تقزيز إنجاس العمادة منذ بذاية
الفصل الذراسي األول حتي
4242/6/42هـ
إعذاد
عمادة الجىدة والتطىيز
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إدارة الجىدة واالعتماد األكاديمي
أهى انجازات إدارة انجىدة واالعتًاد خالل انعاو انجايعي 3313/3311
 -1تشكيم انهيكم انتنظيًي نهجىدة في يختهف انكهيات/انعًادات انًسانذة بانجايعة
-2إنشاء موقع الكتروني إلدارة الجودة واالعتماد (يشتمل عمي جميع الخطط-االصددارات-المدواد اللمميد

لمورش-المواقع االلكتروني )

http://www.uoh.edu.sa/Administration/Deanships/Developmentandquality/D

-3اعداد خطط مستقبمي الستيفاء متطمبات االعتماد:

epartments/Pages/default.aspx

 خطة مستقبمية الدارة الجودة واالعتماد ( 4436-4433ه)
 خطة تنفيذية لمفصل الدراسي االول  4434/4433ه

 خطة تنفيذية لمفصل الدراسي الثاني  4434/4433ه
 خطة استيفاء نماذج توصيف البرنامج والمقررات.

 خطة الستيفاء متطمبات اعتماد البرنامج االكاديمي.
 خطة الستيفاء متطمبات االعتماد المؤسسي.

-3نشر ثقاف الجودة عمي مختمف الفئات بالكميات/اللمادات المساندة في المواضيع االتي ( 99ورش
عمل عمي مستوي شطري الرجال والنساء) باجمالي عدد ساعات  392ساع :
 مفاىيم ومصطمحات الجودة ( 41ورش عمل)
 التخطيط االستراتيجي ( 8ورش عمل)
 التقويم الذاتي ( 41ورش عمل)

 توصيف البرنامج ( 8ورش عمل)
 المشروعات التنافسية ( 6ورش عمل)

 الممارسات المرتبطة بالتعميم والتعمم ( 8ورش عمل)

 الممارسات المرتبطة بالبحث العممي وخدمة المجتمع ( 8ورش عمل)
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 الممارسات المرتبطة بالخدمات المساندة ( 8ورش عمل)
 الممارسات المرتبطة بالبنية التحتية ( 8ورش عمل)

 الممارسات المرتبطة برسالة البرنامج ( 8ورش عمل)
 الدراسة الذاتية ( 2ورشة عمل)

 التقييم الذاتي المؤسسي ( 2ورشة عمل)


تقرير البرنامج ( 3ورش عمل)

 89 -4زيارة لمدعم الفني والمتابل والتقييم عمي مستوي الكميات واللمادات المساندة (باجمالي عدد
ساعات عمل  069ساع )

 -5االصدارات التثقيفي الدارة الجودة واالعتماد

 -0أربل مطويات تلريفي في كال مما ياتي:
 مفاىيم ومصطمحات الجودة لمطالب

 مفاىيم ومصطمحات الجودة لمجياز االداري
 الملايير االكاديمي

 الممارسات الجيدة المرتبط بملايير الييئ الوطني لمتقويم واالعتماد االكاديمي
 –2عدد  2أسطوان الكتروني

 بنماذج الييئ الوطني لمتقويم واالعتماد االكاديمي
 بنماذج المشروعات التنافسي

 -3أدل تلريفي (عدد )3

 دليل الطالب لمجودة

 حقوق الممكي الفكري

 دليل التوصيف الوظيفي عمي مستوي الكميات واللمادات المسانده

 -6إعداد نموذج لمتقييم الدوري الداء الكميات ( 099تقرير أداء عمي مستوي الكميات اللمادات

المساندة).

*وىو مبادرة وسم تميز لجامل حائل عمي مستوي المممك

 -7نموذج مشروعات التطوير مشروع تاىيل البرامج االكاديمي لالعتماد  QAPAPوييدف المشروع إلى
استيفاء البرنامج االكاديمي لمتطمبات الييئ

الوطني لمتقويم واالعتماد االكاديمي بحد أقصي  12شير من تاريخو.

*وىو مبادرة وسم تميز لجامل حائل عمي مستوي المممك

وقد تم تقدم  43برنامج عمي مستوي الجامعة لمدورة االولي من المشاريع وتم القبول المبدئي لعدد  8فقط مع
االعالن عن بدء قبول مقترحات المشروعات لمدورة الثانية بتاريخ 2143./4/31
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 -8نماذج تم اعدادىا من ادارة الجودة واالعتماد وتفليميا عمي مستوي الكميات:
 معايير اعداد الورقة االمتحانية
 الية تقييم الورقة االمتحانية

 معايير قياس مدي مالئمة المساحات والمرافق والموارد البشرية
 نموذج المراجعة الداخمية لتوصيف البرنامج االكاديمي
 نموذج المراجعة الداخمية لتوصيف المقرر الدراسي
 نموذج المراجعة الداخمية لممف المقرر

 كود (ترميز) الكميات والعمادات المساندة
 الية المتابعة الداخمية لمكميات

 نموذج تقييم الكميات لمزيارات الميدانية التي تمت من قبل عمادة الجودة والتطوير
 اعداد وتفعيل أستمارة لحصر البيانات عمي مستوي العمادات المساندة والكميات
 استبيان قياس راي أصحاب العمل في خريجي البرنامج
 نموذج مراجعة تقرير التقييم الذاتي المبدئي

 -9تفليل بلض نماذج الييئ الوطني عمي مستوي كميات الجامل :
 توصيف البرنامج
 توصيف المقرر
 تقرير المقرر

 تقويم الطالب لممقرر الدراسي

 تقويم الطالب لمبرنامج الدراسي
 نموذج التقييم الذاتي المؤسسي والبرامجي

 -09تقسيم أستيفاء الممارسات الجيدة لملايير الييئ الوطني لمتقويم واالعتماد االكاديمي الي االتي :
 ممارسات يتم استيفائيا بواسطة العمادات المساندة.
 ممارسات يتم استيفائيا بواسطة ادارة الجامعة.

 ممارسات يتم استيفائيا بواسطة البرامج االكاديمية .

 -00أليد مقترحد لصددرف مكافددرت المشددارك فددي تنفيددذ أنشددط الجددودة لمخطد الفصددمي 0434/0433

ىجريا
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انطالقا من مبدء الشفافية وتحقيق المصداقية بين إدارة الجامعة وسعادة منسوبي الجامعة المشاركين في تنفيذ

انشطة ومخرجات الخطة الفصمية لمجودة ,فقد تم إعداد الية لصرف مكافاءات تكمفة فريق العمل من قبل
عمادة الجودة والتطوير.

-02المراجل الداخمي من قبل ادارة الجودة واالعتماد لمخرجات الكميات:
 مراجعة  43تقييم ذاتي مبدئي عمي مستوي برامج الجامعة.
 مراجعة جميع توصيفات برامج الجامعة.
 مراجعة  421توصيف مقرر.

-03االشتراك في المؤتمر الوطني الرابع لمجودة (محور الجودة في التلميم)

-04أعداد آلي لمتواصل المنظم والدائم بين شطري الرجال والنساء مع التفليل.
-05المشارك في لجان تخطيط وتسيير البرامج ال كاديمي .

-06قياس مستوي رضاء المستفيدين عن أداء إدارة الجودة والعتماد من خالل الزيارات الميداني التي
تمت من قبل أدارة الجودة واالعتماد

 -07تنفيذ لقاءات دوري مع وكالء الكميات/اللمادات المساندة لتبادل الخبرات والتلرف عمي أىم المشاكل
والملوقات التي تواجي الفريق التنفيذي وأىم مقترحات التحسين.

-08البدء في اعداد ورش عمل لنشر ثقاف الجودة بين افراد الفريق التنفيذي الغير ناطقين بالمغ اللربي
عمي مستوي كميات الجامل .

-09لقاء مع سلادة الدكتور /سلد الزىراني المين اللام المساعد بالييئ الوطني لمتقويم والعتماد

الكاديمي لمتلرف عمي مدى سير جامل حائل عمي الطريق الصحيح نحو العتماد والرؤي المستقبمي

-29المشارك في المؤتمر الدولي الثالث لمجودة في التلميم فوق الثانوي-بالدمام في الفترة من 6/06
الي 0434/6/29ه.

-20جاري مراجل مقترحات مشروعات تاىيل البرامج الكاديمي لالعتماد (الدورة الثاني ).
-22جاري مراجل التقييم الذاتي المبدئي لجميع برامج الجامل .

-23حفددل تسددميم عقددود الدددورة االولددي لمشدداريع ترىيددل البدرامج الكاديميد لآلعتمدداد بحضددور ملددالي مدددير

الجامل .

-24مشارك اللمادات المساندة في إعداد الخطدط المسدتقبمي وأسدتيفاء ممارسدات الييئد الوطنيد لمتقدويم
والعتماد الكاديمي.
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إدارة تطىيز المهارات
أوال:الحقائب التدريبي

أ -إعداد الحقائب التدريبي
 في ضوء الدليل التدريبي الذي تم إعداده من خالل تحديد االحتياجات التدريبيةة تةم تحديةد عةدد ()22
دورة تدريبيةةة ضعضةةاء ىيئةةة التةةدريس وعةةدد( )41دورات لةةدورات ااداريةةين والتةةي حصةةمت عمةةي اعمةةي
أىمية نسبية في تحديد االحتياجات التدريبية.

 تم تكميف معدي الحقائب من أعضاء ىيئة التدريس ممن ليم خبرة في مجال التدريب بإعداد الحقائب
التدريبية وفقا لممعايير المحددة من قبل عمادة الجودة والتطوير.

 تةةم تشةةكيل لجنةةة ثالثيةةة مةةن قبةةل مجمةةس العمةةادة وذلةةك لمنظةةر فةةي تعةةديل بعةةض المسةةميات الخاصةةة
بالةةدورات التدريبيةةة واقت ةراح مسةةميات جديةةدة تمش ةةيا مةةع االتجاىةةات الحديثةةة فةةي التةةدريب واحتياج ةةات

منسوبي الجامعة.

ب -تحكيم الحقائب التدريبي
 تم تشكيل لجنة ثالثية مةن أعضةاء ىيئةة التةدريس بالعمةادة القتةراح أسةماء المحكمةين وارسةال الحقائةب
لسعادة المحكمين.

 تةةم إعةةداد اسةةتمارة تحكةةيم لمحتويةةات الحقيبةةة تشةةتمل عمةةي بنةةود خاصةةة بةةالمحتوي واضىةةداف واضنشةةطة
ليتم التحكيم وفق معايير محددة وواضحة لكل الحقائب.

 تةةم ارسةةال الحقائةةب التدريبيةةة إلةةي المحكمةةين مةةن داخةةل وخةةارج المممكةةة وقةةد بم ة عةةددىم ( )36محكةةم
بحيةةث يةةتم تحكةةيم الحقيبةةة بواسةةطة ( )2مةةن المحكمةةين أحةةدىما مةةن داخةةل المممكةةة واضخةةر مةةن خةةارج

المممكة وتم تحديد موعد قدره ( )7أيام الرسال تقييم الحقيبة.

 تم استالم التقارير الخاصة بتحكيم الحقائةب عواعةداد خطابةات لمعةدي الحقائةب بشةان إجةراء التعةديالت
في موعد أقصاه شير من تاريخ تسميم التقرير.

ثانيا :نظام التسجيل اإللكتروني في البرامج التدريبي إلدارة تطوير الميارات
 إنشاء نظام تسجيل إلكتروني في برامج تطوير الميارات يقدم آلية نموذجية ادارة عمميات التسجيل
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االلكتروني في البرامج التدريبية .

 يتيح النظام االلكتروني ااعالن عن البرامج التدريبية وتفاصيميا وحالة التسجيل فييا.
 يسمح النظام بتسجيل المتدرب عوارسال رسالة نصية إلي جوال المتدرب وبريد الكتروني تؤكد تسجيمو
في الدورة التدريبية.
 يتيح النظام إمكانية تقييم الدورات الكترونيا وفق استمارة التقييم المعدة الكترونيا حيث ال يتم استخراج
الشيادة ضي متدرب حتي ينتيي من تقييم الدورة عمي موقع التسجيل.

 يعطي النظام رقم كودي لمشيادات حيث يتسمم كل متدرب شيادة تحمل رقم كودي فريد اليمكن تك ارره
كما يمكن عن طريق ذلك الرقم البحث عمي موقع جامعة حائل عن صحة حصول المتدرب عمي

الدورة من عدمو وىو يعد النظام اضول من نوعو في المممكة لمكشف عن صحة الشيادات.

ثالثا :الدورات التدريبي

أ -الدورات التدريبي الخاص باإلدارة
 تم عقد الدورة اضساسية لتدريب المدربين (( )TOTرجال  -نساء) وذلةك اعةداد كةوادر تدريبيةة مؤىمةة
طبقا لممعايير الخاصة بإعداد المدربين وذلةك لتةوفير مةدربين مةؤىمين لتنفيةذ البةرامج التدريبيةة الخاصةة

بعمادة الجودة والتطوير .

 تم تنفيذ عدد ( )21دورة تدريبية ضعضاء ىيئة التدريس وااداريين (رجال)  ,عةدد ( )25دورة تدريبيةة
ضعضاء ىيئة التدريس وااداريين (نساء).

 تةةم تقيةةيم ىةةذه الةةدورات لمعرفةةة اايجابيةةات والسةةمبيات الخاصةةة بالةةدورات بالنسةةبة لممةةدرب والمحتةةوي
التدريبى والبيئة التدريبية .
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إدارة الذراسات والتخطيط
تتمثل انجازات إدارة الدراسات والتخطيط فى العام الجامعى 4434 /4433ىة فى:

 -0إعداد الدليل التنظيمى لمجامل :

ففي إطار اىتمام معالي مدير الجامعة بتطوير العمل اضكاديمي وااداري بالجامعة ,وتوجيو معاليو

بإعداد الدليل التنظيمي لمجامعة ,فإن إدارة الدراسات والتخطيط عممت عمى إعداد دليل خاص بجامعة حائل
عمى كافة المستويات التنظيمية بالجامعة بما يتواكب مع التوجيات العالمية ومستحدثات العصر وتيسير

إجراءات العمل ,وذلك وفق الخطوات التالية:

 دراسة ومراجعة واقع الييكل التنظيمى الحالى لمجامعة عمى مختمف المستويات والوحدات اضكاديميةواادارية  ,لمتاكد من مدى وجود ىيكل ونظام إدارى محدد بيا ,والوقوف عمى أىم المشكالت التى ترتبط بيذا

الييكل.

 قيام أعضاء لجنة الدليل التنظيمي بعمادة الجودة والتطوير بعمل ( )53زيارة ميدانية لجميع وحداتالجامعة سواء اضكاديمية أو اادارية (مجمس الجامعة ,وكاالت الجامعة ,العمادات المساندة ,والكميات)

لمتابعة خطوات إعداد الدليل التنظيمي بيذه الوحدات ,وكذلك تقديم الدعم الفني المطموب لجميع مكونات

الدليل.

 تنظيم عدة ورش عمل وندوات خاصة بإعداد الدليل التنظيمي لمجامعة موجية لمعاممين بمجان إعدادوصياغة الدليل التنظيمي بجميع الوحدات اضكاديمية واادارية بالجامعة لتعريفيم بكيفية صياغة الرؤية

الرسالة واضىداف ,وطرق بناء الييكل التنظيمى.

 -البدء فى كتابة الصيغة المبدئية لمدليل التنظيمى.
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والجدول التالى يوضح ورش اللمل وعدد الحاضرين بيا:
الورش  /الندوة
الدليل التنظيمي لجامعة
حائل

الدليل التنظيمي لجامعة
حائل

التاريخ

الفئ المستيدف
وكالء الكميات والعمادات,

وأعضاء لجنة صياغة الدليل

4434/4/27ىة

عدد الحاضرين
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بالكميات والعمادات المساندة.
أعضاء لجنة صياغة الدليل
التنظيمي بالوحدات اادارية

4434/2/3ىة

9

بالجامعة.

صياغة اليياكل

وكالء الكميات والعمادات,

التنظيمية لمجامعات

وأعضاء لجنة صياغة الدليل

ومراحل بنائيا

بيا.

صياغة اليياكل

أعضاء لجنة صياغة الدليل

التنظيمية لمجامعات

التنظيمي بالوحدات اادارية

ومراحل بنائيا

بالجامعة.

4434/2/5ىة

4434/2/41ىة

34

24

أعضاء لجنة صياغة الدليل
الوصف الوظيفي
االتجاىات الحديثة فى
اادارة الجامعية

االتجاىات الحديثة فى
اادارة الجامعية

بالوحدات اضكاديمية واادارية
بالجامعة.

وكالء الكميات والعمادات,

وأعضاء لجنة صياغة الدليل بيا.
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

4434/2/42ه

26

4434/2/47ىة

37

4434/2/49ىة

24
476

المجمددددددوع

 -2الدراسات الميداني والتطويري :

حيث تقوم إدارة الدراسات والتخطيط بإجراء بعض الدراسات واضبحاث المتعمقة بالعممية اضكاديمية

واادارية بالجامعة ,وتقديم دراسات حول دور الجامعة في التنمية المجتمعية (في ضوء اضىداف العامة لخطة

التنمية ومتطمبات تطوير المجتمع) ,والقيام بالدراسات الخاصة باحتياجات المجتمع وسوق العمل ,عواعداد
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دراسات حول المبادئ اضساسية التي تراعييا الشراكة المجتمعية في التعميم الجامعي وأىدافيا وأىميتيا,

وكذلك إعداد الدراسات التي تسيم في دعم اتخاذ الق اررات بالجامعة ,وتزويد الكميات بالتغذية الرجعية بيدف
تعديل وتطوير البرامج والمناىج بيا ,وتتمثل ىذه الدراسات فى:

(أ) مخرجات التعميم الجامعى ومدى تمبيتيا لمتطمبات سوق العمل :جامعة حائل نموذجاً.
(ب) إستراتيجية مقترحة لتفعيل الشراكة بين جامعة حائل والمجتمع المحمى.

(جة) البحث العممى بجامة حائل وعالقتو بخدمة المجتمع.

(د) دور جامعة حائل فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة بالمجتمع المحمى.
(ىة) تقييم أداء جامعة حائل باستخدام بطاقة اضداء المتوازن.

(و) برنامج تدريبى مقترح لتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى القيادات اضكاديمية واادارية بجامعة حائل.

(ز) دور جامعة حائل فى تنمية قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى.

 -3اإلصددددددددارات والمطبوعدددددات:
حيث قامت اادارة بإصدار مايمى:

(أ) النشرات الدوري  :حيث قامت اادارة بإصدار عدد ( )4النشرة الدورية لعمادة الجودة والتطوير "ااصدار
اضول" ,وسوف تصدر ااصدار الثانى فى بداية شير 4434 /6ىة.

(ب) السالسل التثقيفي  :ففى إطار سعى إدارة الدراسات والتخطيط لمعمل عمى توعية القيادات اضكاديمية
واادارية ,وأعضاء ىيئة التدريس ,والطمبة ,ببعض االتجاىات الحديثة فى مجال التعميم الجامعى عوادارتو,

ونشر الوعى الصحى بين الطالب حول بعض الظواىر المجتمعية السمبية ,وتثقيفيم الصحى ,فقد أصدرت

اادارة بعض النشرات والمطبوعات عمى شكل سالسل تثقيفية ,تمثمت فى:

 سمسمة التثقيف الطبى والصحى :حيث تم إصدار مطويتين ىما :المواد المؤكسدة ومضاداتيا ,والرياضةوالتدخين.

 سمسمة التثقيف البحثى :حيث تم إصدار مطوية بعنوان أخالقيات البحث العممى. سمسمة التثقيف اادارى :حيث تم إصدار مطويتين ىما :اادارة الرقمية فى الجامعات ,وحوكمة الجامعاتالسعودية "رؤية مستقبمية".

 -سمسمة التثقيف التعميمى :حيث تم إصدار مطويتين ىما :إستراتيجيات التدريس الفعال ,واضنشطة الطالبية

"المفاىيم واضىداف".
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 -4الددورش والندددوات:

فى إطار الميام الرئيسة لإلدارة لمعمل عمى تنمية القيادات اضكاديمية واادارية ,ونشر الوعى لدى

أعضاء ىيئة التدريس والعاممين عن كيفية إعداد وصياغة اليياكل التنظيمية لمجامعات ,قامت اادارة بتنظيم

العديد من ورش العمل والندوات فى المجاالت التالية:

(أ) فى مجال تنمي القيادات الكاديمي  :حيث عقدت اادارة ورشة عمل عن "تنمية الميارات القيادية
واادارية لدى قيادات جامعة حائل" بحضور ( )24قيادى( :معالى مدير الجامعة ووكالئيا ,وعمداء الكميات

والعمادات المساندة).

(ب) فى مجال إعداد الدليل التنظيمى :حيث عقدت اادارة بعض ورش العمل الموجية لوكالء الكميات
والعمادات ,وأعضاء لجنة صياغة الدليل بالكميات والعمادات المساندة ,وبحضور ( )82عضواً ,وتناولت

الموضوعات التالية:

 الدليل التنظيمي لجامعة حائل. صياغة اليياكل التنظيمية لمجامعات ومراحل بنائيا. -االتجاىات الحديثة فى اادارة الجامعية.

(جد) فى مجال إعداد الدليل الوظيفى واإلجرائى :حيث عقدت اادارة بعض الورش واالجتماعات ,بحضور
( )69عضواً ,والتى تتناول موضوع إعداد دليل إجرائى لوحدات الجامعة تمثمت فى:
 ورشة عمل عن الوصف الوظيفى. -ورشة عمل عن الدورة المستندية.

 -اجتماع لمتحديد والفصل فى الميام بين الوحدات التنظيمية ذات االرتباط والتشابك ممثمة فى بعض

العمادات المساندة ومعيد االستشارات والبحوث عوادارة التعاون الدولى.

 -5المشارك فى إعداد الخط اإلست ارتيجي :

في إطار اىتمام معالي مدير الجامعة بتطوير العمل اضكاديمي وااداري بالجامعة ,وتوجيو معاليو

حول ضرورة تطوير الوحدات اضكاديمية واادارية بالجامعة ,بيدف التحقيق الجودة والتميز فى اضداء

الجامعى ,ورسم معالم مستقبل الجامعة ,وتحقيق تطمعاتيا ,وتحديد توجيا ااستراتيجى ,فقد بدأت عمادة
الجودة والتطوير بالجامعة فى إجراءات صياغة ووضع خطة إستراتيجية لمجامعة ,بحيث تتناغم مع معايير

الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد اضكاديمى ,وتمثمت أنشطة الخطة ااستراتيجية فى:

 -تشكيل المجنة التنفيذية لمخطة ااستراتيجية.
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 تحديد المحاور اضساسية لمخطة ااستراتيجية :حيث تم تحديد المحاور التى ستتضمنيا الخطةااستراتيجية ,والتى سيتم العمل عمى ضوئيا.

 اختيار النموذج المعيارى لمخطة :حيث تم اختيار النموذج اضوروبى كنموذج معيارى لمخطة ,حيث يمكنتسكين معايير الييئة داخل المعايير التى يتضمنيا النموذج ,كما أنو من النماذج التى تركز عمي جميع

عناصر المنظومة الجامعية :القيادة اادارية لمجامعة ,وسياسة عواستراتيجية الجامعة ,عوادارة العمميات ,عوادارة
اضفراد والموارد البشرية ,ورضا العميل ,ورضا اضفراد ,والتاثير في المجتمع ,ونتائج العمل بمختمف جوانبو.

 -البدء فى عممية التحميل ااستراتيجى الرباعى لمجامعة :حيث تم البدء فى بعض ااجراءات واضنشطة

الخاصة بالتحميل ااستراتيجى الرباعى  SWOT Analysisوتتمثل فى :تحديد الفئات المستيدفة فى الخطة

من البيئة الداخمية والخارجية لمجامعة ,وتكوين فرق عمل بؤرية لمتحميل ااستراتيجى ,عواعداد استبانات التحميل
ااستراتيجى ,وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين تمييداً لمتطبيق.
 صياغة رؤية ورسالة الجامعة :حيث تم عقد مجموعة من ورش العمل لصياغة رؤية ورسالة الجامعةبمشاركة جميع اضطراف المعنية تمثمت فى:

 ورشة عمل لمقيادات اضكاديمية (معالى مدير الجامعة ,وكالئيا ,وعمداء الكميات والعمادات
المساندة).

 عدد ( )44ورشة عمل لكميات الجامعة وتتضمن (وكيل الكمية لمجودة ,وأعضاء ىيئة التدريس,
وبعض طمبة البكالوريوس والدراسات العميا ,وبعض ااداريين ,وأولياء اضمور).

 عدد ( )2ورشة لمعمادات المساندة بالجامعة.

 عدد ( )2ورشة لمموظفين وااداريين بالوحدات المختمفة بالجامعة.

 عدد ( )4ورشة ضرباب العمل ورجال اضعمال وممثمى مؤسسات المجتمع المدنى.
 تصميم عدد ( )2استبانات خاصة برؤية ورسالة الجامعة موجية إلى كل من( :القيادات اضكاديمية,أعضاء ىيئة التدريس ,ااداريين ,الطمبة ,أولياء اضمور ,أرباب العمل ,ومؤسسات المجتمع المدنى).
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