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 كلمة وكيل اجلامعة
ناخ

ُ
 في تحقيق أهداف الجامعة وخطتها اإلستراتيجية , ومن ُهنا فإن الوكالة ُملتزمة بتوفير امل

ً
 مهما

ً
حفز لإلبداع والتمُيز من حيث املخرجات التعليمية  إن لوكالة الجامعة دورا

ُ
االيجابي وامل

ساهم الجامعة
ُ
لبي حاجة سوق العمل ومتطلباته. والبد أن ت

ُ
البية وذلك من خالل توسيع دائرة  ومن حيث التوجه نحو االقتصاد املعرفي بهدف تخريج أجيال ريادية ُمتميزة , ت

ُ
في تنمية القدرات الط

ساهم في تطوير الذات التعليم لتشمل ال
ُ
ساعد الطالب على تنمية املهارات املعرفية وت

ُ
 .والصفات الشخصيةتعلم من خالل النشاطات الالمنهجية وخدمة املجتمع والتي بدورها ت

 , بما في ذلك املعامالت الداخلية الخاصة بموظفي وتسعى الجامعة إلى تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية بمفهومه األشمل بحيث تصبح إجراءات العمل كل في الجامعة تتم إلكترون
ً
يا

 على إبحيث ينعكس ذلك  .تطبيقات اآلخرى الجامعة , وإجراءات التعيين والتسجيل للدراسة , والتعليم اإللكتروني عن طريق البرامج الحديثة , والتواصل من خالل رسائل الهاتف وال
ً
يجابيا

 .جاز وجودة العملناملوظفين من حيث سرعة وسهولة اإل  أداء

نجازات واإلبداعات على الصعيد ة يحذوها األمل بمستقبل مليء باإل بداع باألداء لتشق طريقها للمستقبل بخطى ثابتكحافز للتميز واإل  2030ة اململكة إن الجامعة وهي تستلهم رؤي

 
ً
 ودوليا

ً
 إلى الريادة محليا

ً
 .التعليمي والبحثي واملجتمعي وصوال

         الجامعةوكيل       

 د. بدر بن كريم الزارع
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 نبذة عن الوكالة: .2
هـ وما لحقه من 7/7/1433ص م وتاريخ /486املنوطة بها بناء على قرار معالي الدكتور مدير الجامعة رقم تمارس وكالة جامعة الجوف عبر وحداتها اإلدارية املهام واالختصاصات 

رها في ئة التعليمية واملباني الخدمية, مع دو تعديالت وهي تؤدي مهامها عبر محاور أساسية تشمل أنشطة وخدمات الطالب والطالبات, والشراكة املجتمعية, ورفع كفاءة وتحسين تشغيل البي

 استخدام املوارد املالية للجامعة.

 ل الدورات التدريبية.وتحرص الوكالة في أدائها الختصاصاتها على إرساء العمل املؤسس ي وتطوير األداء بالتوسع في التحول التقني ورفع كفاءة منسوبيها من خال

 اخلطة اإلسرتاتيجية للوكالة: .3
و  ةقطاعات ووحدات الجامع ةاملكون الرئيس الذي يشمل كاف ام اعتباره2021-2017الجوف  ةلجامع ةالعام ةاالستراتيجي ةالخط من ةلوكالة الجامع ةستراتيجياإل  ةتنبثق الخط

 : ةالتالي ةالنقاط الرئيس ةالجامع ةلوكال ةاالستراتيجي ةلى تحقيق التكامل فيما بينها. و على ذلك تشمل الخطإيسعى 

 وكالة الجامعة مرجًعا في اإلتقان  أن تكون  الرؤية: .4
ً
 مميز  املهاري ونموذجا

ً
 .الجوف جامعة تسهيل كافة الخدمات املناطة بها وتحقيق رؤيةفي في التعامالت االدارية مما يساعد  ا

واملبتكرة واستقطاب  األنظمة املميزةك من خالل تفعيل وذل منتجة,تسهيل وتفعيل الخدمات اإلدارية وخدمات شؤون الطالب وخدمة املجتمع بكفاءة عالية في بيئة عمٍل  الرسالة: .5

ز تطوير وتحقيق رسالة الجامعة. واإلدارية,الكفاءات العلمية  ِ
 والعمل على زيادة فاعليتها وتحقيق الفائدة القصوى منها بما يعز 

 األهداف:  .6

  االلكترونية.رفع وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات اإلدارية عن طريق تطوير التعامالت 

 ومطورة. ةالتحسين املستمر للموارد البشرية بقطاعات الجامعة من خالل التدريب والتطوير اإلداري لبرامج تدريب حديث 

 .تحسين آليات العمل بمركز الخدمات الطبية الجامعي بهدف تقديم خدمة طبية مميزة وراقية 
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  عبر املنظومة اإللكترونية.ميكنة العمل اإلداري من خالل تدقيق وتوثيق اإلجراءات 

 تطبيق مفهوم الجودة الشاملة لكافة الخدمات املقدمة لشرائح الطالب واملوظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

  لذوي املواهب منهم. اإلمكاناتاالرتقاء بخدمات شؤون الطالب والطالبات وتوفير املزيد من 

 املستدامة. والتنميةاملسؤولية املجتمعية  إطار جتمع املختلفة لتبادل املعلومات والخبرات في تنمية عالقات التواصل والتكامل مع قطاعات امل 

 .تقديم خدمات صحية متميزة لشرائح الطالب واملوظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 القيم: .7

  املشاركة الجماعية 

  االحترافية  

  املسؤولية املشتركة 

  الجودة والتميز 

   واملساءلةالشفافية. 
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 للوكالة: اللجان الدائمةثالثًا: 
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 احملتوى:

 اللجنة الدائمة لألخالقيات الحيوية /1

 اللجنة الدائمة لفحص العروض واملناقصات /2

 لجنة شراء املباشر /3

 اللجنة املالية الدائمة /4

ومديرية للجنة الدائمة للتقييم واملتابعة بين جامعة الجوف  /5

 الشؤون الصحية بمنطقة الجوف

 اللجنة الدائمة لإلسكان. /6
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 رابعًا: اخلطة التنفيذية للمشاريع اإلسرتاتيجية لوكالة اجلامعة
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 ى:احملتو
 سكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعةمشروع إ /1
 الطالب والطالباتسكان مشروع إ /2

 تطوير الخدمات الصحيةمشروع  /3

 نشطة الالصفيةالتوسع في األمشروع  /4

 دارة شؤون الطلبةمشروع إ /5

 مشروع رعاية طالب املنح  /6

 شطة التعليمية الالصفيةناألمشروع  /7

 تنمية مهارات الطالبمشروع  /8

 التعلم مدى الحياةمشروع  /9

 املجتمعيةتنمية املهارات مشروع  /10

 أوعية استيعاب الشبابمشروع  /11

 تأهيل املتقاعدين بمنطقة الجوفمشروع  /12

 رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصةمشروع  /13

 التأهيل البيئي للشبابمشروع  /14

 تعزيز الهوية لدى الشبابمشروع  /15

 مشروع تدريب وتأهيل الشباب.  /16
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 سكان أعضاء هيئة التدريس باجلامعةإمشروع  /1

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة     

 

 

 
2/ 

 سكان الطالب والطالباتإمشروع 

 لمشروع: وكالة اجلامعة لالكة املاجلهة    

 
وتعديالتهااإلجراءات   

إعداد الدليل الشامل لقواعد وشروط االلتحاق والسكن في إسكان أعضاء هيئة التدريس.  -1        

تطوير آلية متابعة وتقويم الخدمات بسكن أعضاء هيئة التدريس. -2        

 تطوير آلية استبانة لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -3

 
 
توزيع اإلجراءات 

سنوات الخطةعلى   

إعداد الدليل الشامل لقواعد وشروط االلتحاق والسكن في إسكان أعضاء هيئة التدريس. -1 2017  

تطوير آلية متابعة وتقويم الخدمات بسكن أعضاء هيئة التدريس. -2  

تطوير آلية استبانة لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -3  

متابعة وتقويم الخدمات بسكن أعضاء هيئة التدريس.مواصلة تطوير آلية   -1  2018  

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -2  

 قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -1 2019

 قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -1 2020

قياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن خدمات السكن. -1 2021  

إدارة اإلسكان + عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين -1 الجهة المسؤولة  

 
 
توزيع المشروع 
 )باللاير السعودي(

2017 10000 

2018 5000 

2019 5000 

2020  

2021  

 تشكيل لجنة إلعداد الدليل الشامل لشروط وقواعد االلتحاق بالسكن. القرارات المطلوبة

 



 

 13لصفحة ا                                                                                                                                                                         
 

 تطوير اخلدمات الصحيةمشروع  /3

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

سكان الطالب والطالبات في املدينة الجامعية.إعداد الدليل الشامل لقواعد وشروط االلتحاق والسكن في إ -1        

توفير وسائل املواصالت للطالب والطالبات -2        

آلية متابعة وتقويم الخدمات بسكن الطالب والطالبات.تطوير  -3        

 داريين.تطوير استبانة لقياس رضا الطالب والطالبات عن الخدمات املقدمة لهم وكفاءة اإل  -4      

 
 
توزيع اإلجراءات 
 على سنوات الخطة

عداد الدليل الشامل لقواعد وشروط االلتحاق والسكن.إ /1 2017  

املواصالت للطالب والطالباتتوفير وسائل  /2  

تطوير آلية متابعة وتقويم الخدمات بسكن الطالب والطالبات. /3  

توفير خدمات مساندة للطلبة باملدينة الجامعية . /4  

توفير وسائل املواصالت للطالب والطالبات /1 2018  

تطوير آلية متابعة وتقويم الخدمات بسكن الطالب والطالبات. /2  

استبانة قياس رضا الطالب والطالبات.تطوير  /3  

مواصلة توفير وسائل املواصالت للطالب والطالبات /1 2019  

مواصلة متابعة وتقويم الخدمات بسكن الطالب والطالبات. /2  

قياس رضا الطالب والطالبات. /3  

مواصلة توفير وسائل املواصالت للطالب والطالبات -1 2020  

الخدمات بسكن الطالب والطالبات.مواصلة متابعة وتقويم  -2  

 قياس رضا الطالب والطالبات. -3

مواصلة توفير وسائل املواصالت للطالب والطالبات /1 2021  

مواصلة متابعة وتقويم الخدمات بسكن الطالب والطالبات. /2  

قياس رضا الطالب والطالبات. /3  

عمادة شؤون الطالب -1 الجهة المسؤولة  

 
 
توزيع المشروع 
 )باللاير السعودي(

 ريال 10,000 2017

ريال 10,000 2018  

ريال 10,000 2019  

2020  

2021  

 دليل قواعد وشروط االلتحاق بالسكن للطلبة. إلعدادصدار قرار بتشكيل لجنة إ -1 القرارات المطلوبة

 
 اإلجراءات وتعديالتها

  دارة الطبية املتكاملة لتقديم الرعاية الصحية بمستوى جيد لجميع منسوبي الجامعة في مختلف الفروعنشاء اإل إ /2 دارة الطبية.عداد الئحة تنظيمية ألعمال اإل إ /1

املتخصصة, وتوظيف القوى البشرية املطلوبة.تخصيص املساحات واملوارد املالية الالزمة والبنى التحتية لتجهيز العيادات الطبية  /3  

دارة الطبية وتحديد املهام الرئيسة لكل العيادات والوحدات.تصميم الهيكل التنظيمي لإل  /4  

جهزة الستقبال وعالج الحاالت الطارئة.دارة الطبية وتجهيزها بأحدث األ سعاف تابعة لإل إاستكمال إنشاء وحدة طوارئ و  /5  

دارية والفنية للوحدة.املسنين, لتقديم الرعاية الصحية للمسنين من منسوبي الجامعة, وتحديد املهام اإل  إنشاء وحدة رعاية /6  

لكتروني متكامل إلدارة الخدمات الصحية.إإنشاء وحدة املعلومات والحاسب اآللي, لتتولى مسؤولية توفير نظام معلومات  /7  

. الطبية لتوفير املعلومات الصحية للراغبين لإلدارةإنشاء موقع إلكتروني  /9 ل املراكز الطبية.توفير الكوادر الطبية والفنية والبدء في تشغي /8  

يجاد الحلول لها. إشراكهم في إتشكيل فريق التثقيف الصحي الذي يتولى معالجة املشكالت الصحية ملنسوبي الجامعة, و  /11. وضع نظام ملتابعة تطبيق معايير أمن وسالمة املريض /10  

  لكتروني للمرض ى ونظم املستشفيات. شاء امللف اإلإن /13. تشكيل لجنة لدراسة وتأمين وتوفير متطلبات التشغيل والصيانة وفق املعايير القياسية العاملية /12

     عداد خطة تطويرية للتحسين.إدارة الطبية واملستشفى التعليمي الجامعي, و داء في اإل وضع نظام مراجعة األ  /14

 
 
توزيع اإلجراءات 
 على سنوات الخطة

. دارة الطبيةتصميم الهيكل التنظيمي لإل  -3. دارة الطبية املتكاملةنشاء اإل إ -2 دارة الطبية.عداد الئحة تنظيمية ألعمال اإل إ -1  2017  

.  حالل املرافق الصحية بالجامعة وفروعهاإوتوسعة و  إلنشاءعداد خطة متكاملة إ -6 ر أمن وسالمة املريض.وضع نظام ملتابعة تطبيق معايي -5 توفير الكوادر الطبية والفنية والبدء في تشغيل املراكز الطبية. -4  

.لكتروني للمرض ى ونظم املستشفياتنشاء امللف اإلإ /3 إنشاء وحدة املعلومات والحاسب اآللي. /2 دارة الطبية املتكاملة.استكمال انشاء اإل  /1  2018  

.لكترونية تربط جميع وحدات االدارة الطبيةإنشاء شبكة إ /5 التثقيف الصحي.تشكيل فريق  /4  

   دارة الطبية.لكترونية تربط جميع وحدات اإل إنشاء شبكة إ /3. نشاء وحدة املعلومات والحاسب اآلليإ/2 دارة الطبية وتجهيزها.سعاف تابعة لإل إاستكمال إنشاء وحدة طوارئ و  /1 2019

   دارة الطبية واملستشفى الجامعي.داء في اإل وضع نظام مراجعة األ  /7. تشكيل لجنة لدراسة وتأمين وتوفير متطلبات التشغيل والصيانة /6 .استكمال إنشاء وحدة رعاية املسنين /5. إنشاء وحدة رعاية املسنين /4

2020  

2021  

 املنشآت الطبية الجهة المسؤولة

 
 
توزيع المشروع 
 )باللاير السعودي(

ريال(. 2,500,000املة, التكلفة )دارة الطبية املتكإنشاء اإل  2017  

.ريال (150,000إنشاء وحدة املعلومات والحاسب اآللي, التكلفة ) /2. ريال( 1,500,000جهزة, التكلفة )وتجهيزها بأحدث األ دارة الطبية سعاف تابعة لإل إإنشاء وحدة طوارئ و  /1 2018  

. ريال( 1,950,000جمالية )التكلفة اإل  .ريال( 50,000الطبية, التكلفة ) لإلدارةإنشاء موقع إلكتروني  /4. ريال( 250,000لكتروني للمرض ى ونظم املستشفيات, التكلفة )نشاء امللف اإلإ /3  

ريال( 100,000إنشاء وحدة رعاية املسنين, التكلفة ) 2019  

50,000لكتروني للمرض ى ونظم املستشفيات, التكلفة )نشاء امللف اإلإمواصلة  2020  

ريال( 40,000التكلفة ) األنظمة,مواصلة تحديث  2021  

صدار القرارات الالزمة لتخصيص املساحات واملوارد املالية والبنى التحتية لتجهيز العيادات الطبية املتخصصة.إ -1 القرارات المطلوبة  

. نشاء وحدة رعاية املسنينإصدار قرار إ -3 دارة الطبية وتجهيزها بأحدث األجهزة.سعاف تابعة لإل إنشاء وحدة طوارئ و ارات الالزمة إلر الق صدار إ_ 2  
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 نشطة الالصفيةالتوسع يف األمشروع  /4

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

. صدار قرار تشكيل فريق التثقيف الصحيإ -6. املوارد الطبية إلدارةصدار قرار تشكيل لجنة دائمة إ -5 نشاء وحدة املعلومات والحاسب اآللي.إصدار قرار إ -4  

 .صدار قرار تشكيل لجنة دراسة وتأمين وتوفير متطلبات التشغيل والصيانةإ -7



 

 15لصفحة ا                                                                                                                                                                         
 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

.سة املسحية واعتمادهإعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية )للطالب, والطالبات( بناء على نتائج الدرا -2املستخدمة ملمارستها(. إجراء دراسة مسحية للتعرف على واقع األنشطة الالصفية بالجامعة )املنشآت واألجهزة واألدوات -1  

. ل لهاوحدة رعاية الشباب لتلقي شكاوى الطالب وإيجاد الحلو وضع نظام ملعالجة مشاكل الطالب, وتشكيل لجنة تحددها  -4 إعداد دليل الطالب الذي يحتوي على األنشطة الطالبية بالجامعة واللوائح املنظمة لها. -3  

وضع برنامج لعقد لقاءات وندوات ثقافية واجتماعية وفكرية وترفيهية دورية للطالب والطالبات, وللطالب ذوي االحتياجات الخاصة. -5  

في مختلف ضروب األنشطة الرياضية والثقافية واإلبداعية والدينية.إعداد برنامج للمسابقات السنوية بين طالب وطالبات الجامعة مع الجامعات األخرى  -6  

. يةة الطالبرصد ميزانية مناسبة ملكافأة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في األنشط -8 وضع خطط لتحفيز الطلبة على املشاركة في األنشطة بالجامعة من خالل رصد الجوائز للفائزين في املسابقات الوطنية والدولية. -7  

نشطة الطالبية )للطالب, والطالبات( وضع آلية مناسبة ملتابعة وتقويم األ  -10. اب.إقامة فعاليات لنشر روح العمل التطوعي املجتمعي, ومكافأة الطالب املشاركين في الخدمات التطوعية املجتمعية من خالل وحدة رعاية الشب -9   

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

  إجراء دراسة مسحية للتعرف على واقع األنشطة الالصفية بالجامعة /2 إقامة فعاليات لنشر روح العمل التطوعي املجتمعي. /1 2017

إعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية واملسابقات السنوية بين طالب وطالبات الجامعة مع الجامعات األخرى  /3  

. وضع آلية مناسبة ملتابعة وتقويم األنشطة الطالبية بشكل دوري /6. رصد ميزانية مناسبة ملكافأة أعضاء هيئة التدريس /5األنشطة بالجامعة.وضع خطط لتحفيز الطلبة على املشاركة في  /4  

. ريسرصد ميزانية مناسبة ملكافأة أعضاء هيئة التد /3. ات الجامعة مع الجامعات األخرى إعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية واملسابقات السنوية بين طالب وطالب /2 إقامة فعاليات لنشر روح العمل التطوعي املجتمعي. /1 2018  

. لتلقي شكاوى الطالبوضع نظام ملعالجة مشاكل الطالب, وتشكيل لجنة  /6. إعداد دليل الطالب الذي يحتوي على األنشطة الطالبية بالجامعة /5 وضع آلية مناسبة ملتابعة وتقويم االنشطة الطالبية بشكل دوري. /4  

..متابعة تطبيق آلية تقويم األنشطة /3. إعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية واملسابقات السنوية بين طالب وطالبات الجامعة مع الجامعات األخرى  /2 إقامة فعاليات لنشر روح العمل التطوعي املجتمعي. /1 2019  

. متابعة تطبيق آلية تقويم األنشطة /3. إعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية واملسابقات بين طالب وطالبات الجامعة مع الجامعات األخرى  /2 التطوعي املجتمعي.إقامة فعاليات لنشر روح العمل  /1 2020  

إقامة فعاليات لنشر روح العمل التطوعي املجتمعي. /1 2021  

طالب وطالبات الجامعة مع الجامعات األخرى .إعداد مخطط سنوي لألنشطة الطالبية واملسابقات بين  /2  

متابعة تطبيق آلية تقويم األنشطة. /3  

عمادة شؤون الطالب - الجهة المسؤولة  

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين -  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

ريال( 100,000بين الطلبة, التكلفة ) رصد ميزانية في شؤون الطالب إلعداد برنامج للمسابقات السنوية - 2017  

ريال( 20,000رصد جوائز تشجيعية ملشاركة الطالب في املسابقات الوطنية, التكلفة ) -  

ريال( 30,000رصد ميزانية مناسبة ملكافأة أعضاء هيئة التدريس املشاركين في األنشطة الطالبية, التكلفة ) -  

ريال( 40,000= )4×10,000اقع أربع فعاليات سنويا, التكلفة إقامة فعاليات نشر روح العمل التطوعي بو  -  

.ريال(000,190)التكلفة اإلجمالية                                                        

ريال 190,000 2018  

ريال 190,000 2019  

ريال 190,000 2020  

ريال 190,000  2021  
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 دارة شؤون الطلبةمشروع إ /5

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

تشكيل لجنة وحدة رعاية الشباب لتلقي شكاوى الطالب وإيجاد الحلول لها.إصدار قرار  القرارات المطلوبة  

 
 اإلجراءات وتعديالتها

دراسة وتطوير الئحة شؤون الطالب الحالية وتقييمها وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.  -1   

سكان, املواصالت( أو استحداث خدمات جديدةرشاد النفس ي والتربوي, اإل الخدمات الطالبية سواء القائمة منها )املكافآت, العالج الطبي, التغذية, اإل تطوير  -2  

. حدى شركات النقلإع ت رئيسة تؤدي إلى املقر الرئيس لجامعة الجوف من مختلف فروعها بالتعاون معمل خطوط مواصال  -4 يجار من خالل التواصل مع املالك.سكان الطالب, والعمل على خفض أسعار اإل إتحديث قاعدة معلومات ملجمعات  -3

. دارة شؤون الطالب بمختصين أكفاءإحالل املوظفين غير املتخصصين وغير األكفاء في إ -6. دارة شؤون الطالبإتنفيذ برامج تدريبية سنويا لتطوير أداء العاملين املتخصصين في  -5  

  ابتكار أساليب وبرامج محفزة ومعززة لالنتماء إلى الجامعة, وتحسين البيئة الدراسية واالجتماعية. -8 استحداث صندوق القتراحات الطالب واملوظفين املعنيين بشؤون الطالب. -7

  ر.رشاد والتوجيه من أجل معالجة حاالت التسرب والتأخر الدراس ي والتخرج املتأختكثيف خدمات اإل  -10 حلول ملشكالت الطلبة املتعثرين. إليجادجراء بحوث تحليلية لسجالت القبول والتسجيل بجميع الكليات إ -9

خبرات.جازات, لزيادة مواردهم وإكسابهم بعض العقد شراكات مع بعض الشركات والجهات املناسبة لالستفادة منها في توفير فرص توظيف للتشغيل الجزئي للطالب أثناء الدراسة  أو اإل  -11  

تشجيع بعضها لتقديم خدماتها داخل مقار الكليات.عقد اتفاقيات تعاون ما بين كليات الجامعة واألسواق املركزية الكبرى واملكتبات واملراكز الصحية وغيرها لتقديم أسعار خاصة للطالب, و  -12  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

. سكان الطالبإبناء قاعدة معلومات ملجمعات  -3. تطوير الخدمات الطالبية سواء القائمة منها أو استحداث خدمات جديدة -2 الحالية.دراسة وتطوير الئحة شؤون الطالب  -1 2017  

. امعةأساليب وبرامج محفزة ومعززة لالنتماء إلى الج ابتكار  -6. دارة شؤون الطالبإتحديث البرامج تدريبية لتطوير أداء العاملين في  -5 عمل خطوط مواصالت رئيسة تؤدي إلى املقر الرئيس للجامعة. -4  

عقد اتفاقيات بين كليات الجامعة واألسواق املركزية الكبرى وغيرها لتقديم خدماتها داخل مقار الكليات. -7  

. دارة شؤون الطالبإتنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين في  /3. عمل خطوط مواصالت رئيسة تؤدي إلى املقر الرئيس للجامعة /2 سكان الطالب.إتحديث قاعدة معلومات مجمعات  /1 2018  

. راحات الطالب واملوظفين املعنيين بشؤون الطالباستحداث صندوق القت /6. دارة شؤون الطالبإحالل املوظفين غير املتخصصين في إ /5. ابتكار أساليب وبرامج محفزة ومعززة لالنتماء إلى الجامعة /4  

. عقد اتفاقيات بين كليات الجامعة واألسواق املركزية الكبرى وغيرها لتقديم خدماتها داخل مقار الكليات /8 عقد شراكات مع بعض الشركات والجهات لتوفير فرص توظيف للتشغيل الجزئي للطالب أثناء الدراسة . /7  

رشاد والتوجيه.اإل تكثيف خدمات  /9  

. جراء بحوث تحليلية لسجالت القبول والتسجيلإ /3. الدراسةعقد شراكات مع بعض الشركات والجهات لتوفير فرص توظيف للتشغيل الجزئي للطالب أثناء  /2 دارة شؤون الطالب.إحالل املوظفين غير املتخصصين في إ /1 2019  

والتوجيه.رشاد استمرار تكثيف خدمات اإل  /4  

رشاد والتوجيه.استمرار خدمات اإل  /1 2020  

2021  

  دارة املشاريعإ+  مركز تطوير التعليم + عمادة شؤون الطالب الجهة المسؤولة

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

(.  0050,0عمل خطوط مواصالت رئيسة تؤدي إلى املقر الرئيس لجامعة الجوف )  /3(. ريال 30,000سكان الطالب )إبناء قاعدة معلومات ملجمعات  /2. ريال( 50,000تطوير الخدمات الطالبية القائمة أو استحداث خدمات جديدة ) /1 2017  

( 195,000جمالية )لفة اإل التك (. )ريال 20,000تنفيذ برنامج واحد محفز ومعزز لالنتماء إلى الجامعة بتكلفة ) /5. ريال( 45,000= ) 3×15,000الدورة دارة شؤون الطالب تكلفة إ( دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين املختصين في 3تنفيذ ) /4  

  رس(000,65مجمل التكلفة) (.الري 20,000تنفيذ برنامج واحد محفز ومعزز لالنتماء إلى الجامعة بتكلفة ) -2. ريال( 45,000= ) 3×15,000دارة شؤون الطالب تكلفة الدورة إ( دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين املختصين في 3تنفيذ ) -1 2018

ريال( 45,000= ) 3×15,000دارة شؤون الطالب تكلفة الدورة إ( دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين املختصين في 3تنفيذ ) -1 2019  

2020  

2021  

. صدار قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير الخدمات الطالبية القائمة أو استحداث أخرى جديدةإ /2 صدار قرار بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير الئحة شؤون الطالب الحالية.إ /1 القرارات المطلوبة  
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 مشروع رعاية طالب املنح  /6

 لمشروع:  وكالة اجلامعة املالكة لاجلهة 

 اإلجراءات وتعديالتها
الجهة  توزيع اإلجراءات على سنوات الخطة

 المسؤولة

 تكلفة المشروع
 القرارات المطلوبة

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

عداد الئحة تنظيمية إلدارة إ( 1)

 رعاية طالب املنح

عداد الئحة تنظيمية إلدارة رعاية إ -

        طالب املنح, واعتمادها

     
صدور قرار بتشكيل لجنة إلعداد -

 الالئحة.

( إنشاء إدارة لرعاية طالب املنح 2)
 الدراسية, وتحديد أهدافها ومهامها.

لرعاية طالب املنح  إنشاء إدارة - 
 الدراسية, وتحديد أهدافها ومهامها.

 .توفير االحتياجات املادية والبشرية-
 متابعة وتقييم أداء اإلدارة  

ل  
جي

س
الت
 و
ل و

قب
 ال
دة

ما
*ع

 

    - 
ب
ال
ط
 ال
ن
و ؤ

ش
دة 

ما
ع

 

5000  5000  5000 

صدار قرار بتشكيل إدارة لرعاية إ
طالب املنح الدراسية, وتحديد 

 ومهامها.أهدافها 

( إنشاء صندوق خيري لرعاية 2)
 طالب املنح الدراسية   

إنشاء صندوق خيري لرعاية طالب -
      تطوير وتحسين أداء الصندوق    .املنح الدراسية

صدار قرار بإنشاء صندوق خيري إ-
 لرعاية طالب املنح الدراسية   

( تواصل الوكالة مع إدارة 3)
الجوف الصناديق الخيرية بمنطقة 

وكذلك املؤسسات التعليمية االخرى 
في مجال املنح الدراسية, وكذلك مع 

 الطالب.

الــــتــــنســـــــــــــيــــق بــــيــــن إدارة الــــجـــــامــــعــــة -

ومــمــثــلــيـــــات ومــلــحــقــيـــــات املــمــلــكـــــة فــي 

الـخـــــارج لـوضـــــــــــع الـتـرتـيـبـــــات الـالزمـــــة 

الخـتـبـــــار الـقـيـــــاس الـتـــــأهـيـلـي لـلـطـالب 

 الذين تم انتقائهم.

إنشــاء روابط لطالب املنح الدراسـية  -

الــــــجــــــنســـــــــــــــيــــــة الــــــواحــــــدة ومــــــن مــــــن 

 الجنسيات املتعددة.

عقــد نــدوات وورل عمــل ملنــاقشـــــــــــة  -

القضـــــــــــايــا التي تهم طالب املنح )نــدوة 

 .(على األقل كل فصل دراس ي

 متابعة عملية التواصل مع الجهات ذات العالقة. -

عقد ندوات وورل عمل ملناقشة القضايا التي تهم طالب  -

 دراس ي.املنح )ندوة على األقل كل فصل 

ل  
جي

س
الت
 و
ل و

قب
 ال
دة

ما
*ع

 

    - 
ب
ال
ط
 ال
ون

شؤ
دة 

ما
ع

 

5000 5000 5000 5000 5000  

محلية  ( بناء قاعدة بيانات4)
وإقليمية ودولية متخصصة بحاجات 
سوق العمل والفرص املتاحة لخريجي 

 املنح السعودية

محلية وإقليمية  بناء قاعدة بيانات-
ودولية متخصصة بحاجات سوق 

والفرص املتاحة لخريجي املنح العمل 

 .السعودية

 5000  5000  10000 متابعة وتحديث قاعدة البيانات

صدور قرار بتشكيل لجنة لتصميم -

محلية وإقليمية ودولية  قاعدة بيانات
متخصصة بحاجات سوق العمل 

والفرص املتاحة لخريجي املنح 
 السعودية

. لعمل خطوط مواصالت تؤدي إلى املقر الرئيس للجامعةصدار القرارات الالزمة إ /4. صدار قرار بتشكيل فريق عمل لبناء قاعدة معلومات ملجمعات اسكان الطالبإ /3  
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 شطة التعليمية الالصفيةناألمشروع  /7

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

  إعداد خطط لألنشطة التعليمية الالصفية بالكليات, وخطة عامة بالجامعة. /2إجراء دراسة مسحية لواقع األنشطة التعليمية الالصفية في البيئة الجامعية الحالية.  /1

. متابعة تنفيذ خطط األ /4 ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية بالجامعة .استكمال البنية التحتية والتجهيزات الكافية  /3
ً
  نشطة دوريا

  تصميم قاعدة بيانات تشمل كل ما يخص األنشطة التعليمية الالصفية.  /6 إصدار كتيب يحتوي على األماكن والتسهيالت املتاحة ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية. /5

. قياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة التعليمية الالصفية )شطري الطالب والطالبات( بشكل دوري /8. ى املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد جوائز للمتفوقين في األنشطة التعليمية الالصفيةتحفيز الطلبة عل /7  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

 من خالل عمليات متنوعةمتابعة تنفيذ خطط األ /2 األنشطة التعليمية الالصفية في البيئة الجامعية.إجراء دراسة مسحية لواقع  /1 2017
ً
. تحفيز الطلبة على املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد جوائز للمتفوقين /3. نشطة دوريا  

. قياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة التعليمية الالصفية /6. تصميم قاعدة بيانات تشمل كل ما يخص األنشطة التعليمية الالصفية /5 إعداد خطط لألنشطة التعليمية الالصفية بالكليات, وخطة عامة بالجامعة. /4  

 من خالل عمليات متنوعة.متابعة تنفيذ خطط األ -1 2018
ً
. قياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة التعليمية الالصفية -3. للمتفوقينتحفيز الطلبة على املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد جوائز  -2 نشطة دوريا  

 من خالل عمليات متنوعة.متابعة تنفيذ خطط األ /2 إعداد خطط لألنشطة التعليمية الالصفية بالكليات, وخطة عامة بالجامعة. /1 2019
ً
.  تحفيز الطلبة على املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد جوائز للمتفوقين /3 نشطة دوريا  

. استكمال البنية التحتية والتجهيزات الكافية ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية بالجامعة /5 إصدار كتيب يحتوي على األماكن والتسهيالت املتاحة ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية. /4  

.قياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة التعليمية الالصفية /6  

إعداد خطط لألنشطة التعليمية الالصفية بالكليات, وخطة عامة بالجامعة. -1 2020  

 من خالل عمليات متنوعة.متابعة تنفيذ خطط األ -2
ً
نشطة دوريا  

جوائز للمتفوقين.تحفيز الطلبة على املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد  -3  

استكمال البنية التحتية والتجهيزات الكافية ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية بالجامعة . -4  

إصدار كتيب يحتوي على األماكن والتسهيالت املتاحة ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية. -5  

قياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة التعليمية الالصفية -6  

 من خالل عمليات متنوعةمتابعة تنفيذ خطط األ -2 إعداد خطط لألنشطة التعليمية الالصفية بالكليات, وخطة عامة بالجامعة. -1 2021
ً
. تحفيز الطلبة على املشاركة وممارسة األنشطة بالجامعة ورصد جوائز للمتفوقين -3. نشطة دوريا  

.التعليمية الالصفيةقياس رضا الطلبة وتقويم ومتابعة األنشطة  -4  

. وحدة القياس والتقويم )كيان جديد مقترح+  عمادة شؤون الطالب /1 الجهة المسؤولة  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

  .ريال( 20,000جمالية )التكلفة اإل  نشطة التعليمية الالصفية.جوائز املتفوقين في األ /1 2017

  , التكلفة )؟(استكمال البينة التحتية والتجهيزات الكافية ملمارسة األنشطة التعليمية الالصفية بالجامعة /2(. ريال 100,000الالصفية بالكليات, التكللفة )نشطة تنفيذ خطة األ /1  2018

  جمالية )؟(التكلفة اإل . ريال( 25,000تصميم قاعدة بيانات تشمل كل ما يخص األنشطة الالصفية, التكلفة ) /3

ريال145,000 2019  

ريال145,000 2020  

ريال145,000 2021  

نشطة التعليمية الالصفية بالجامعة.صدار القرارات الالزمة الستكمال البنية التحتية وتجهيزات ممارسة األإ -1 القرارات المطلوبة  
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 تنمية مهارات الطالبمشروع  /8

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 

 
وتعديالتهااإلجراءات   

إعداد الئحة تنظيمية لوحدة تنمية املهارات. /1  

إنشاء وحدة تنمية مهارات الطالب, تتبع لعمادة شؤون الطالب, واستقطاب الكوادر األكاديمية. /3  

إعداد خطة سنوية لنشاط وحدة تنمية املهارات وتحديد مواعيد الدورات وورل العمل.     /5  

يبية لزيادة مهارات الطالب والتي تعقد في الوحدة.إعداد حقائب الدورات التدر  /7  

استقطاب كوادر أكاديمية مؤهلة تساهم في زيادة اكتساب املهارات وتشجيع وتحفيز الطالب املتميزين فيها. /2  

 إلبراز مهارات الطالب, وتشجيع وتحفيز الطالب املتميزين فيها /4
ً
إجراء خمس مسابقات متنوعة سنويا  

ة للطالب لقياس جودة املهارات املكتسبة. إعداد استبان /6  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

إعداد الئحة تنظيمية لوحدة تنمية املهارات./1 2017  

توفير الكوادر األكاديمية. /3  

عداد خطة سنوية لنشاط وحدة تنمية املهارات وتحديد مواعيد الدورات وورل العمل./2‘  

 إلبراز مهارات الطالب.إجراء خمس /1 2018
ً
مسابقات متنوعة سنويا  

توفير الكوادر األكاديمية./3  

إعداد خطة سنوية لنشاط وحدة تنمية املهارات وتحديد مواعيد الدورات وورل العمل./2  

إعداد استبانة للطالب لقياس جودة املهارات املكتسبة./4  

 إلبراز  -1 2019
ً
مهارات الطالب.إجراء خمس مسابقات متنوعة سنويا  

إعداد حقائب الدورات التدريبية لزيادة مهارات الطالب والتي تعقد في الوحدة. -3  

قياس جودة املهارات املكتسبة. -5  

توفير الكوادر األكاديمية. -2  

إعداد خطة سنوية لنشاط وحدة تنمية املهارات وتحديد مواعيد الدورات وورل العمل. -4  

األكاديمية.توفير الكوادر  -1 2020  

  إعداد خطة سنوية لنشاط وحدة تنمية املهارات وتحديد مواعيد الدورات وورل العمل. -2

2021  

مركز ريادة األعمال )كيان جديد مقترح( –عمادة شؤون الطالب  الجهة المسؤولة  

قياس والتقويم )كيان جديد مقترح(وحدة ال  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

ريال( 10,000إنشاء وحدة تنمية مهارات الطالب, التكلفة ) /1 2017  

ريال( 50,000= ) 5×10,000إجراء خمس مسابقات متنوعة سنويا إلبراز مهارات الطالب, التكلفة  /2  

( ريال000,60) التكلفة اإلجمالية  

+ ريال 50,000 2018  

.ريال(  70,000التكلفة اإلجمالية ). ريال( 20,000التكلفة )إعداد حقائب الدورات التدريبية لزيادة مهارات الطالب,  /1  

ريال 70,000 2019  

ريال 70,000 2021 - 2020  

إصدار قرار انشاء وحدة تنمية مهارات الطالب, تابعة لعمادة شؤون الطالب. /1 القرارات المطلوبة  

إصدار قرار تشكيل لجنة لوضع الئحة وحدة تنمية مهارات الطالب. /2  
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 ةلمشروع: وكالة اجلامعلالكة املاجلهة 

 

 

 

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة                                           . تنمية املهارات اجملتمعيةمشروع  /10

 
 اإلجراءات وتعديالتها

إعداد الئحة تنظيمية إلنشاء وحدة التعلم مدى الحياة./1  

إنشاء وحدة التعلم مدى الحياة, تابعة لعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ذات طابع خاص  /2

 للتعلم مدى الحياة. 

إعداد دراسة عن التخصصات املتاحة للتعلم مدى الحياة ومعتمدة من ديوان الخدمة. /3  

التعرف على أولويات الطلب, وحساب اقتصاديات تلك البرامج. /4  

تصميم وتسويق برامج التعلم مدى الحياة في الجامعة وترويجها. /5  

تدشين عدد مناسب من هذه البرنامج والتخصصات.  /6  

.املستفيدين وتحليل النتائج, وتحديد مجاالت التطوير في العام الدراس ي التاليقياس رضا  /7  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

إعداد الئحة تنظيمية إلنشاء وحدة التعلم مدى الحياة. /1 2017  

إنشاء وحدة التعلم مدى الحياة, تابعة لعمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ذات طابع خاص  /2

 للتعلم مدى الحياة. 

عداد دراسة عن التخصصات املتاحة للتعلم مدى الحياة ومعتمدة من ديوان الخدمة, والتعرف على أولويات الطلب إ /3

 وحساب اقتصاديات تلك البرامج.

تصميم وتسويق برامج التعلم مدى الحياة في الجامعة وترويجها وتعريف املوظفين في املؤسسات والشركات  /1 2018

 بالتخصصات الجامعية املتوافرة لهم داخل الجامعة.

تدشين عدد مناسب من هذه البرنامج والتخصصات.  /3  

م الدراس ي التاليقياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج, وتحديد مجاالت التطوير في العا /2  

. مواصلة تصميم وتسويق برامج التعلم مدى الحياة في الجامعة وترويجها /2 قياس رضا املستفيدين. /1 2019   

قياس رضا املستفيدين. /1 2021 - 2020  

مواصلة تصميم وتسويق برامج التعلم مدى الحياة في الجامعة وترويجها. /2  

. عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر /2 اإللكتروني والتعليم عن ُبعد.عمادة التعلم  /1 الجهة المسؤولة  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

ريال( 20,000إنشاء وحدة التعلم مدى الحياة, التكلفة ) /1 2017  

ريال( 20,000إعداد دراسة عن التخصصات املتاحة للتعلم مدى الحياة, التكلفة ) /2  

.ريال( 40,000التكلفة اإلجمالية )                                                    

ريال( 30,000قياس رضا املستفيدين, التكلفة ) /1 2018  

ريال 30,000 2019  

ريال 30,000  2020  

ريال 30,000 2021   

إصدار قرار إنشاء وحدة التعلم مدى الحياة. /1 القرارات المطلوبة  
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 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة .                                                أوعية استيعاب الشبابمشروع 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

عية يتم تطوير برامج إرشادية نفسية واجتما /2 وضع خطة عمل سنوية لتنمية املهارات املجتمعية للطالب ترتكز على االستراتيجيات املصممة لتلبية النقص في املهارات املجتمعية  /1

 تنظيم رحالت وحفالت جماعية لتحقيق مشاركة إيجابية.   /4 إعداد برامج لتنمية املهارات املجتمعية بين الطلبة.  /3     من خاللها تعلم سلوكيات إيجابية.

 وضع برنامج للمشاركة في أنشطة املؤسسات املجتمعية. /5

 
 
توزيع اإلجراءات 
 على سنوات الخطة

 يتم من خاللها تعلم سلوكيات إيجابية.تطوير برامج إرشادية نفسية واجتماعية ( 2                     وضع خطة عمل سنوية لتنمية املهارات املجتمعية للطالب. (1 2017

 عداد برامج لتنمية املهارات املجتمعية بين الطلبة.إ (3

 تطوير برامج إرشادية نفسية واجتماعية يتم من خاللها تعلم سلوكيات إيجابية. /2                        وضع خطة عمل سنوية لتنمية املهارات املجتمعية للطالب. /1 2018

    وضع برنامج للمشاركة في أنشطة املؤسسات املجتمعية. /4                            رحالت وحفالت جماعية لتحقيق مشاركة إيجابية.تنظيم  /3

خاللها تعلم سلوكيات إيجابية. تطوير برامج إرشادية نفسية واجتماعية يتم من /2                         وضع خطة عمل سنوية لتنمية املهارات املجتمعية للطالب. /1 2019  

 وضع برنامج للمشاركة في أنشطة املؤسسات املجتمعية. /4                                تنظيم رحالت وحفالت جماعية لتحقيق مشاركة إيجابية.   /3               

 تطوير برامج إرشادية نفسية واجتماعية يتم من خاللها تعلم سلوكيات إيجابية. /2                         وضع خطة عمل سنوية لتنمية املهارات املجتمعية للطالب. /1 2021 -2020

 وضع برنامج للمشاركة في أنشطة املؤسسات املجتمعية. /4                           تنظيم رحالت وحفالت جماعية لتحقيق مشاركة إيجابية.   /3

عمادة شؤون الطالب+  مة املجتمع والتعليم املستمر عمادة خد الجهة المسؤولة  

 
 
توزيع المشروع 
 )باللاير السعودي(

 ريال( 25,000عداد برامج لتنمية املهارات املجتمعية لدى الطالب, التكلفة )إ /2                 ريال( 25,000تطوير برامج إرشادية نفسية واجتماعية, التكلفة ) /1 2017

 ( ريال.000,100جمالية)لتكلفة اإل . اريال( 50,000=) 2× 25,000وحفالت سنويا بواقع فعاليتين, التكلفة تنظيم رحالت  /3

ريال 100,000 2018  

ريال 50,000 2019  

ريال 50,000 2020  

ريال 50,000 2021  

إصدار القرارات الالزمة لتنظيم رحالت وحفالت جماعية لتحقيق مشاركة  -2املؤسسات املجتمعية.    إصدار القرارات الالزمة للتنسيق ووضع برامج املشاركة في أنشطة  -1 القرارات المطلوبة

 ايجابية وفعالة لتقوية التفاعل بين األفراد.
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 اإلجراءات وتعديالتها

تطوير وتحديث آليات عمل األنشطة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن /1   

طالق برامج تربية وقائية تهدف إلى مكافحة بعض السلوكيات والعادات واملمارسات غير املرغوب فيها.إ /2  

يهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته. تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي /3  

رشاد التربوية.تدشين برنامج اإل  /4    

.تنفيذ برنامج الثقافة والتراث /6 طالق برنامج توعية املحيطين بالعملية التعليميةإ /5  

تدشين األنشطة والبرامج الرياضية املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات في األلعاب املتنوعة. /7  

سعافات األنشطة والبرامج الصحية التي تشمل تنظيم املحاضرات عن األمراض املعدية وإقامة دورات اإل تنفيذ  /8

.طالق البرامج الترفيهيةإ /9 األولية وإقامة محاضرات حول أضرار املخدرات والتدخين ومخاطره.  

 
 

 
 
 
 
 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

األنشطة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن.تطوير وتحديث آليات عمل  /1 2017  

طالق برنامج توعية إ /5 تربوية.رشاد التدشين برنامج اإل  /4 تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي يهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته. /3. دات واملمارسات غير املرغوب فيهاطالق برامج تربية وقائية تهدف إلى مكافحة بعض السلوكيات والعاإ /2

تدشين األنشطة والبرامج الرياضية املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات في األلعاب املتنوعة. /7تنفيذ برنامج الثقافة والتراث. /6 املحيطين بالعملية التعليمية.  

النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن.تطوير وتحديث آليات عمل األنشطة من البرامج /1 2018  

طالق برامج تربية وقائية تهدف إلى مكافحة بعض السلوكيات والعادات واملمارسات غير املرغوب فيها.إ/2  

تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي يهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته./3  

تدشين برنامج االرشاد التربوية /4   

طالق برنامج توعية املحيطين بالعملية التعليميةإ /5  

..تدشين األنشطة والبرامج الرياضية املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات /7 تنفيذ برنامج الثقافة والتراث./6  

سعافات األولية ية وإقامة دورات اإل تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية التي تشمل تنظيم املحاضرات عن األمراض املعد/7

طالق البرامج الترفيهية.إ /8 وإقامة محاضرات حول أضرار املخدرات والتدخين ومخاطره.  

تطوير وتحديث آليات عمل األنشطة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن./1 2019  

إلى مكافحة بعض السلوكيات والعادات واملمارسات غير املرغوب فيها.طالق برامج تربية وقائية تهدف إ/2  

تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي يهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته./3  

طالق برنامج توعية املحيطين بالعملية التعليمية.إ /5 رشاد التربوية.تدشين برنامج اإل  /4  

تدشين األنشطة والبرامج الرياضية املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات في األلعاب  /7 تنفيذ برنامج الثقافة والتراث./6

.املتنوعة  

.والعادات واملمارسات غير املرغوب فيهطالق برامج تربية وقائية تهدف إلى مكافحة بعض السلوكيات إ/2تطوير وتحديث آليات عمل األنشطة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن/1 2020  

تدشين األنشطة والبرامج الرياضية  /7 تنفيذ برنامج الثقافة والتراث. /6 طالق برنامج توعية املحيطين بالعملية التعليمية.إ /5رشاد التربوية.تدشين برنامج اإل  /4 تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي يهدف إلى تحسين تفاعل اإلنسان مع بيئته. /3

.اهأضرار املخدرات والتدخين ومخاطر  سعافات األولية وإقامة محاضرات حول تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية التي تشمل تنظيم املحاضرات عن األمراض املعدية وإقامة دورات اإل  /8 املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات في األلعاب املتنوعة.  

تطوير وتحديث آليات عمل األنشطة من البرامج النوعية التي تهدف إلى تعريف الشباب وتنمية االنتماء للوطن./1 2021  

طالق برنامج توعية إ /5 رشاد التربوية.تدشين برنامج اإل  /4 إلنسان مع بيئته.تنفيذ برنامج التربية البيئية الذي يهدف إلى تحسين تفاعل ا /3 طالق برامج تربية وقائية تهدف إلى مكافحة بعض السلوكيات والعادات واملمارسات غير املرغوب فيها.إ/2

التي تشمل تنظيم املحاضرات عن األمراض تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية  /8 تدشين األنشطة والبرامج الرياضية املختلفة وإقامة بطوالت ومسابقات في األلعاب املتنوعة. /7 تنفيذ برنامج الثقافة والتراث. /6 املحيطين بالعملية التعليمية.

سعافات األولية وإقامة محاضرات حول أضرار املخدرات والتدخين ومخاطره.املعدية وإقامة دورات اإل   

+ إدارة املسؤولية املجتمعية)كيان جديد(. ون الطالبؤ عمادة ش الجهة المسؤولة  

 
توزيع 

المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

.ريال( 40,000) آليات عمل األنشطة من البرامج النوعية, التكلفة تطوير وتحديث /1 2017  

ريال(  30,000طالق برامج تربية وقائية التكلفة )إ /2   

. ريال( 20,000تنفيذ برنامج التربية البيئية, التكلفة ) /3  

ريال (30,000التكلفة )طالق برامج التوعية الصحية إ /5ريال( 10,000تدشين برامج االرشاد التربوي التكلفة ) /4  

.ريال( 40,000تنفيذ برامج الثقافة والتراث, التكلفة ) /6  

  ريال( 180,000)التكلفة االجمالية  .ريال( 10,000نشطة والبرامج الرياضية التكلفة )تدشين األ /7 

ريال( 210,000جمالية )التكلفة اإل  ريال(. 10,000الترفيهية, التكلفة )طالق البرامج إ /2 ريال(. 20,000تنفيذ األنشطة والبرامج الصحية التكلفة )/1 2018  

(6 – 1تكلفة األنشطة من ) ريال 180,000 2019  

ريال 000170, 2020  

لريا 000170, 2021  
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 تأهيل املتقاعدين مبنطقة اجلوفمشروع  /12

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 

    .إصدار قرار إلطالق البرامج الترفيهية وإتاحة الجامعة ملرافقها للجمهور في الفترة املسائية/  2       إصدار قرار بإنشاء إدارة املسؤولية املجتمعية )كيان جديد( وتحديد مرجعيتها /1 القرارات المطلوبة

 
 اإلجراءات وتعديالتها

دراسة وتحديد أصناف املتقاعدين. /1  

بالجامعة دورات متواصلة.تنظم عمادة خدمة املجتمع  /2  

إعداد وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على معلومات السيرة الذاتية بما يمكن املتقاعدين من إدراج بيناتهم بيسر. /3  

معرفة وحصر املجاالت التي يمكن توظيف خبرات املتقاعدين فيها. /4  

دمات الترويحية والخدمات املساندة في الجامعة.توفير بعض املميزات الخاصة للمتقاعدين في املرافق والخ /5  

عقد اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف والجمعية الوطنية للمتقاعدين ومؤسسات املجتمع إلتاحة فرص العمل للمتقاعدين. /6  

  قياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير. /7

 
 

توزيع 
 اإلجراءات

على سنوات 
 الخطة

دراسة وتحديد أصناف املتقاعدين. -1 2017  

خدمة املجتمع بالجامعة دورات متواصلة. تنظم عمادة -2  

ر قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على معلومات السيرة الذاتية بما يمكن املتقاعدين من إدراج بيناتهم بيسر. إعداد وتطوي -3  

والجمعية الوطنية للمتقاعدين ومؤسسات املجتمع إلتاحة فرص  الجوفعقد اتفاقية تعاون بين جامعة  -4

 العمل للمتقاعدين.

ياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير.ق -5  

تنظم عمادة خدمة املجتمع بالجامعة دورات متواصلة. /1 2018  

توظيف خبرات املتقاعدين فيها.معرفة وحصر املجاالت التي يمكن  /2  

ة.توفير بعض املميزات الخاصة للمتقاعدين في املرافق والخدمات الترويحية والخدمات املساندة في الجامع /3  

قياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير. /4  

دورات متواصلةتنظم عمادة خدمة املجتمع بالجامعة  /1 2019  

يسر. إعداد وتطوير قاعدة بيانات الكترونية تشتمل على معلومات السيرة الذاتية بما يمكن املتقاعدين من إدراج بيناتهم ب /2  

ة.توفير بعض املميزات الخاصة للمتقاعدين في املرافق والخدمات الترويحية والخدمات املساندة في الجامع /3  

وتحليل النتائج من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير.قياس رضا املستفيدين  /4  

تنظم عمادة خدمة املجتمع بالجامعة دورات متواصلة. /1 2020  

يسر. إعداد وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على معلومات السيرة الذاتية بما يمكن املتقاعدين من إدراج بيناتهم ب /2  

ة.لخاصة للمتقاعدين في املرافق والخدمات الترويحية والخدمات املساندة في الجامعتوفير بعض املميزات ا /3  

قياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج من أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير. /4  

. تنظم عمادة خدمة املجتمع بالجامعة دورات متواصلة.1 2021  

يسر. . إعداد وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على معلومات السيرة الذاتية بما يمكن املتقاعدين من إدراج بيناتهم ب2  

ة.. توفير بعض املميزات الخاصة للمتقاعدين في املرافق والخدمات الترويحية والخدمات املساندة في الجامع3  

أجل تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تطوير. . قياس رضا املستفيدين وتحليل النتائج من4  

 عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الجهة المسؤولة

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

ريال(.  60,000=   )4×  15,000( دورات تدريبية لتأهيل وتطوير املتقاعدين التكلفة  4عقد عدد ) /1 2017  

ريال(. 90,000ريال( . التكلفة اإلجمالية ) 30,000البيانات اإللكترونية التكلفة )+  تطوير قاعدة 60,000 2018  

ريال 60,000 2019   

ريال  60,000 2020   

ريال 60,000 2021   

إصدار القرارات الالزمة إلعداد وتنفيذ الخطة التدريبية لتأهيل وتطوير املتقاعدين. /1 القرارات المطلوبة بتشكيل فريق لتطوير قاعدة بيانات إلكترونية لتمكين املتقاعدين من إدراج بياناتهم بيسر.إصدار قرار  /2   
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 رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة مشروع /13

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

تضع وحدة ذوي االحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطالب خطة تنفيذية إلنجاز مهام الوحدة.  /1  

التعرف إلى مشاكل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة وتقديم االقتراحات والبدائل وتوفير األجهزة واألدوات. /2  

ن عدالة توزيع فرص القبول.تخصيص مقاعد لذوي االحتياجات الخاصة في الكليات, ووضع نظام يضم /3  

وضع نظام الستيعاب املتميزين من ذوي االحتياجات الخاصة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة في حال توفر التأهيل املناسب. /4  

إبرام اتفاقية مع مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة لالستفادة من خبراته في هذا املجال. /5  

ارة لتقديم الدعم للطالب في قاعات املحاضرات واملختبرات بالجامعة.استقطاب متخصصين بلغة اإلش /6  

توفير برنامج للغة اإلشارة وطريقة برايل يدرس في الجامعة. /7  

تحديد احتياجات سوق العمل التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. /8  

طالب عن جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم. قياس رضا ذوي االحتياجات الخاصة من ال /9  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

تضع وحدة ذوي االحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطالب خطة تنفيذية إلنجاز مهام الوحدة. /1 2017  

وتوفير األجهزة واألدوات. التعرف على مشاكل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة وتقديم االقتراحات والبدائل /2  

تخصيص مقاعد لذوي االحتياجات الخاصة في الكليات, ووضع نظام يضمن عدالة توزيع فرص القبول. /3  

وضع نظام الستيعاب املتميزين من ذوي االحتياجات الخاصة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة في حال توفر التأهيل املناسب. /4  

األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة لالستفادة من خبراته في هذا املجال.إبرام اتفاقية مع مركز  /5  

استقطاب متخصصين بلغة اإلشارة لتقديم الدعم للطالب في قاعات املحاضرات واملختبرات بالجامعة. /1 2018  

فر التأهيل املناسب.وضع نظام الستيعاب املتميزين من ذوي االحتياجات الخاصة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة في حال تو  /2  

استقطاب متخصصين بلغة اإلشارة لتقديم الدعم للطالب في قاعات املحاضرات واملختبرات بالجامعة. /3  

توفير برنامج للغة اإلشارة وطريقة برايل يدرس في الجامعة. /4  

الجهات الحكومية.تحديد احتياجات سوق العمل التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع  /1 2019 قياس رضا ذوي االحتياجات الخاصة من الطالب عن جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم. /2   

تحديد احتياجات سوق العمل التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. /1 2020 الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.قياس رضا ذوي االحتياجات الخاصة من الطالب عن جودة  /2   

تحديد احتياجات سوق العمل التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. /1 2021 قياس رضا ذوي االحتياجات الخاصة من الطالب عن جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم. /2   

. الكليات+  عمادة شؤون الطالب+  والتعليم املستمر عمادة خدمة املجتمع  الجهة المسؤولة  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

  (.ريال 45,000= )3×  15,000التكلفة  , إقامة ثالث فعاليات تشمل وورل العمل املرتبطة بمجال ذوي االحتياجات الخاصة وتنظيم دورات تدريبية /1 2017

.ريال( 50,000شأنها تهيئة البيئة التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة, التكلفة ) توفير األجهزة واألدوات التي من /2  

.ريال( 10,000إعداد دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل التي تتناسب مع ذي االحتياجات الخاصة, التكلفة ) /3  

.ريال( 105,000التكلفة اإلجمالية )                                          

(. ريال 20,000استقطاب مختصين في لغة اإلشارة, التكلفة )+  45,000 /1  2018  

.ريال( 30,000توفير برنامج للغة اإلشارة وطريقة برايل, التكلفة ) /2  

(.ريال 95,000) التكلفة اإلجمالية                                      

2019  

2020  
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 التأهيل البيئي للشبابع مشرو /14

 اجلهة املالكة للمشروع: وكالة اجلامعة

 

 

 

2021  

.إصدار قرار بإبرام اتفاقية مع مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة /2  .إصدار قرار بتخصيص مقاعد دراسية لذوي االحتياجات الخاصة بالكليات /1 القرارات المطلوبة  

 
 اإلجراءات وتعديالتها

إدماج الشباب في القضايا البيئية ملنطقة الجوف.  /1  

  تحديد مهام الجهة الرئيسة والجهات املشاركة في تنفيذ هذا املشروع . /2

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

املشروع.تحديد مهام الجهة الرئيسية والجهات املشاركة في تنفيذ هذا  /1 2017  

القضايا البيئية ملنطقة الجوف من خالل مجموعة من اإلجراءات.إدماج الشباب في  /1 2018  

إدماج الشباب في القضايا البيئية ملنطقة الجوف من خالل مجموعة من اإلجراءات /1 2019  

إدماج الشباب في القضايا البيئية ملنطقة الجوف من خالل مجموعة من اإلجراءات /1 2020  

القضايا البيئية ملنطقة الجوف من خالل مجموعة من اإلجراءاتإدماج الشباب في  /1 2021  

إدارة املسؤولية املجتمعية )كيات جديد( /1 الجهة المسؤولة  

عمادة شؤون الطالب /2  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

2017  

والتشجير,إقامة املسابقات بين الشباب في موضوعات البيئة وأنشطتها كالنظافة  /1 2018  

.إقامة املعارض حول البيئة وبناء القدرات من خالل تنظيم حلقات علمية وحلقات عمل /2   

تقديم املطبوعات والوسائل املرئية واملسموعة عن قضايا البيئة /3   

  .ريال( 20,000)جماليةالتكلفة اإل                             

ريال 20,000 2019  

ريال 20,000 2020  

ريال 20,000 2021  

صدار قرار تشكيل لجنة البيئة والتطوع.إ /1 القرارات المطلوبة  
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 تعزيز اهلوية لدى الشباب مشروع /15

 اجلهة املالكة للمشروع: وكالة اجلامعة

 
 اإلجراءات وتعديالتها

وضع الالئحة التنظيمية إلنشاء نادي الثقافة والحوار الوطني. /1  

إنشاء "نادي الثقافة والحوار الوطني" بالجامعة.  /2  

تشكيل لجنة تأسيسية بالجامعة لإلشراف على إنشاء النادي. /3  

وضع وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني. /4  

ة وداعمة للحوار الوطني بين فئات الشباب بمنطقة الجوف بما عقد اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني من أجل توفير بيئة مالئم /5

 يحميهم من االنحراف الفكري والتطرف.

ئله.تشجيع ودعم البحوث العلمية حول قضايا الشباب وبصفة خاصة البحوث حول االنحراف الفكري وأسبابه وعالجه, وقضايا الحوار مع الشباب ووسا /6  

محتوى يخاطب الشباب السعودي, ومتخصصة في نشر الفكر الوسطي.تطوير مواقع على اإلنترنت ذات  /7  

إجراء استطالعات رأي لقياس مستوى ثقافة الحوار. /8  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

وضع الالئحة التنظيمية إلنشاء نادي الثقافة والحوار الوطني. /1 2017  

إنشاء "نادي الثقافة والحوار الوطني" بالجامعة.  /2  

تشكيل لجنة تأسيسية بالجامعة لإلشراف على إنشاء النادي. /3  

وضع وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني. /4  

وضع وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني. /1 2018  

من أجل توفير بيئة مالئمة وداعمة للحوار الوطني بين فئات الشباب بمنطقة الجوف بما يحميهم من االنحراف الفكري والتطرف.عقد اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  /2  

.إجراء استطالعات رأي لقياس مستوى ثقافة الحوار /3  

وضع وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني. /1 2019  

لمية حول قضايا الشباب وبصفة خاصة البحوث حول االنحراف الفكري وأسبابه وعالجه, وقضايا الحوار مع الشباب ووسائلهتشجيع ودعم البحوث الع /2  

إجراء استطالعات رأي لقياس مستوى ثقافة الحوار. /3  

وضع وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني. /1 2020  

حول قضايا الشباب وبصفة خاصة البحوث حول االنحراف الفكري وأسبابه تشجيع ودعم البحوث العلمية  /2

 وعالجه, وقضايا الحوار مع الشباب ووسائله.

تطوير مواقع على اإلنترنت ذات محتوى يخاطب الشباب السعودي, ومتخصصة في نشر الفكر الوسطي. /3  

إجراء استطالعات رأي لقياس مستوى ثقافة الحوار. /4  

وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني.وضع  /1 2021  

تشجيع ودعم البحوث العلمية حول قضايا الشباب وبصفة خاصة البحوث حول االنحراف الفكري وأسبابه  /2

 وعالجه, وقضايا الحوار مع الشباب ووسائله.

في نشر الفكر الوسطي.تطوير مواقع على االنترنت ذات محتوى يخاطب الشباب السعودي, ومتخصصة  /3  

إجراء استطالعات رأي لقياس مستوى ثقافة الحوار. /4  

. عمادة شؤون الطالب+  إدارة املسؤولية املجتمعية الجهة المسؤولة  

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

.ريال( 100,000إنشاء "نادي الثقافة والحوار الوطني" بالجامعة, التكلفة ) /1 2017  

. ريال( 200,000التكلفة االجمالية )       .ريال( 100,000وتنفيذ خطة العمل السنوية لنادي الثقافة والحوار الوطني التكلفة )وضع  /2  

ريال 125,000 2018  

  (.ريال 165,000التكلفة االجمالية) .ريال( 40,000دعم البحوث العلمية حول قضايا الشباب مثل االنحراف الفكري وأسبابه وعالجه, التكلفة )+  ريال 125,000 2019

0 ريال( 20,000تطوير مواقع على اإلنترنت ذات محتوى يخاطب الشباب السعودي, ومتخصصة في نشر الفكر الوسطي, التكلفة )+  ريال 165,000 2020  

( ريال 185,000)جماليةالتكلفة اإل    

ريال 185,000 2021  

تشكيل لجنة بالجامعة لإلشراف على إنشاء النادي.إصدار قرار  /1 القرارات المطلوبة إصدار قرار إلنشاء "نادي الثقافة والحوار الوطني" بالجامعة. /2   
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 تدريب وتأهيل الشباب مشروع /16

 لمشروع: وكالة اجلامعةلالكة املاجلهة 

 
 اإلجراءات وتعديالتها

إعداد الئحة تنظيمية إلنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب. /1  

إنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب.  /2  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /3  

نية بقضايا الشباب.عقد شراكات مع املؤسسات الوطنية املعنية بقضايا النشء والشباب وذلك بغرض تدريب الشباب وإشراكهم في تنفيذ برنامج تلك املؤسسات املع /4  

.التنسيق مع الجهات اإلعالمية لتسويق املشروع /5  

 
 

توزيع 
اإلجراءات 

على سنوات 
 الخطة

إعداد الئحة تنظيمية إلنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب. /1 2017  

إنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب.  /2  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /3  

التنسيق مع الجهات اإلعالمية لتسويق املشروع. /4  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /1 2018  

بقضايا الشباب.شراكات مع املؤسسات الوطنية املعنية بقضايا النشء والشباب وذلك بغرض تدريب الشباب وإشراكهم في تنفيذ برنامج تلك املؤسسات املعنية  عقد /2  

التنسيق مع الجهات اإلعالمية لتسويق املشروع. /3  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /1 2019  

لتسويق املشروع. التنسيق مع الجهات اإلعالمية /2  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /1 2020  

التنسيق مع الجهات اإلعالمية لتسويق املشروع. /2  

إعداد خطة عمل سنوية للوحدة. /1 2021  

التنسيق مع الجهات اإلعالمية لتسويق املشروع. /2  

  عمادة شؤون الطالب+  إدارة املسؤولية املجتمعية الجهة المسؤولة

 
 

توزيع 
المشروع 
)باللاير 
 السعودي(

ريال( 10,000إنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب, التكلفة ) /1 2017  

ريال( 10,000إعداد خطة عمل سنوية للوحدة, التكلفة ) /2  

( ريال 20,000)التكلفة اإلجمالية                        

( ريال 45,000بغرض تدريب الشباب, التكلفة )عقد شراكات مع املؤسسات الوطنية +  ريال 10,000 2018  

ريال( 55,000التكلفة اإلجمالية )  

ريال 10,000 2019  

ريال 10,000 2020  

ريال 10,000 2021  

إصدار قرار إلنشاء وحدة تدريب وتأهيل الشباب. -1 القرارات المطلوبة  
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