ انٙ
انكهٛبد/انؼًبداد
انًغبَذح
 .5.58.5أػذاد تمشٚش
األداء انثبنث ٔانشاثغ
ٔاسعبنخ انٙ
انكهٛبد/انؼًبداد
انًغبَذح
8

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

انكهٛبد/انؼًبداد
انكهٛبد/انؼًبداد

 588888لاير
(6صٚبساد *  52كهٛخ
ٔػًبدح)
انكهٛبد/انؼًبداد

ثذٌٔ

ثذٌٔ

انكهٛبد/انؼًبداد

انكهٛبد/انؼًبداد

يسئىل انتنفُز

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد
إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

 .11.1دساسخ
راتُخ يعتًذح
نهجشنبيح

يؤششاد انندبذ

 تشكٛم يؼتًذ نهدبٌ خطخ ٔانٛبد يؼتًذحنهتمٕٚى انزاتٗ
 تمشٚش انتمٕٚى انزاتٗانجشايد ٙانُٓبئ ٙنؼذد
 %588يٍ ثشايح
اندبيؼخ
 دساعخ راتٛخ يؼتًذحنُغجخ  %588يٍ
ثشايح اندبيؼخ.
 يغتٕٖ سضب فشٚكانًشاخؼخ انذاخهٛخ ػٍ
انذساعخ انزات ٙنهجشَبيح
االكبد ًٙٚثُغجخ ال تمم
ػٍ .%02

اننشبط

فتشاد انتنفُز

 .5.55.5اإلػالٌ
انشعً ٙػٍ انتمٕٚى
انزاتٗ انجشايدٙ

*أعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثبنمٛبط انذٔس٘
نألداء خالل
األػٕاو
5340/5346
ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340
55/52
5342/55/54
ْـ

.5.55.5تشكٛم انهدبٌ
انًغئٕنخ ػٍ انتمٕٚى
انزاتٗ انجشايدٙ
.4.55.5إػتًبد انخطظ
ٔاالنٛبد

انكهٛبد/انجشايح

انكهٛبد

55/50
ْ 5346/5/6ـ

انكهٛبد/انجشايح

انكهٛبد

5/2
ْ 5346/4/58ـ
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انكهٛبد/انجشايح

إداسح اندٕدح
ٔاالػتًبد
ٔانكهٛبد

55/56
5342/55/48
ْـ

.3.55.5إػذاد انتمشٚش
انُٓبئ ٙنهتمٕٚى انزاتٙ
.2.55.5اعتٛفبء ًَٕرج
انذساعخ انزاتٛخ نهجشَبيح
ٔاػتًبدح
.6.55.5انًشاخؼخ
انذاخهٛخ يٍ لجم فشٚك
انًشاخؼ ٍٛٛانذاخهٍٛٛ
ثبندبيؼخ

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

 31*2888ثشَبيح
=  538888لاير
انكهٛبد/انجشايح

انكهٛبد

انكهٛبد/انجشايح

انكهٛبد

انكهٛبد/انجشايح

فشٚك انًشاخؼخ
انذاخهٛخ ثبندبيؼخ

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

 .11.1دساسخ
راتُخ يعتًذح
نهًؤسسخ

 .13.1يششوع
انتقىَى انتطىَشٌ
ين قجم انهُئخ
انىطنُخ

 .3انتقذو نهحصىل
عهً األعتًبد
األكبدًٍَ

 .1.3حصىل
خبيعخ حبئم عهً
األعتًبد
انًؤسسٍ

يؤششاد انندبذ

 تشكٛم يؼتًذ نهدبٌ خطخ ٔانٛبد يؼتًذحنهتمٕٚى انزاتٗ
 تمشٚش انتمٕٚى انزاتٗانًؤعغ ٙانُٓبئٙ
يغتٕف ٙثُغجخ %18
يغتٕٖ سضب فشٚكانًشاخؼخ انذاخهٛخ ثُغجخ
ال تمم ػٍ %02

ثشٔتٕكٕل تؼبٌٔيٕثك ٔيؼتًذ يغ انٓٛئخ
انٕطُٛخ نتُفٛز يششٔع
انتمٕٚى انتطٕٚش٘
تؼبلذ عجؼخ يشبسٚغػهٗ تُفٛز انًششٔع
 حصٕل خبيؼخ حبئمػهٗ األػتًبد انًؤعغٙ

اننشبط

فتشاد انتنفُز

 .5.55.5اإلػالٌ
انشعً ٙػٍ انتمٕٚى
انزاتٗ انًؤعغٙ
 .5.55.5تشكٛم انهدبٌ
انًغئٕنخ ػٍ انتمٕٚى
انزاتٗ انًؤعغٙ
 .4.55.5إػتًبد
انخطظ ٔاالنٛبد
 .3.55.5إػذاد انتمشٚش
انُٓبئ ٙنهتمٕٚى انزاتٙ
.2.55.5اعتٛفبء ًَٕرج
انذساعخ انزاتٛخ نهجشَبيح
ٔاػتًبدح
.6.55.5انًشاخؼخ
انذاخهٛخ يٍ لجم فشٚك
انًشاخؼ ٍٛٛانذاخهٍٛٛ
ثبندبيؼخ

 3/55إنٗ
ْ 5346/2/52ـ

 .5.54.5تُفٛز انخطخ
انًؼتًذح نًششٔع
انتمٕٚى انتطٕٚش٘ يٍ
خالل  0ثشايح يٍ 0
كهٛبد يختهفخ

ثذاٚخ انفصم
انذساع ٙانثبَٙ
ِ 5346/5342

 .5.5.4أعتكًبل خبيؼخ
حبئم نُمبط انضؼف
ثبنذساعخ انزاتٛخ
 .5.5.4إػذاد انُغخخ
انًحذثخ نهذساعخ انزاتٛخ
نهدبيؼخ

انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5340/5346

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

ندبٌ انتمٕٚى انزاتٙ
انًؤعغٙ
 528888لاير

اندبيؼخ ثدًٛغ ٔحذاتٓب

فشٚك انًشاخؼخ
انذاخهٛخ ثبندبيؼخ
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 58888888لاير

5888888

انٓٛئخ انٕطُٛخ نهتمٕٚى
ٔاالػتًبد األكبدًٙٚ

خبيؼخ حبئم

لٛبداد خبيؼخ حبئم

خًٛغ يُغٕثٙ
اندبيؼخ ٔخبصخ
ندبٌ انذساعخ
انزاتٛخ ثبندبيؼخ

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انًخشج

يؤششاد انندبذ

انهذف

 .1.3حصىل
سجعخ ثشايح
أكبدًَُخ عهً
األعتًبد
األكبدًٍَ

حصٕل عجؼخ ثشايحأكبدًٛٚخ ػهٗ األػتًبد
يٍ انٓٛئخ انٕطُٛخ
نهتمٕٚى ٔاالػتًبد
األكبدًٙٚ

 .3.3تقبسَش
يشاخعخ انهُئخ
انىطنُخ نعذد 11
دساسخ راتُخ نعذد
عششح ثشايح
أكبدًَُخ أخشي

حصٕل يب ال ٚمم ػٍ
ثًبَٛخ ثشايح أكبدًٛٚخ
أخشٖ ػهٗ االػتًبد
األكبدًٙٚ

 .3تطىير قذرات هيئة  .4.1وعي هيئة
ببلجبمعة التذريس ثبلجبمعة
التذريس
ثمختلف أ-
بمختلف المهبرات وفق
المهبرات أو
أحتيبجبت فعلية
الجىانت الجحثية
من خالل
دورات تذريجية
ة -مهبرات
إدارية ج-

 تُفٛز ػذد  28دٔسحنًُغٕث ٙاندبيؼخ يٍ
ْٛئخ انتذسٚظ كم ػبو
خبيؼ ٙػهٗ يختهف
انًٓبساد

اننشبط
 .4.5.4أسعبل انُغخخ
انًحذثخ نهٓٛئخ انٕطُٛخ
نهتمٕٚى ٔاالػتًبد
األكبدًٙٚ
 .5.5.4إػذاد انذساعخ
انزاتٛخ انًحذثخ نؼذد
عجؼخ ثشايح أكبدًٛٚخ
انز ٍٚإَٔٓا يششٔع
انتمٕٚى انتطٕٚش٘
 .5.5.4انتمذو نهٓٛئخ
انٕطُٛخ ثبنذساعخ
انًحذثخ
 .5.4.4إػذاد انذساعخ
انزاتٛخ نؼذد ػششح
ثشايح أكبدًٛٚخ يٍ
يختهف انكهٛبد
ثبندبيؼخ
 .5.4.4انتمذو نهٓٛئخ
انٕطُٛخ ثبنذساعخ
انًحذثخ
 .5.5.3تُفٛز ػذد 58
دٔساد يٍ كم يٓبسح
كم ػبو خبيؼٙ
 .5.5.3لٛبط أثش
انذٔساد انتذسٚجٛخ

فتشاد انتنفُز

انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5340/5346

انتكهفخ انًتىقعخ

عجك ثجُذ .54.5

انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5340/5346
انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5341/5340
انفصم انذساعٙ
انثبَٙ
ِ 5341/5340
ِ 5346/5342
*أعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثبنذٔساد
انتذسٚجٛخ خالل
األػٕاو
5340/5346
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 58دٔساد * 2
يٓبساد*  4عُٕاد *
 52ػضٕ ْٛئخ تذسٚظ
=  328888لاير

انفئخ انًستهذفخ

ػذد عجؼخ ثشايح
أكبدًٛٚخ (انحبصهخ ػهٗ
يششٔع انتمٕٚى
انتطٕٚش٘)

ػذد ػششح ثشايح
أكبدًٛٚخ

أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ

يسئىل انتنفُز

فشق انتمٕٚى انزاتٙ
يٍ كم ثشَبيح يٍ
انجشايح انغجؼخ

فشق انتمٕٚى انزاتٙ
يٍ كم ثشَبيح يٍ
انجشايح انؼششح

إداسح انًٓبساد –
ػًبدح اندٕدح
ٔانتطٕٚش

جامعة حائل
عمادة اجلودة والتطوير

انهذف

انًخشج

يؤششاد انندبذ

اننشبط

ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340

مهبرات تذريسية
د -مهبرات
شخصية و-
مهبرات التقنية
 .5تطىير مهبرات
منسىبي الجبمعة من
اإلداريين

 .6تطىير مهبرات
طالة جبمعة حبئل
وتأهيلهم لسىق العمل

فتشاد انتنفُز

ِ 5346/5342
 .1.5وعي
اإلداريين
ثبلجبمعة
ثبلمهبرات
اإلدارية من و
مهبرات تقنية و
مهبرات شخصية

 .1.6وعي
الطالة ثبلجبمعة
ثبلمهبرات
الحيبتية و
مهبرات تقنية و
المهبرات الجحثية

انتكهفخ انًتىقعخ

انفئخ انًستهذفخ

يسئىل انتنفُز

تُفٛز ػذد  51دٔسح
نهدٓبص األداس٘ عُٕٚب ً

تُفٛز ػذد  56دٔسح
نطالة اندبيؼخ عُٕٚب ً

 .5.5.2تُفٛز ػذد 56
دٔسح ػٍ انًٓبساد
األداسٚخ ٔػذد 6
دٔساد يٍ انًٓبساد
انتمُٛخ ٔ 6أخشٖ
نهًٓبساد انشخصٛخ يٍ
كم ػبو

 .5.5.6تُفٛز أسثؼخ
دٔساد نهًٓبساد
انحٛبتٛخ ٔأسثؼخ نهتمُٛخ
ٔأسثؼخ نهًٓبساد
انجحثٛخ ٔ 3شخصٛخ

 51دٔسح*  4عُٕاد *
 52يٍ اندٓبص األداس٘
=  525888لاير

*أعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثبنذٔساد
انتذسٚجٛخ خالل
األػٕاو
5340/5346
ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340
ِ 5346/5342
*أعتًشاس تطجٛك
انًًبسعخ انًتؼهمخ
ثبنذٔساد
انتذسٚجٛخ خالل
األػٕاو
5340/5346
ٔأٚضب ً
ِ 5341/5340
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اندٓبص األداس٘
ثبندبيؼخ

 56دٔسح*  4عُٕاد *
 52يٍ انطالة =
 533888لاير

طالة اندبيؼخ

إداسح انًٓبساد –
ػًبدح اندٕدح
ٔانتطٕٚش

إداسح انًٓبساد –
ػًبدح اندٕدح
ٔانتطٕٚش

