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 2 قائمة النماذج

 

 الكود النموذج م

 (1) نموذج التنفيذية للخطط نموذج 1

 ( 2) نموذج (االداء ومؤشرات المشاريع البرامج، األهداف، إجمالي) 2

 أ(  2نموذج ) االداء لألهداف( مؤشرات )إجمالي 3

 ب(  2نموذج ) االداء للمشروعات( مؤشرات )إجمالي 4

 أ(  3نموذج ) لوكالة الجامعة  االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف، 5

6 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 لوكالة الجامعة الدراسات العليا 

 ب(  3نموذج )

 

7 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 التطوير والجودةلوكالة  

 ج(  3نموذج )

 

8 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 لوكالة الجامعة الشؤون التعليمية

 د(  3نموذج )

 

9 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 إلدارة العالقات العامة واالعالم

 هـ(  3نموذج )

 

10 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 لإلدارة العامة للمشاريع 

 و(  3نموذج )

 

11 
 االداء( المشاريع ومؤشرات البرامج، )األهداف،

 لإلدارة العامة لتقنية المعلومات 

 ز(  3نموذج )

 

 ح(  3نموذج ) العدد االجمالي للمشاريع والمؤشرات وفق القطاع المالك 12

13 
 الجوف لجامعة راتيجيةاالست للخطة التقديرية الميزانيات إجمالي)

 وفق قطاعات الجامعة (م2021/ 2017

 ( 5نموذج )

 

 ( أ5نموذج )  (الجامعةوكالة )إجمالي الميزانيات التقديرية لمشاريع  14
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 3 قائمة النماذج

 الكود النموذج م

الدراسات  الجامعةوكالة لمشاريع إجمالي الميزانيات التقديرية ) 15
 (العليا

 ب(  5نموذج )

التطوير  الجامعةوكالة ريع لمشاإجمالي الميزانيات التقديرية ) 16
 (والجودة

 ج(  5نموذج )

الشؤون  الجامعةوكالة لمشاريع إجمالي الميزانيات التقديرية ) 17
 (التعليمية

 د(  5نموذج )

إلدارة العالقات العامة المشاريع إجمالي الميزانيات التقديرية ) 18
 (واالعالم

 هـ(  5نموذج )

 و(  5نموذج ) (إلدارة العامة للمشاريعالمشاريع إجمالي الميزانيات التقديرية ) 19

إلدارة العامة لتقنية المشاريع إجمالي الميزانيات التقديرية ) 20
 (المعلومات

 ز(  5نموذج )

 أ(  6نموذج ) الجامعة(وكالة )اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  21

 ب(  6نموذج ) (الدراسات العليا الجامعةوكالة )اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  22

 ج(  6نموذج ) (التطوير والجودة الجامعةوكالة )اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  23

 د(  6نموذج ) (الشؤون التعليمية الجامعةوكالة )اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  24

 هـ(  6نموذج ) (إلدارة العالقات العامة واالعالما)اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  25

 و(  6نموذج ) (إلدارة العامة للمشاريعا)اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  26

 ز(  6نموذج ) (إلدارة العامة لتقنية المعلوماتا)اإلجراءات التنفيذية لمشاريع  27

 أ(  7نموذج ) الجامعة(لوكالة  االداء )مؤشرات 28

  ب( 7نموذج ) (لوكالة الجامعة الدراسات العليا االداء )مؤشرات 29

 ج(  7نموذج ) (لوكالة التطوير والجودة االداء )مؤشرات 30

 د(  7نموذج ) (لوكالة الجامعة الشؤون التعليمية االداء )مؤشرات 31

 هـ(  7نموذج ) (إلدارة العالقات العامة واالعالم االداء )مؤشرات 32

 و(  7نموذج ) (لإلدارة العامة للمشاريع االداء )مؤشرات 33
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 4 قائمة النماذج

 الكود النموذج م

 ز(  7نموذج ) (لإلدارة العامة لتقنية المعلومات االداء ت)مؤشرا 34

 (8نموذج ) نموذج التقرير النهائي لمشروع 35

 (9نموذج ) نموذج التقرير الدوري لمشروع 36

 (10نموذج ) نموذج متابعة مشروع 37

 (11نموذج ) نموذج متابعة مؤشر أداء 38

 (12نموذج ) نموذج تقرير متابعة ميدانية 39

 أ(  13نموذج ) الجامعة(لوكالة  االداء مؤشراتطريقة حساب ) 40

 ب(  13نموذج ) (لوكالة الجامعة الدراسات العليا االداء مؤشراتطريقة حساب ) 41

 ج(  13نموذج ) (لوكالة التطوير والجودة االداء مؤشراتطريقة حساب ) 42

 د(  13نموذج ) (تعليميةلوكالة الجامعة الشؤون ال االداء مؤشراتطريقة حساب ) 43

 هـ(  13نموذج ) (إلدارة العالقات العامة واالعالم االداء مؤشراتطريقة حساب ) 44

 و(  13نموذج ) (لإلدارة العامة للمشاريع االداء مؤشراتطريقة حساب ) 45

 ز(  13نموذج ) (لإلدارة العامة لتقنية المعلومات االداء مؤشراتطريقة حساب ) 46

 ( 14نموذج ) لكل مؤشر آداء هدف النهائي والسنويالمست 47

 (15نموذج ) تقييم الخطة االستراتيجية موذجن 48

 (16نموذج ) للقطاعات التقرير السنوي 49

 (17نموذج ) للخطة التقرير السنوي 50

 


