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 ملقدمةا/  امللخص التنفيذي للخطة االستراتيجية

 

 
 عمادة شؤون القبول والتسجيل 2

  االستراتيجية للخطة التنفيذي امللخص

 قدمةامل

ً
 
 ليمعا لتوجيهات واستجابة ،األمير سطام بن عبد العزيز جامعة قيادة توجهات مع تماشيا

عت الجامعة مديًر
َّ
 يواألكاديم اإلدارًي العمل سيًر قبول والتسجيل الى تطويًرعمادة شؤون ال تطل

 من أفضل العمادة  تجد ولم ، امكانية التحقق تضمن مدروسة علمية أسس وفق بالعمادة 

 تم مراعاة تكاملها مع الخطة التي للعمادة  االستراتيجية الخطة بمشروع القيام على االعتماد

 حتاجت التي الرئيسة القضايا معرفة العزيز من خالل األمير سطام بن عبد لجامعة االستراتيجية

 األكاديمية،ًو اإلدارية املشكالت من للكثيًر فاعلة معالجة إلى الوصوًل سبيل في وتطويًر تحسين إلى

ميع لتقديم خدمة متميزة لج العمادة  ملنسوبي واملنهي األكاديمي باملستوًى االرتقاء أجل من وذلك

ً.ديمية املقدمة لطالب وطالبات الجامعة وألعضاء هيئة التدريساملستفيدين من الخدمات األكا

 ًونح جاد طريق هًو االستراتيجية الخطة بمشروععمادة شؤون القبول والتسجيل  قيام إن 

 وتحقيق ةاملعرفي واملراكًز األكاديمية الجهات مع الشراكة فكرة وتعزيًز الداخلية العمل بيئة تحسين

 .األكاديمي عتمادااًل على للحصوًل والعمل ،الجودة تطبيق نحًوعمادة ال هدف

 .املؤشرات– االستراتيجية األهداف- القيم- والرسالة الرؤية

 :رؤيتنا

ً.األكاديمية الخدمات تقديم في التمّيًز

 :رسالتنا

 العدالةًو والشفافية الجودة يحقق إطاًر في والتسجيل القبوًل شؤون في متميزة خدمة تقديم

 املعاييًر عم تتفق بصورة العمليات كافة في والتقنية البشرية مواردلل األمثل التوظيف خالل من

ً.والعاملية املحلية



 قيمنا/  امللخص التنفيذي للخطة االستراتيجية
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 قيمنا

 جامعة يف والتسجيل القبوًل لعمادة االستراتيجية الخطة ملشروع التنفيذية اللجنة اشتقت

 قيمال نفس وهي الحنيف اإلسالم هدي من مستمدة رئيسة قيم أربع العزيًز عبد بن سطام األميًر

 ليهاإ تستند التي القاعدة القيم هذه وتشكل العزيز، عبد بن سطام األميًر جامعة تتبناها يالت

 يئةه وأعضاء الطالب، من منسوبيها بين التعامل أخالقيات يحكم الذي واإلطاًر أدائها، في الجامعة

ً.واإلداريين التدريس،

 ،والنزاهة والعدالة ان،اإلتق: هي العزيًز عبد بن سطام األميًر جامعة تتبناها التي والقيم

ً:القيم هذه من لكل تعريف يلي وفيما واملساءلة، والشفافية الفريق، بروح والعمل

 تميًزال إلى والسعي الجودة، بمعاييًر االلتزام ثم عمل، كل في هللا مراقبة ويعني: اإلتقان 

ً.املستمر والتطويًر

 ة،واحد معاييًر وفق العمادة خدمات من املستفيدين جميع معاملة وتعني: والنزاهة العدالة 

ً.محاباة أًو تمييًز أًو تحيز، دوًن

 يمنسوب بين التعاوًن وتشجيع لإلنجاز، الجماعية الروح بث ويعني: الفريق بروح العمل 

ً. واهدافها مهامها لتحقيق العمادة

 ية،بمصداق وتوثيقها ونشرها العمادة وخدمات اجراءات وضوح وتعني: واملساءلة الشفافية 

ً.تأجيل دوًن بشأنها املتعلقة االستفسارات كافة عن واإلجابة

  



 أهدافنا االستراتيجية/  امللخص التنفيذي للخطة االستراتيجية
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 االستراتيجية أهدافنا

 التي العمادة ورغبات حاجات تعكس رئيسة، استراتيجية أهداف خمسة تحديد تم

 االستراتيجية األهداف وهذه املرجعية واملقارنات الراهن الوضع تشخيص دراسات عن تمخضت

ً:هي

ً تطويًر: االوًل االستراتيجي الهدف
ّ
ً.القبوًل ومعاييًر لياتا

ً.بالعمادة ينللعامل واإلبداع التميًز وتشجيع االداء في املستمًر التطويًر: الثاني االستراتيجي الهدف

ً والتسجيل القبوًل وعمليات خدمات تطويًر: الثالث االستراتيجي الهدف

ً.املتاحة واملوارد للتقنية االمثل التوظيف: الرابع االستراتيجي الهدف

ً.الشاملة الجودة تطبيقات تعزيًز: الخامس تراتيجياالس الهدف

 الخطة االستراتيجية مؤشرات

ً املدخالت مؤشرات

 (.املستجدين –ًالصافي–اإلجمالي) الجامعة في الطلبة قيد معدلً

 بالطالب االحتفاظ نسبة.ً

ً العمليات مؤشرات

 بنجاح االولى السنة أكملوا الذين عدد.ً

 املتاحة التخصصات عدد.ً

 املميزة اتالتخصص عدد.ً

 (.االدنى والحد للمسجلين االعلى الحد) الشعب اعدادً

 استاذ الى طالب نسبة.ً

 (.بشعب مرتبط وغيًر مرتبط) املحاضرين اعدادً



 الهدف من بناء الخطة االستراتيجية/  امللخص التنفيذي للخطة االستراتيجية
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 واالقسام الكليات على واملقيدين املستجدين الطالب توزيع.ً

 والجنسية الجنس حسب الطالب اعداد.ً

 الطالبية اتالخدم لتقديم املخصصة التشغيلية امليزانية نسبة.ً

ً املخرجات مؤشرات

 االكمال معدل.ً

 واالقسام الكليات على املتخرجين توزيع.ً

 التسرب نسبة.ً

ًالراجعة التغذية مؤشرات

 الطالب احتياجات.ً

 الطالب توقعات.ً

 (.لهم املقدمة الخدمات عن الطلبة رضا مستوًي) الطالب اراءً

 سجيلوالت القبوًل عمادة خدمات عن الجامعة منسوبي رضا مستوًى.ً

   االستراتيجية الخطة بناء من الهدف



 

 

 

 

 

 

 

 البيئة(: الفصل األول )تحليل

 )ًخلفية عن العمادة )نشأتها، تطورها، هيكلها التنظيمي

 )ًتشخيص الوضع الراهن )تحليل البيئة الداخلية والخارجية

 )ًاملقارنات املرجعية )الجهات املرجعية واملمارسات املثلى

 االستراتيجية. تحليل الفجوة والخيارات  



 خلفية عن عمادة شؤون القبول والتسجيل/  الفصل األول 
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 الفصل األول 

  عمادة شؤون القبول والتسجيل عن خلفية

 .العمادة وتطور  نشأة

هـ لتتولى املهام املتعلقة بقبول وتسجيل 1429القبول والتسجيل عام شؤون أنشئت عمادة 

الطالب والطالبات ومتابعة توثيق في مراحل الدراسة وذلك بعد أن تم إنشاء مركز إشراف كليات 

عة ملحافظات جنوب الرياض حيث قرر مجلس الجامعة إنشاء عمادة للقبول والتسجيل في الجام

عني بشؤون الطالب 
ُ
 لضرورة وجود جهة مركزية ت

 
الجامعة لكليات محافظات جنوب الرياض نظرا

األكاديمية من قبول ، وتسجيل ، وتخرج ، وتتولى مهام ومسؤوليات تطبيق نظام الساعات املقررة 

به من أنظمة وقوانين وتعليمات ، واقتراح السياسات الخاصة بالقبول والتسجيل ، وما يتعلق 

وللقيام بجميع األعمال واألنشطة الخاصة بالقبول ، والتسجيل ، والتحويل ، وإعالن نتائج الطالب 

ً، وحفظ الوثائق والسجالت ومنح الشهادات .. وغير ذلك..

يد القبول والتسجيل إلى عضوية املجلس وقد قرر املجلس األعلى للجامعة أن يضم عم 

األعلى تأكيدا على أهمية العمادة في دفع عجلة العملية األكاديمية في الجامعة بما أسند لها من 

 حتى التخرج من الجامعة
 
ًهللا. إذنب مهام منذ إنشائها تركز في أساسها على متابعة الطالب أكاديميا

ًً



 نشأة وتطور العمادة./  الفصل األول 
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 من الوحدات  تضم عمادة شؤون القبول والتسجيل حسبًو
 
الهيكل التنظيمي املعتمد كال

ًاإلدارية والتنظيمية التالية:

ً

 عدد املوظفين أقسام العمادة

 1ًشؤون القبول والتسجيل عميد

 1 وكيل العمادة للشؤون الفنية

 1 وكيل العمادة للفروع

 2 إدارة النظام األكاديمي

 2 االتصاالت االدارية

 1 االحصاء والتحليل

 1 والجودة  التطويًر

 2 العالقات العامة واإلعالم

 7 القسم النسائي

 5 قسم التسجيل

 4 قسم القبوًل

 3 قسم املنح الدراسية

 5 قسم الوثائق وشؤون الخريجين

 1 مدير اإلدارة

 1 مدير مكتب العميد

 6 وكالة القبول والتسجيل للفروع

 2 سكرتارية 

 45 اإلجمالي الكلي

ًً



 مهام العمادة/  الفصل األول 
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 مهام العمادة

 وتستمًر الجامعة، الى الطالب دخوًل قبل مهامها في والتسجيل شؤون القبوًل عمادة دأتب

ً:يلي بما العمادة مهام تلخيص ويمكن الجامعة من تخرجه بعد حتى

 للجامعة االستيعابية الطاقة تحديد.ً

 القبوًل شروط لديه يتحقق طالب لكل الجامعة في مقعد إيجاد على العمل.ً

 داخل من الثانوية املرحلة خريجي من الجامعة إلى الطالب أفضل استقطاب على الحرص 

ً.وخارجها املحافظة

 ماب الجامعية دراستهم الستكمال الطالب وتوجيه وقبوًل الختياًر السبل أفضل إتباع 

ً.الذاتية قدراتهم من يتناسب

 الدراس ي سيره حسن يكفل بما للطالب األكاديمي واإلرشاد النصح توفيًر على العمل 

ً.العلمي وتحصيله

 الخطط لهذه وفقا الطلبة سيًر ومتابعة الكليات لكافة الدراسية الخطط تطبيق.ً

 قيتعل ما وكل والتحويل املعادالت وطلبات الدراسية املواد عن االعتذاًر طلبات تنفيذ 

ً.االكاديمية بالحركات

 ًاألكاديمية الطالب بيانات وتوثيق وتدقيق حفظ

 الدراسية اللوائح حددتها التي الزمنية الفترة مع وافقيت بما للطالب الدراس ي السيًر متابعة.ً

 الطلبة بمكافآت املتعلقة االدارية باإلعمال القيام.ً

 الجامعية البطاقات اصداًر.ً

 املختلفة الجهات من واملطلوبة الالزمة االحصائيات عمل.ً

 عليها واملصادقة الوثائق طباعة.ً

 عةللجام السنوًي التخرج لحفل االعداد في املشاركة.ً



 حجم العمل في عمادة شؤون القبول والتسجيل/  الفصل األول 
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 حجم العمل في عمادة شؤون القبول والتسجيل
 

 

 الجودة سياسة

ً العزيًز عبد بن سطام األميًر بجامعة والتسجيل القبوًل نشؤًو عمادة تلتزم
 
ًكام التزاما

 
 في ال

 ةوكاف الطلبة وتوقعات بمتطلبات تفي متميزة خدمات بتقديم ورسالتها الجامعة رؤية إطاًر

ً.املستفيدين

 الجامعة طلبة مشاركة أهمية والتسجيل القبوًل شؤون عمادة منسوبي جميع ويدرك

 التحسينًو التطويًر عمليات في التدريس هيئة وأعضاء بالكليات تسجيلوال القبوًل شؤون وموظفي

ً.املجتمع وخدمة الجامعة ازدهاًر في للمساهمة وذلك املستمر،

ً:خالل من ذلك ويتحقق

 العمادة منسوبي لجميع الجودة مفاهيم وتطبيق نشًر.ً

 لخال الطويل املدى على النجاح يضمن بما واملستفيدين الطلبة مع قوية عالقات بناء 

ً. ومتطلباتهم احتياجاتهم تلبية

 املتطورة العاملية املعاييًر مع تتفق خدمات بتوفيًر االلتزام.ً

 عدد املستفيدين الفئة #

ًطالب وطالبة (25015) ًالطالب والطالبات1ً

ًالتدريس ( عضو هيئة1746)ًأعضاء هيئة التدريس2ً

ً( شعبة9096)ًعدد الشعب الدراسية الفصلية3ً

ًموظف (100) ًمسجلي الكليات4ً



 مراحل تطور أعداد القبول بالجامعة منذ نشأة الجامعة./  الفصل األول 
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 يذلتنف العمليات ومفهوم الجودة ملفاهيم مشتركة لغة واستخدام الجماعي العمل تعزيًز 

ً.األعمال

 املقدمة للخدمات املستمًر التحسين مبادئ ودعم ترسيخ.ً

 والتعلم التدريب برامج خالل من دةالعما منسوبي مهارات تنمية.ً

 فةاملواص ملتطلبات باملطابقة تحسينها على والعمل وتطبيقها الجودة منظومة إنشاء 

ً.ISO 9001:2015 اآليزًو الجودة إدارة لنظام العاملية القياسية

 مراحل تطور أعداد القبول بالجامعة منذ نشأة الجامعة.
 

 

 

 

 

 

 الجامعة.مراحل تطور أعداد الخريجين ب
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 الهيكل التنظيمي./  الفصل األول 
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 .التنظيمي الهيكل

 

ًًراجع الدليل التنظيمي لعمادة شؤون القبول والتسجيل.
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 عمادة لل االستراتيجية الخطة إعداد منهجية

 لعزيًزا عبد بن األمير سطام جامعة توجه سياق فيعمادة لل االستراتيجية الخطة وضع يأتي

ًًو الجامعة وتطلعات يتالءم الذي ستراتيجيااًل طيطللتخ العلمي األسلوب قواعد إرساء نحًو
 
 تنفيذا

ً:التالية اآلليات اعتماد تم ً فقد التوجهات، لهذه

 أعضاء من يتكوًن" االستراتيجي التخطيط العمادة "فريق داخل من عمل فريق تشكيل 

قم ل ًراإلنجاز )قرار التشكي في والرغبة الخبرة فيهم للعمادة تتوفًر العلمية األقسام يمثلوًن

ًهـ(.15/6/1440بتاريخ  14034028669

 عميد شؤون  وإطالع االستراتيجية الخطة إلعداد أولي تصوًر إلعداد دورية لقاءات تنظيم

ً.توجيهاته من واالستفادة رؤيتهم رئيس الفريق( على)القبول 

 والفرص والضعف القوة نقاط تحليل خالل للعمادة من الحالي الوضع تشخيص 

ً(.البيئي التحليل) والتهديدات

 ًالعمادة. ورسالة ورؤية مالمح تحدد التي األساسية النجاح عوامل استخالص

 ةالبيئ أبعاد ويمثل الرؤية هذه عن التعبيًر يضمن العمادة بما ورسالة رؤية صياغة إعادة 

ً.هدفاملست الوضع إلى الحالي الوضع من لالنتقال واملناسبة الكفيلة واآلليات املالئمة

 امعةللج االستراتيجية باألهداف للعمادة وربطها االستراتيجية األهدافًو الغايات تحديد 

ً.االستراتيجي التخطيط لفريق متكررة اجتماعات خالل من

 مستوى االقسام العمادة )على داخل االستراتيجية واألهداف والرسالة الرؤية تعميم 

ً لراجعةا التغذية من لالستفادة( الخارجيين للمستفيدين) وخارجها( اإلدارية

 ًالعمادة. مجلس من االستراتيجية واألهداف والرسالة الرؤية من كل اعتماد

 ألهدافا تحقيق في ستساهم التي املناسبة تحديد االفتراضات والبدائل االستراتيجية.ً

 ًالعمادة. مجلس في واعتمادها السياسات تحديد



 جدول منهجية بناء الخطة./  الفصل األول 
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 زمنيةال مراحلها تحديدًو االستراتيجية الخطة إطاًر في تنفيذها سيتم التي البرامج إعداد 

ً.التنفيذ عن املسئولة والجهة

 االستراتيجية للخطة التنفيذية الخطة بناء.ً

 سمجل على وعرضها شؤون القبول والتسجيل عميد قبل من االستراتيجية الخطة اعتماد 

ً.العمادة إلقرارها

 .الخطة بناء منهجيةجدول 
 

ًاملهامًاملرحلة م

1ً

ًاملرحلة األولى

 

  إعداد الخطة االستراتيجية وتحديد منسقها.تشكيل فريق 

 .اإلعالن عن بدء املشروع 

2ً

املرحلة 

ًالثانية

 

 .حصر وجمع البيانات واإلحصاءات والوثائق الالزمة 

 ( تشخيص الوضع الراهن باستخدام التحليل الرباعيSWOT ANALYSIS ) 

 .املقابالت مع األطراف املعنية 

3ً
املرحلة 

ًالثالثة

 املرجعية العاملية. إجراء املقارنات 

 .دراسة وتحليل املمارسات املثلى 

 .تحليل الفجوة 

4ً

املرحلة 

ًالرابعة

 

 .صياغة وثيقة الخطة االستراتيجية متضمنة الرؤية والرسالة 

 .بناء األهداف االستراتيجية واملبادرات 

 .تحديد مؤشرات األداء 

 .تحديد آلية تقويم األداء واملتابعة 

  وآليات االتصال والتغييرإعداد سـياسات املخاطر ً
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 الجدول الزمني للخطة االستراتيجية

 

 

 

 االستراتيجي الخطة مشروع موازنة
 

 

 

 

 

 

 

 موازنة الخطة االستراتيجية



 /  الفصل األول 
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 (والخارجية الداخلية البيئة تحليل) الراهن الوضع تشخيص

 اصحاب املصلحة.

 
 
 أن حيث املصلحة، حبةصا األطراف تحديدلتشخيص الوضع الراهن كان من املهم أوال

 الخطة واقعية مدى توضح التي الضمانات أولى من األطراف تلك وتوقعات احتياجات تلبية

ً:التالي النحًو على تكوًن املصلحة وأصحاب املقترحة،

 الحكومية الجهات.ً

 املنتظموًن الطالب.ً

 الخريجوًن. 

 األموًر أولياء.ً

 والعمادات املساندة. الجامعة كليات 

 ريسالتد هيئة أعضاء. ً

 املوظفين. 

 املستخدمة واملنهجيات واألساليب األدوات

 من مجموعة على الخطة اعتمدت فقد القبول، لعمادة االستراتيجية الخطة إعداد عند

ً.البيانات تحليل وأدوات البيانات جمع أدوات وهي األدوات

 البيانات جمع مصادر 

 يف املستفيدة والجهات التدريس هيئة و أعضاء واملوظفين )مسجلي الكليات( الطالب

ً.املجتمع

 البيانات جمع أدوات

ً:مثل البيانات لجمع التقليدية األدوات على الخطة اعتمدت
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 األطراف مختلف مع الخطة إعداد لفريق النقاشية والحلقات العمل ورش.ً

 وإدارة األقسام لرؤساء الدورية واالجتماعات العمادة لقيادات الذهني العصف جلسات 

ً.والطالب التدريس هيئة ضاءوأع العمادة

 الخارج ومن الداخل من للمستفيدين املوجهة االستبيانات مجموعة. 

 ( نماذج الكترونيةgoogle forms).ً

 لكوكذ والصناعية الهندسية املنظمات ممثلي مع العمادة لقيادات الشخصية املقابالت 

ً.املحلي الحكم قطاعات ممثلي مع

 املوضوعية املالحظات.ً

 لمث الراهن وضعها لتقييم العمادة تجريها التي والدراسات التقاريًر إلى فةباإلضا هذا

 املراجعين ًروتقاري واملتابعة امليدانية الزيارات وتقاريًر السنوية والتقاريًر للعمادة الذاتية الدراسات

ً.العمادة إلجراءات الخارجيين

 البيانات تحليل أدوات

ً:يلي كما التحليلية واألدوات املناهج من وعةمجم على االستراتيجية الخطة دراسات تعتمد

 منهج (SWOT )والخارجي الداخلي الراهن الوضع لتحليل.ً

 العوامـــــل ومصـــــــــــــفوفـــــة الخـــــارجيـــــة العوامـــــل ومصـــــــــــــفوفـــــة الـــــداخليـــــة العوامـــــل مصـــــــــــــفوفـــــة 

ً.للعمادة الحالي االستراتيجي الوضع لتحديد الخارجية/الداخلية

 منهج (ServQal )الفجوة لتحليل.  
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 .SWOT analysis الراهن الوضع تحليل عن تقرير 

 الداخلية للعمادة البيئة تحليل

 الذى ًوالنح على استثمارها يمكن والتى العمادة بها تتميًز التى القوة نقاط من العديد هناك

 لعمادةا وفاعلية كفاءة على تؤثًر قد التى الضعف نقاط بعض هناك أنه كما العمادة، رسالة يحقق

 للتقويم وطنيال عتمدت العمادة في تحليلها للبيئة الداخلية على معايير املركًزاًو رسالتها تحقيق فى

ًاألكاديمي على النحو التالي: واالعتماد

 نقاط الضعف نقاط القوة املعيار

جي
اتي

تر
س

اال
ط 

طي
خ

لت
ا

 

يوجد بالعمادة فريق عمل للتخطيط  .1

االستراتيجي وآليات لعملية التخطيط، تتمثل 

دارة العمادة مع رؤساء في االجتماع الدوري إًل

 األقسام اإلدارية.

للعمادة رسالة ورؤية واضحة معتمدة  .2

ومعلنة، وجارى إعادة صياغة رسالة ورؤية 

العمادة، وتعكس رسالة العمادة شخصيتها 

ودورها األكاديمي، ومسئوليتها املجتمعية، 

وتطلعاتها فيما يتفق مع احتياجات املجتمع 

 والتنمية.

تها تعكس رسالة ورؤية رسالة العمادة ورؤي .3

 الجامعة.

للعمادة أهداف استراتيجية معتمدة ومعلنة  .4

ًمن خالل الوسائل املختلفة.

.ضعف مستوى املشاركة في التحليل البيئي، من 1

ًجانب مختلف األطراف من خارج العمادة.

. ضعف مستوى املشاركة في صياغة الرؤية 2

 والرسالة واألهداف االستراتيجية من جانب مختلف

ًاألطراف من خارج العمادة.

ً

ً
مي

ظي
تن

 ال
ل

يك
له

ا
 

 

للعمادة هيكل تنظيمي رسمي مالئم لحجم  .1

ونوع أنشطتها، ويضمن تحقيق رسالتها 

 وأهدافها االستراتيجية.

يتضمن الهيكل اإلدارات األساسية الالزمة  .2

لتقديم خدمات الدعم للعملية التعليمية 

وإدارات وأقسام مستحدثة وذلك لتلبية 

ات محددة ناتجة عن التغيير احتياج

والتطوير، مثل وحدة التطوير والجودة 

ووحدة اإلحصاء والتحليل ودعم اتخاذ 

 القرار ووحدة الخدمات الطالبية.

وجود توصيف وتوثيق لجميع وظائف  .3

 العمادة وتحديد دقيق للمسئوليات.

يوجد عالقة وطيدة وفعالة بين قسم  .4

ير التطوير والجودة ووكالة الجامعة للتطًو

ندرة استخدام التوصيف الوظيفي في حاالت  .1

 التعيين والنقل واالنتداب للوظائف املختلفة.

ال يوجد شكل تنظيمي للتعامل مع األزمات  .2

 والكوارث.

لتي يستخدمها قسم محدودية الوسائل ا .3

 التطوير والجودة ملمارسة أنشطتها.

ً
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والجودة، بما يسهم في تفعيل دورها ودعمها 

 ويساند أنشطتها، ويراجع خططها 
 
فنيا

ًلضمان تواؤمها مع أهداف الجامعة.

دة
يا

لق
ا

 

ممارسات العمادة تتسم بالفاعلية في مجال  .1

اتخاذ القرارات الخاصة وتوثق هذه املمارسات 

 في محاضر رسمية.

توافر نظام فعال لحفظ واستدعاء وإتاحة  .2

ًتداول الوثائق.

عدم وجود آلية ملراجعة محتويات البرامج  .1

بناء على التغذية الراجعة من  التدريبية

 املتدربين.

ً

ت
يا

الق
ألخ

وا
ة 

قي
دا

ص
امل

 

ً

 مصداقية املعلومات املنشورة عن العمادة. .1

توزيع أعباء العمل تتسم بالعدالة وعدم  .2

 التحيز.

يوجد نظام وآلية لتلقى الشكاوى واملقترحات  .3

 من الطالب، وآليات للمتابعة.

وجود آليات التخاذ القرارات التصحيحية  .4

ًعالجة املمارسات غير العادلة.مل

ً

ً

ً

ً

ي  ر
دا

اإل
از 

جه
ال

 

بيئة وظروف العمل متميزة ومالئمة  .1

ًللمتطلبات الوظيفية.

عالقات بيئية متميزة بين الرؤساء  .2

 واملرؤوسين.

وجود خطة متكاملة لتدريب الجهاز اإلداري  .3

 لالحتياجات التدريبية.
 
ًوفقا

غياب بعض الوسائل املستخدمة في قياس  .1

 رضا الوظيفي للعاملين.مستوى ال

النقص في أعداد العاملين في الجهاز اإلداري  .2

 عن الحاجة الفعلية.

ال يوجد تنوع في الوسائل املستخدمة لتقييم  .3

ًأداء العاملين.

ية
اد

وامل
ة 

لي
ملا

د ا
ار

ملو
ا

 
توافر جميع أشكال وسائل االتصال من سنترال  .1

داخلي يربط جميع األماكن بالعمادة وجميع 

 عة وشبكة اإلنترانت.كليات الجام

جميع مباني ومنشآت العمادة يتوافر بها املناخ  .2

الصحي من حيث التهوية واإلضاءة، وتوافر 

 العالمات اإلرشادية املناسبة.

ً

ً
ة 

رك
شا

امل

ة 
عي

تم
ج

امل
 

 

للعمادة عالقات متميزة ومستمرة مع العديد من  .1 

 املؤسسات باملجتمع.  

ً

ً

دة
جو

ال
ة  ر

دا
وإ

ء 
دا

اال
م 

وي
تق

 

ة مبادرات ومشروعات سابقة فى مجال للعماد .1

التقويم الذاتي واملراجعة الداخلية من خالل 

 بعض املشروعات.

 زيادة ثقافة الجودة بين منسوبي العمادة. .2

توافر املخصصات املالية الكافية والتجهيزات  .3

ًاملالئمة لقسم التطوير والجودة ملمارسة أنشطتها.

ً

ً

ً

ً

ً

 :خارجيةتحليل البيئة ال
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 التهديدات الفرص املعيار

جي
اتي

تر
س

اال
ط 

طي
خ

لت
ا

 

 خطط التنمية املستدامة للمملكة. .1

توافر التواصل عبر شبكة املعلومات بالجامعة  .2

يرفع من مســــــتوى املشــــــاركة في التحليل البيئي، 

من جانب مختلف األطراف من خارج العمادة، 

وييســـــــــــر نشـــــــــــر رؤية ورســـــــــــالة العمادة وأهدافها 

ًجي.االستراتيجية للمجتمع الخاًر

 التطورات التكنولوجية املتسارعة. .1

ً

مي
ظي

تن
 ال

ل
يك

له
ا

 

املناخ العام الجامعي مهيأ لقبول تطوير الهياكل  .1

 التنظيمية للتوافق مع متطلبات االعتماد.

وجود وكــــالــــة تطوير وجودة بــــالجــــامعــــة، وتوجــــد  .2

عالقة وطيدة بينها وبين قسم الجودة بالعمادة، 

، ويسبما يسهم في تفعيل دورها ودعمها فني
 
اند ا

أنشــــــــــــطتهـا، ويراجع خطتهـا لضــــــــــــمـان تواؤمهـا مع 

ًأهداف الجامعة. 

ً

ة 
اد

قي
ال

 

توافر حزم وبرامج تدريبية لتنمية املهارات  .1

 اإلدارية للقيادات اإلدارية واألكاديمية.

 عصر املعلوماتية واالنفتاح على العالم. .2

 تبنى اململكة لسياسة ضمان الجودة.  .3

التعاون والشراكة مع املرونة في عقد برتوكوالت   .4

بعض املؤسسات الخدمية واإلنتاجية باملجتمع 

ًالخارجي. 

مركزية اإلدارة، وصدور بعض اللوائح والقرارات  .1

التنظيمية تتصف بالعمومية والتي قد ال 

ًتتالءم وطبيعة العمل بالعمادة.

ة 
قي

دا
ص

امل

ت
يا

الق
ألخ

وا
 

وجود شــــــــــــبكــة اإلنترنــت بــالجــامعــة يتيح للعمــادة  .1

ًكافة املعلومات الكافية عنها.  نشر وتحديث

ً

ً
ي  ر

دا
اإل

از 
جه

ال
 

.توافر حزم وبرامج تــدريبيــة لتنميــة املهــارات اإلداريــة 1

ًللعاملين وللقيادات اإلدارية توفرها إدارة الجامعة.

ً

توافر فرص عمل بالداخل والخارج تستقطب  -1

 الكفاءات املتميزة.

ً

ة 
لي

ملا
د ا

ار
ملو

ا

ية
اد

وامل
 

 دعم أنشطة التطوير.تعدد الجهات املانحة ل .1

ً

موقع العمادة على شبكة اإلنترنت باللغة  .1

ًالعربية فقط يضيع فرصة االنتشار الخارجي. 

ة 
رك

شا
امل

ية
مع

جت
امل

ئة 
بي

 ال
مة

خد
و

 

 االتفاقيات الدولية ومشروعات الشراكة. .1

وجود شــــــــــــبكـــة املعلومـــات تيســــــــــــر قيـــاس رضـــــــــــــــا  .2

ًاألطراف املجتمعية.

ً

ء 
دا

اال
م 

وي
تق

دة
جو

ال
ة  ر

دا
وإ

 

املراجعـــــة الـــــداخليـــــة في مشــــــــــــروع التقويم نظـــــام  .1

التطويري للجـــامعـــة والـــذي يتم بصــــــــــــفـــة دوريـــة 

.
 
ًسنويا

ًالدعم الفني الذي تقدمه عمادة تقنية املعلومات. .2

ً

ً
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ًويمكن تلخيص نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، كما هو موضح بالجدول التالي:

 املعيار

 البيئة الخارجية البيئة الداخلية

عوامل عدد 

 القوة

عدد عوامل 

 الضعف

عدد عوامل 

 الفرص

عدد عوامل 

 التهديدات

 2 4 2 4 التخطيط االستراتيجي.

 0 2 3 4 الهيكل التنظيمي.

 1 4 1 2 القيادة والحكومة.

 0 1 0 4 املصداقية واألخالقيات.

 1 1 3 3 الجهاز اإلداري.

 1 1 0 2 املوارد املادية والبشرية.

 0 2 0 1 ية وتنمية البيئة.املشاركة املجتمع

 0 2 0 4 تقويم االداء وإدارة الجودة.

 5 17 9 24 املجموع

 

ً:أن يتضح أعاله، بالشكل واملبينة والخارجية، الداخلية االستراتيجية العوامل مصفوفة ومن

 وًىاملست على املتوسط من وأقل الداخلي املستوًى على متوسط للعمادة االستراتيجي الوضع

 تطوير لل استراتيجياتإلى  أساسية، وبصفة يحتاج، استراتيجي وضع عن ما يعبًر وهًو الخارجي،

ًوالتدعيم.

 ستثمارهاا يمكن والتى العمادة بها تتميًز التىاالضافية   القوة نقاط من العديد كلهناكما ان 

ً.وفاعلية كفاءةالعمادة ب رسالة يحقق الذى النحًو على
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 Strengths القوة نقاط

ًعمادة شؤون القبول والتسجيل كالتالي:نقاط القوة ب

 .وجود دليل تنظيمي لعمادة شؤون القبول والتسجيل وهيكل تنظيمي معتمد 

 .وجود دليل اإلجراءات 

 .ًوجود خطط تشغيلية لكافة أقسام العمادة تحدث بشكل الكتروني

 نظام باستخدام والسهولة بالكفاءة والتسجيل القبوًل عملية تتم (E-Register) . 

 ًًر التحقق ويتم وعادلة، منتظمة بصورة الطلبة على والتسجيل القبوًل معاييًر تطبق
 
 سميا

 .البرنامج متطلبات حسب التخرج في الطالب أحقية من

 بمفردة الدراسية املقررات تسجيل بعملية القيام الطالب يستطيع. 

 سهلة وبصورة الكترونيا تتم الدراسية املقررات واضافة حذف عمليات . 

 الدراسية املقررات تسجيل لعملية املناسبة األوقات الختياًر للطالب رصةالف اتاحة. 

 الطريق " الثانوية مدارس زيارات بمبادرة البدء خالل من املتميزين الثانوية طالب استقطاب 

 ." جامعتك الى

 االلكترونية. االكاديمية للخدمات الذكية االجهزة تطبيق تدشين 

 ب على الخدمات األكاديمية االلكترونية.البرنامج التثقيفي لتدريب الطاًل 

 االعمال وذكاء اإلحصائية للتقاريًر جديد تطبيق تصميم  (BI  ). 

 والتسجيل. القبوًل عمادة عن الصادرة اإلرشادية املطبوعات 

 السعودية للجامعات املتبادلة الزيارات برنامج تفعيل 

 لياتك بكافة والتسجيل بوًلالق بعمادة العمل آليات لتطويًر الهادفة العمل ورشات تفعيل 

  الجامعة.
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 الخارجية العوامل ومصفوفة الداخلية العوامل مصفوفة
 

 

 ة واملمارسات املثلى(املقارنات املرجعية )الجهات املرجعي

 (benchmarkاملقارنات املرجعية )

ً:األساسية التالية املرجعيات على للعمادة االستراتيجية الخطة اعتمدت

 .املمارسات املثلى لعمادات شؤون القبول والتسجيل بالجامعات الحكومية السعودية 

 العالي  التعليم مجال في للدولة االستراتيجية والخطط القومي البعد.ً

 العزيز عبد بن سطام األميًر لجامعة االستراتيجية بالخطة االرتباط.ً

 والعالمي املحلي املؤسس ي االعتماد معاييًر.ً

 للعمادة والحالية السابقة الذاتية الدراسات.ً

 الجامعة مجلس على للعرض العمادة تعدها التي الدورية السنوية التقاريًر.ً

 املصلحة. أصحاب مشاركات 

 اتمساعد معوقات

 

 البيئة

 الداخلية

W 

Weaknesses 

ًضعف

S 

Strengths 

ًقوة

T 

Threatsً

ًتهديدات خارجية

O 

Opportunitiesً

ًفرص متاحة

 البيئة

 الخارجية



 ملخص املقارنات املرجعية واملمارسات املثلى/  الفصل األول 
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 ملرجعية واملمارسات املثلىملخص املقارنات ا
 

 املمارسات املثلى الرمز
 الجهة املرجعية

 

عمادة شؤون القبول 

والتسجيل بجامعة 

 األمير سطام

 املقارنة املرجعية

 

5-1-1 

 تتسم عمليات القبوًل

والتسجيل بالكفاءة 

والسهولة في 

االستخدام للطلبة 

ًاملسجلين.

ً

 

جميع عمادات القبول 

والتسجيل بالجامعات 

حكومية باململكة ال

ًالعربية السعودية.

 تتسم عمليات القبوًل

والتسجيل بالكفاءة 

والسهولة في 

االستخدام للطلبة 

ًاملسجلين.

ً

 

 مطبقة

5-1-2 

ترتبط أنظمة 

الحاسب اآللي 

املستخدمة في 

عمليات القبول مع 

أنظمة تسجيل 

واسترجاع املعلومات 

)مثال على ذلك، أن 

ترتبط مع أنظمة دفع 

لدراسية، الرسوم ا

ومع إصدار بطاقات 

الطلبة الشخصية، 

وتسجيل البرامج 

واملقررات الدراسية، 

وتسجيل اإلحصائيات 

ًاملطلوبة(.

ً

 

جميع عمادات القبول 

والتسجيل بالجامعات 

الحكومية باململكة 

 العربية السعودية.

ترتبط أنظمة 

الحاسب اآللي 

املستخدمة في 

عمليات القبول مع 

أنظمة تسجيل 

ع املعلومات واسترجا

)مثال على ذلك، أن 

ترتبط مع أنظمة دفع 

الرسوم الدراسية، 

ومع إصدار بطاقات 

الطلبة الشخصية، 

وتسجيل البرامج 

واملقررات الدراسية، 

وتسجيل اإلحصائيات 

ًاملطلوبة(.

ً

 

 مطبقة
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5-1-3 

تتسم معايير القبول 

بوضوحها، ومناسبتها 

للمؤسسة التعليمية 

ًوبرامجها.

ً

ً

ت القبول جميع عمادا

والتسجيل بالجامعات 

الحكومية باململكة 

 العربية السعودية.

تتسم معايير القبول 

بوضوحها، ومناسبتها 

للمؤسسة التعليمية 

ًوبرامجها.

ً

ً

 مطبقة

5-1-4 

يتم تطبيق معايير 

القبول على الجميع 

بصورة منتظمة 

ًوعادلة.

ً

جميع عمادات القبول 

والتسجيل بالجامعات 

الحكومية باململكة 

 العربية السعودية.

يتم تطبيق معايير 

القبول على الجميع 

بصورة منتظمة 

ًوعادلة.

ً

 مطبقة

5-1-
12 

تقـوم املؤسسة 

التعليمية بعمل 

برنامج تهيئة وتوجيه 

شامل للطلبة الجدد؛ 

لضمان فهمهم التام 

ألنواع الخـدمات 

املتاحة لهم، واملرافق 

وملعرفة واجباتهم 

ًومسؤولياتهم.

ً

ً

جميع عمادات القبول 

والتسجيل بالجامعات 

الحكومية باململكة 

 العربية السعودية.

تقـوم املؤسسة 

التعليمية بعمل 

برنامج تهيئة وتوجيه 

شامل للطلبة الجدد؛ 

لضمان فهمهم التام 

ألنواع الخـدمات 

واملرافق املتاحة لهم، 

تهم وملعرفة واجبا

ًومسؤولياتهم.

ً

ً

 مطبقة

 

  



 تحليل الفجوة والخيارات االستراتيجية/  الفصل األول 
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  االستراتيجية والخيارات الفجوة تحليل

 .الفجوة لتحليل املستخدمة املنهجية

 النحًو على الفجوات من محدد عدد تحليل على ترتكًز والتي( ServQal) منهجية على تعتمد

ً:التالي

 املتوقعة والخدمات املستفيدين لتوقعات العمادة إدارة تصورات بين الفجوة.ً

 التصورات هذه ترجمة وبين املستفيدين لتوقعات العمادة إدارة تصورات بين الفجوة 

ً.للجودة ومواصفات

 الفعلية والخدمة املستفيدين يتوقعها التي الخدمة جودة بين الفجوة.ً

 واملستفيدين العمادة بين االتصال وسائل في الفجوة.ً

 ستفيدينامل وتوقعات العمادة تقدمها التي الخدمات بين الفجوة.ً

ً.الفجوات لتحليل( ServQual) منهجية تطبيق التالي املخطط ويمثل

 وهًو ،SERVQUAL فكوال السيًر نموذج املستفيدين رضا لقياس املستخدمة النماذج من

ً.Quality والجودة Service الخدمة لكلمتي اختصاًر

 توقعات بين الفرًق لقياس تصميمه تم استبيان نموذج SERVQUAL فكوال السيًر

 وإدراك ةللخدم املستفيد بتوقعات يتعلق كما فعال، لهم املقدمة والخدمة الخدمة عن ستفيدينامل

ً.الفعلي ستفيدامل

 فيدينستامل يتوقعها التي الخدمة بين الفجوة تحديد يمكن سيرفكوال استبيان خالل من

ا املقدمة الخدمة وبين ً.فعلي 

ً:وئهاض في الخدمة جودة ستفيدامل يقيم التي املعاييًر

 (العاملين مظهًر املباني، املرافق، التجهيزات،) امللموسة املادية الجوانبً



 تحليل الفجوة/  الفصل األول 
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 (واملوضوعية الدقة التعامل، في املصداقية) االعتمادية الجوانبً

 ًالفورية الخدمة تقديم في االستجابة سرعة

 ًالتعامل في والثقة األمان

 بهم الشخص ي واالهتمام ستفيدينبامل العناية االهتمام.ً

ً:املقياس عليها يشتمل التي اتالفجًو

 التوقعات لهذه العمادة وإدراك ستفيدينامل توقعات بين االختالف ً

 ا تصميمها تم التي الخدمة ومواصفات ستفيدينامل لتوقعات العمادة إدراك ًلذلك وفق 

 املقدمة الخدمة وبين الخدمة مواصفات بين الفجوة ً
 

ًفعال

 ًعمادةال وعود وبين املقدمة الخدمة بين الفجوة

 ًاملتوقعة الخدمة عن مستفيدلل املقدمة الخدمة جودة في االنحراف

ـــارنة ً:التوقعات مقـــــــــــــــ

 ان أي التوقعات على األداء قسمة حاصل خالل من بالسيرفكوال الخدمة جودة قياس يتم

ً:كالتالي املقارنة وتكوًن التوقعات،/  األداء=  الخدمة جودة

ًرائع االدراكات من اقل التوقعات كانت إذا

ًجيد االدراكاتمن  تعادل التوقعات كانت إذا

ً مقبوًل غيًر االدراكاتمن  أكبًر التوقعات كانت إذا

 تحليل الفجوة

ع واملستهدف وذلك بالنسبة لجمي الحاليالهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع 

 :اآلتي فيتقدمها العمادة واملتمثلة  التيالخدمات 



 تحليل الفجوة/  الفصل األول 
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   ًالقبول واملنح خدمات

 الوثائق خدمات ً

 ًخدمات التسجيل

  ًأعضاء هيئة التدريسخدمات

 ًخدمات مسجلي الكليات

محددة وتحديد املصادر الالزمة لسد  استراتيجياتتستطيع العمادة تطوير  عليه،وبناء  

ًالفجوة بين الوضع الراهن وتحقيق الوضع املستهدف.

ًً



 تحليل الفجوة/  الفصل األول 
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وبناء على ذلك تم تحديد خمسة  ،ية أساسيةجودة الخدمة مرجع باتخاذ الفجوةتم تحليل 

ً أنواع من الفجوات
 
 التي يوضح أهم املعايير والذي التالي ملصفوفة الفجوات املبينة بالجدوًل وفقا

ً:الفجوات بهذه تؤثر أو تتأثر

 

ًالفجوات

جي
اتي

تر
الس

ط ا
طي

خ
الت

ً

مي
ظي

تن
 ال

كل
هي

ال
ً

دة
قيا

ال
ً

ت
قيا

ال
ألخ

 وا
ية

اق
صد

امل
ً

ًي ر
دا

اإل
از 

جه
ال

ً

د  ر
وا

امل
ية

اد
وامل

ة 
الي

امل
ً

ية
مع

جت
امل

ة 
رك

شا
امل

ً

دة
جو

ال
ة  ر

دا
 وإ

اء
الد

م ا
وي

تق
ً

الفجوة بين تصورات إدارة 

العمادة لتوقعات املستفيدين 

ًوالخدمة املتوقعة

X 

ً

X X ًًًX X 

الفجوة بين تصورات إدارة 

العمادة لتوقعات املستفيدين وبين 

ًترجمتها ملمارسات للجودة

X X X ًًًX X 

الخدمة التي  الفجوة بين جودة

يتوقعها املستفيدين والخدمة 

ًالفعلية.

ًًًX ًX X X 

الفجوة في وسائل االتصال بين 

ًالعمادة واملستفيدين 

X X X X X X X X 

الفجوة بين الخدمات املدركة 

ًللعمادة وتوقعات املستفيدين

ًًًX X X X X 
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 ،ا العمادةتقدمه التيلخدمات لتأثير تلك الفجوات على ا النسبييوضح الوزن  التاليوالجدول 

ًرة(. أن الفجوة كبي أيعدم وجود فجوة( إلى التأثير الكبير ) أيحيث يتفاوت هذا التأثير من العدم )

 

ك=فجوة كبيرة //م=فجوة متوسطة // 

ًص=فجوة صغيرة

 الخدمة

 القبول  الفجوات
 الوثائق

 
 التسجيل

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

مسجلي 

 الكليات

ات إدارة العمادة لتوقعات الفجوة بين تصــــــــــــــوًر

ًاملستفيدين والخدمة املتوقعة

 ص

 
 ص م ك ص

الفجوة بين تصــــــــــــــورات إدارة العمادة لتوقعات 

ًاملستفيدين وبين ترجمتها ملمارسات للجودة
 م م ص م م

ـــا  ــ ـــــة الـــتـــي يـــتـــوقـــعـــهــ ــــدمــ الـــفـــجـــوة بـــيـــن جـــودة الـــخـــ

ًاملستفيدين والخدمة الفعلية.
 م ك م ص ص

ـــال ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل االتصــ ـــــائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة الفجوة في وســ ين العمـ

ًواملستفيدين 
 ك م م ص ص

ـــــادة  ـــــة لــــلــــعــــمــ ـــدركــ ــ ــــات املــ ــــدمـــ الــــفــــجــــوة بــــيــــن الــــخـــ

ًوتوقعات املستفيدين
 ص م ص م ص

 
 

وبعد دراسة الوضع الراهن للعمادة أمكن  ،الفرق بين الواقع واملأموًل هيوحيث أن الفجوة 

ً:التاليعلى النحو  الفجوات،الحصول على العديد من 

 :املتوقعة والخدمات املستفيدين لتوقعات العمادة إدارة تصورات بين الفجوة

 ويمثل ضعف املجاالت،شتى  فييتوقع املستفيدين من العمادة أن تقدم خدمات كثيرة 

تقدمها العمادة السبب  التيقنوات التواصل بين إدارة العمادة والجهات املستفيدة من الخدمات 

دارة العمادة عليها تفعيل سبل االتصال . ولسد هذه الفجوة، فإن إلوجود هذه الفجوة الرئيس ي

مع الجهات املستفيدة وإنشاء قاعدة بيانات عن تلك الجهات والتواصل معها عن طريق البريد 

( ودعوة ممثلين عن قطاعات املستفيدين للفعاليات املختلفة smsاإللكتروني، ورسائل )



 الخدمة التي يتوقعها املستفيدين والخدمة الفعلية.الفجوة بين جودة /  الفصل األول 
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يدين من أجل اإلدراك الصحيح )املؤتمرات والندوات وورش العمل(، والتعرف على توقعات املستف

ًلتوقعات املستفيدين من إدارة العمادة. 

 .الفعلية والخدمة املستفيدين يتوقعها التي الخدمة جودة بين الفجوة

الخدمات االستشارية التي تقدمها العمادة تعتبر مالئمة بالنسبة للمستفيدين، والفجوة بين 

الفعلية صغيرة. وترجع أسباب هذه الفجوة إلى  جودة الخدمة التي يتوقعها املستفيدين والخدمة

ًضعف املقابل املادي النهائي الذي يتقاضاه فريق العمل.

 واملستفيدين. العمادة بين االتصال وسائل في الفجوة

وهي تعتبر فجوة صغيرة على مستوى الخدمات االستشارية، بينما تعتبر متوسطة على 

ة فإن األمر يتطلب وضع سياسات إعالمية شاملة، .  ولتفادي هذه الفجًوعمستوى خدمة املجتم

واالستفادة من وسائل االتصال الفعالة وتطوير موقع العمادة اإللكتروني وتحديثه بصف دورية 

ًومنتظمة.

 املستفيدين. وتوقعات للعمادة املدركة الخدمات بين الفجوة

ال، ن وأصحاب األعمهناك فجوة بين الخدمات التي تقدمها العمادة وبين توقعات املستفيدي

، ويرجع ذلك في املقام األول إلي التطورات التكنولوجية املتسارعة التي 
 
وهي فجوة صغيرة نسبيا

ًحدثت في املجاالت العلمية والتقنية وتكنولوجيا املعلومات مما ترتب عليه تغيير نظرة املستفيدين.

ًً



 الفجوة بين الخدمات املدركة للعمادة وتوقعات املستفيدين./  الفصل األول 
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ًحو التالي:على الن االستراتيجية واألهداف األساسية القضايا بناء في الفجوة تحليل نتائج تم استخدام

 األهداف االستراتيجية القضايا األساسيةً#

ليات ومعايير القبول.ًقبول الطالب ومعايير القبول.1ً
ّ
ًتطوير ا

2ً
كفاءة منسوبي العمادة وتنوع تخصصاتهم 

ًالدقيقة.

التطوير املستمر في االداء وتشجيع التميز واإلبداع 

ًللعاملين بالعمادة.

3ً
تبسيط الخدمات األكاديمية وعمليات القبول 

ًوالتسجيل.
ًتطوير خدمات وعمليات القبول والتسجيل

ًالتوظيف االمثل للتقنية واملوارد املتاحة.ًاملوارد املتاحة )البشرية / املالية /التقنية(.4ً

ًتعزيز تطبيقات الجودة الشاملة.ًإدارة الجودة الشاملة.5ً



 

 

 

 

 ة الخطة(:الفصل الثاني )وثيق

 .االستراتيجية. األهداف الجوهرية. القيم الرسالة. الرؤية ً

 الرئيسة. األداء مؤشرات ً

 ًالتنفيذية. األهداف

 التنفيذية لألهداف الفرعية األداء مؤشرات.ً 
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 الفصل الثاني

 .االستراتيجية األهداف- القيم- والرسالة الرؤية

 :رؤيتنا

ً.األكاديمية الخدمات تقديم في التمّيًز

 :سالتنار

 العدالةًو والشفافية الجودة يحقق إطاًر في والتسجيل القبوًل شؤون في متميزة خدمة تقديم

 املعاييًر عم تتفق بصورة العمليات كافة في والتقنية البشرية للموارد األمثل التوظيف خالل من

ً.والعاملية املحلية

 قيمنا

 تميًزال إلى والسعي الجودة، ييًربمعا االلتزام ثم عمل، كل في هللا مراقبة ويعني: اإلتقان 

ً.املستمر والتطويًر

 ة،واحد معاييًر وفق العمادة خدمات من املستفيدين جميع معاملة وتعني: والنزاهة العدالة 

ً.محاباة أًو تمييًز أًو تحيز، دوًن

 يمنسوب بين التعاوًن وتشجيع لإلنجاز، الجماعية الروح بث ويعني: الفريق بروح العمل 

ً. واهدافها مهامها لتحقيق العمادة

 ية،بمصداق وتوثيقها ونشرها العمادة وخدمات اجراءات وضوح وتعني: واملساءلة الشفافية 

ً.تأجيل دوًن بشأنها املتعلقة االستفسارات كافة عن واإلجابة

 االستراتيجية أهدافنا

ليات تطويًر: االوًل االستراتيجي الهدف
ّ
ً.القبوًل ومعاييًر ا

ً.بالعمادة ينللعامل واإلبداع التميًز وتشجيع االداء في املستمًر ويًرالتط: الثاني االستراتيجي الهدف

ً والتسجيل القبوًل وعمليات خدمات تطويًر: الثالث االستراتيجي الهدف
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ً.املتاحة واملوارد للتقنية االمثل التوظيف: الرابع االستراتيجي الهدف

ً.الشاملة الجودة تطبيقات تعزيًز: الخامس االستراتيجي الهدف

ً.الجامعة خطة وبين بين خطة عمادة شؤون القبول والتسجيل رتباطااًل مدى

 الرؤيةارتباط   

 2030 رؤية العمادة رؤية العمادة القديمة

التمّيز في تقديم الخدمات األكاديمية لكافة 

ًاملستفيدين.
ًالتمّيز في تقديم الخدمات األكاديمية.

 2030رؤية الجامعة  رؤية الجامعة القديمة

ميزة في التعليم والشراكة جامعة مت

ًاملجتمعية.

جامعة متميزة في التعليم، منافسة في البحث 

العلمي الداعم القتصاد املعرفة، فاعلة في 

ًالشراكة واملسؤولية املجتمعية.

 نسبة االرتباط نسبة االرتباط

100%ً100% 
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 الرسالةارتباط 

 2030 رسالة العمادة رسالة العمادة القديمة

دمات األكاديمية املتميزة في إطار تقديم الخ

يحقق الجودة والشفافية والعدالة من خالل 

التوظيف األمثل للموارد البشرية والتقنية في 

كافة العمليات بصورة تتفق مع املعايير املحلية 

ًوالعاملية.

تقديم خدمة متميزة في شؤون القبول 

والتسجيل في إطار يحقق الجودة والشفافية 

الل التوظيف األمثل للموارد والعدالة من خ

البشرية والتقنية في كافة العمليات بصورة 

ًتتفق مع املعايير املحلية والعاملية.

 2030رسالة الجامعة  رسالة الجامعة القديمة

تعمل الجامعة على تأهيل الخريجين القادرين 

على املنافسة، وذلك من خالل توفير التعليم 

ية، في بيئة الذي يتفق مع املعايير العامل

أكاديمية بحثية ذات موارد بشرية متميزة، 

ًوشراكة مجتمعية فاعلة، ونظام إداري داعم.

تقديم تعليم متميز، وتطوير بحوث علمية 

إبداعية، وتعزيز الشراكة واملسؤولية 

املجتمعية من خالل: بيئة أكاديمية محفزة 

وموارد بشرية وتقنية متميزة وشراكات 

ًظام إداري داعم.استراتيجية فاعلة ون

 نسبة االرتباط نسبة االرتباط

100%ً100% 
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 األهداف االستراتيجيةارتباط 
 

 األهداف االستراتيجية للجامعة املرتبطة األهداف االستراتيجية بالعمادة
نسبة 

 االرتباط

 الهدف االستراتيجي األول 
ليات ومعايير 

ّ
تطوير ا

 القبول 

 %75 لعملتمكين الطلبة من املنافسة في سوق ا

 %100 املستمر لعمليات التعليم والتعلمالتحسين 

 الهدف االستراتيجي الثاني

التطوير املستمر في االداء 

وتشجيع التميز واإلبداع 

 للعاملين بالعمادة

 %75 وارد الششرية املتميزة وتنميتهااستقطاب امل

 %100 تطوير نظام إداري داعم

الهدف االستراتيجي 

 الثالث

ر خدمات وعمليات تطوي

 القبول والتسجيل

 %100 تعليم والتعلمالتحسين املستمر لعمليات ال

 %75 تطوير نظام إداري داعم

 الهدف االستراتيجي الرابع
التوظيف االمثل للتقنية 

 واملوارد املتاحة
 %75 استدامة املوارد املالية للجامعة

الهدف االستراتيجي 

 الخامس

تعزيز تطبيقات الجودة 

 لشاملةا
 %100 التحسين املستمر ملمارسات الجودة وتطبيقاتها
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 . الرئيسة األداء مؤشرات

ً املدخالت مؤشرات

 (.املستجدين –ًالصافي–اإلجمالي) الجامعة في الطلبة قيد معدلً

 بالطالب االحتفاظ نسبة.ً

ً العمليات مؤشرات

 بنجاح االولى السنة أكملوا الذين عدد.ً

 احةاملت التخصصات عدد.ً

 املميزة التخصصات عدد.ً

 (.االدنى والحد للمسجلين االعلى الحد) الشعب اعدادً

 استاذ الى طالب نسبة.ً

 (.بشعب مرتبط وغيًر مرتبط) املحاضرين اعدادً

 واالقسام الكليات على واملقيدين املستجدين الطالب توزيع.ً

 والجنسية الجنس حسب الطالب اعداد.ً

 الطالبية الخدمات لتقديم صةاملخص التشغيلية امليزانية نسبة.ً

ً املخرجات مؤشرات

 االكمال معدل.ً

 واالقسام الكليات على املتخرجين توزيع.ً

 التسرب نسبة.ً

ًالراجعة التغذية مؤشرات

 الطالب احتياجات.ً
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 الطالب توقعات.ً

 (.لهم املقدمة الخدمات عن الطلبة رضا مستوًي) الطالب اراءً

 والتسجيل القبوًل ادةعم خدمات عن الجامعة منسوبي رضا مستوًى.ً

 التنفيذية األهداف

 ملخص الخطة التنفيذية.
 

 األهداف
األهداف االستراتيجية 

 بالعمادة
 األهداف التنفيذية

القسم 

 املسؤول
 مؤشرات األداء

الهدف 

االستراتيجي 

 األول 

ليات ومعايير 
ّ
تطوير ا

 القبول 

تنفيـــــذ ســـــــــــــيـــــاســــــــــــــــــة الجـــــامعـــــة من حيـــــث القبول ـ

ــــيق مع مليات الجام ــ ــ عة ملرحلة القبول من والتنســ

 حيث األعداد والشروط املطلوبة.

تـنـفـيـــــــذ قـبـول الـطـالب الـزائـريــن مـن الـجـــــــامــعـــــــات ــ

 األخرى للدراسة.

تنفيـــذ قبول التحويـــل الخـــاراي من الجـــامعـــة الى 

 جامعة االمير سطام بن عبد العزيز.

قسم 

 القبول 

 معدل قيد الطلبة في الجامعة

 نسبة االحتفاظ بالطالب.

الهدف 

يجي االسترات

 الثاني

التطوير املستمر في االداء 

وتشجيع التميز واإلبداع 

 للعاملين بالعمادة

ـــام العمادة بشــــــكل مباشــــــر ـ .1 ــ دعم جميع أقسـ

 وغير مباشر بما يساعدها في تنفيذ مهامها.

ـــات واجراءات ومهام مافـة ـ .2 ــ ــ ــ ــ ـــياســ ــ ــ ــ ــ تحديد ســ

 اقسام العمادة.

اإلشراف على االتصاالت اإلدارية بما يكفل  .3

 ت وسرعة إنجازها.حسن سير املعامال 

قسم 

التطوير 

 والجودة

مدير 

 اإلدارة

 معدل دوران املوظفين. •

الهدف 

االستراتيجي 

 الثالث

تطوير خدمات وعمليات 

 القبول والتسجيل

 تنفيذ التسجيل اآللي للطالب. .1

ادخـــــال التقويم الـــــدراحـــــــــــــ ي على الحرمــــــات ــ .2

 األماديمية بعد اعتماده من الومالة.

لبة للزيارات ــادخال الجداول الدراسية للط .3

 الداخلية والخارجية.

ادخـــــــال الـخـطــط الـــــــدراســــــــــــــيـــــــة لـ قســـــــــــــــــــام ـ .4

 وتعديلها بعد اعتمادها من لجنة الخطط.

قسم 

 التسجيل

قسم 

 القبول 

عدد الذين أكملوا  •

 السنة االولى بنجاح.

خصصات عدد الت •

 املتاحة.

عدد التخصصات  •

 املميزة.

 اعداد الشعب. •
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 ادخال فترات االختبارات النهائية. .5

 تنفيذ مافة الحرمات األماديمية. .6
واملنح 

والوثائق 

 والخريجين

 نسبة طالب الى استاذ.

الهدف 

االستراتيجي 

 الرابع

التوظيف االمثل للتقنية 

 واملوارد املتاحة

تحويـــل عمليـــات تعـــديـــل الـــدرجـــة واالختبـــار ــ .1

 البديل الكترونيا

تحويــل عمليــات معــادلــة املقررات )داخليــة ــ .2

 زائر( –خارجية  –

ـــــبــــة ا .3 ــ ــ ــ ـــد نســ لزيــــارة الــــداخليــــة حســـــــــــــــــب ـتقييـ

اللوائح واالنظمــــة بــــالجــــامعــــة عــــدم تجـــــاوز ــ

 من الخطة 40%

حضـــــــــــــر تنفيــــذ الزيــــارة الــــداخليــــة بــــالنظـــــام ــ .4

 األماديمي للطالب املستجد.

ـــــة املســــــــــــــتــخـــــــدمــيــن ــ .5 ـــــة مــجــمــوعــ ـــادة هــيــكــلــ ــ اعــ

 بالنظام األماديمي.

إدارة 

النظام 

 األماديمي

نسبة التحول االلكتروني  •

 للعمليات األماديمية.

الهدف 

ستراتيجي اال 

 الخامس

تعزيز تطبيقات الجودة 

 الشاملة

 وضع الخطة االستراتيجية للعمادة. .1

مـــتـــــــابـــعـــــــة مـــتـــطـــلـــبـــــــات مشـــــــــــــــروع االعـــتـــمـــــــاد ـ .2

 األماديمي.

ــــغيليـــة لجميع ـ .3 ــ ــ ــ متـــابعـــة تنفيـــذ الخطـــة التشـــ

 اقسام العمادة.

تنظيم دورات تــــدريشيــــة ملنســـــــــــــو ي العمـــــادة ــ .4

متعلقــــــة بــــــاملهــــــارات االداريــــــة وتطبيق ادارة 

 ة.الجودة الشامل

قسم 

التطوير 

 والجودة

مؤشرات التغذية  •

 الراجعة

 احتياجات الطالب. •

 توقعات الطالب. •

اراء الطالب )مستوي  •

رضا الطلبة عن 

 الخدمات املقدمة لهم(.

مستوى رضا منسو ي  •

الجامعة عن خدمات 

 عمادة ال

 

 التنفيذية لألهداف الفرعية األداء مؤشرات

تنفيذية من مجموعة التقارير واإلحصائيات على تتكون مؤشرات األداء الفرعية لألهداف ال

اكتمال العمليات األكاديمية كما يمكن ( التي توضح سير العمل ًوE.registerنظام التسجيل )

متابعة العمل بشكل دوري من خالل تقارير املراقبة في نفس النظام.



 

 

ً

 

 

 

 الثالث )الخطة التنفيذية( الفصل
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 الفصل الثالث

 ستراتيجيةبطاقات األهداف اال 

 

ً

ًاألوًل بطاقة الهدف االستراتيجي

ً

 األهداف التنفيذية وصف الهدف
 فترة التنفيذ

ً

ليات ومعايير 
ّ
تطوير ا

ًالقبوًل

تنفيذ سياسة الجامعة من حيث القبول والتنسيق مع 

كليات الجامعة ملرحلة القبول من حيث األعداد 

ًوالشروط املطلوبة.

ًفصل دراس ي كامل الزائرين من الجامعات األخرى  تنفيذ قبول الطالب

ًللدراسة.

ن مير سطام باأًلتنفيذ قبول التحويل الخارجي الى جامعة 

ًعبد العزيز.

ًحسب موازنة الخطة –ًاملوازنة التقديرية

ً

 مؤشرات األداء

ًمعدل قيد الطلبة في الجامعة •

ًنسبة االحتفاظ بالطالب. •

 من يتم إعالمهم

وكالة الجامعة للشؤون 

ًة واألكاديميةالتعليمي

ً

 من يتم استشارتهم

ًمجلس الجامعة

ً

 الجهة املسئولة

عمادة شؤون 

ًالقبول والتسجيل

ًرئيس قسم القبوًل :املسؤول

ً
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  لثانيبطاقة الهدف االستراتيجي ا

ً

ًلثانيبطاقة الهدف االستراتيجي ا

ً

 األهداف التنفيذية وصف الهدف
 فترة التنفيذ

ً

 جيعوتش االداء في املستمًر التطويًر

ًمادةعبال للعاملين واإلبداع التميًز

ــــام جميع دعم ــ ــ ــ ـــكل العمادة أقســـ ــ ــ ــ ــ ـــــًر بشــ ــ ــ ــ  مباشــ

ً.مهامها تنفيذ في يساعدها بما مباشًر وغيًر

ًفصل دراس ي كامل
ــــات تحـــديـــد ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــاســـ ــ ــ ــ ــ  كـــافـــة ومهـــام واجراءات ســ

ً.العمادة اقسام

 يكفل بما اإلدارية االتصاالت على اإلشراف

 .إنجازها وسرعة املعامالت سيًر حسن

ًلخطةحسب موازنة ا –ًاملوازنة التقديرية

ً

 مؤشرات األداء

  معدل دوران املوظفين •

ًنسبة االحتفاظ باملوظفين •

 من يتم إعالمهم

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

ًواألكاديمية

ً

 من يتم استشارتهم

ًعمادة شؤون املوظفين

ً

 الجهة املسئولة

عمادة شؤون القبول 

ًوالتسجيل

ًمدير اإلدارة: املسؤول

ً



 بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث/  لثالثالفصل ا
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 بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث

  

ً

ًلثالثبطاقة الهدف االستراتيجي ا

ً

 األهداف التنفيذية وصف الهدف
 فترة التنفيذ

ً

 القبوًل وعمليات خدمات تطويًر

ًوالتسجيل

ً.للطالب اآللي التسجيل تنفيذ

ًفصل دراس ي كامل

 األكاديمية الحركات على الدراس ي التقويم ادخال

ً.الوكالة من اعتماده بعد

 للزيارات للطلبة الدراسية الجداوًل ادخال

ً.والخارجية الداخلية

 بعد وتعديلها لألقسام الدراسية الخطط ادخال

ً.الخطط لجنة من اعتمادها

ً.النهائية االختبارات فترات ادخال

 .األكاديمية الحركات كافة تنفيذ

ًحسب موازنة الخطة –ًاملوازنة التقديرية

ً

 ات األداءمؤشر 

ً.بنجاح االولى السنة أكملوا الذين عدد •

ً.املتاحة التخصصات عدد •

ً.املميزة التخصصات عدد •

ً.الشعب اعداد •

ً.استاذ الى طالب نسبة •

 من يتم إعالمهم

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

ًواألكاديمية

ً

 من يتم استشارتهم

ًالكليات

ً

 الجهة املسئولة

عمادة شؤون 

ًالقبول والتسجيل

ًكافة األقسام داخل العمادة: سؤولامل

ً



 بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع/  الفصل الثالث
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 بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع

  

ً

ًلرابعبطاقة الهدف االستراتيجي ا

ً

 األهداف التنفيذية وصف الهدف
 فترة التنفيذ

ً

 اردواملًو للتقنية االمثل التوظيف

ًاملتاحة

 البديل واالختباًر الدرجة تعديل عمليات تحويل

ًالكترونيا

فصل دراس ي 

ًكامل

 –ًداخلية) املقررات معادلة عمليات حويلت

ً(زائر –ًخارجية

 اللوائح حسب الداخلية الزيارة نسبة تقييد

ًالخطة من %40 تجاوًز عدم بالجامعة واالنظمة

 األكاديمي بالنظام الداخلية الزيارة تنفيذ حضًر

ً.املستجد للطالب

 بالنظام املستخدمين مجموعة هيكلة اعادة

 .األكاديمي

ًحسب موازنة الخطة –ًملوازنة التقديريةا

ً

 مؤشرات األداء

ً.األكاديمية للعمليات االلكتروني التحوًل نسبة •

 من يتم إعالمهم

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

ًواألكاديمية

ً

 من يتم استشارتهم

ًالكليات

ً

 الجهة املسئولة

عمادة شؤون 

القبول 

ًوالتسجيل

ًمدير النظام األكاديمي: املسؤول

ً



 بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس/  الفصل الثالث
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 بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس

ً

ًلخامسبطاقة الهدف االستراتيجي ا

ً

 األهداف التنفيذية وصف الهدف
 فترة التنفيذ

ً

ًالشاملة الجودة تطبيقات تعزيًز

ً.للعمادة االستراتيجية الخطة وضع

فصل دراس ي 

ًكامل

ً.األكاديمي االعتماد مشروع متطلبات متابعة

 اقسام لجميع تشغيليةال الخطة تنفيذ متابعة

ً.العمادة

 ةمتعلق العمادة ملنسوبي تدريبية دورات تنظيم

 .الشاملة الجودة ادارة وتطبيق االدارية باملهارات

ًحسب موازنة الخطة –ًاملوازنة التقديرية

ً

 مؤشرات األداء

ً.الطالب احتياجات •

ً.الطالب توقعات •

ً(.لهم دمةاملق الخدمات عن الطلبة رضا مستوًي) الطالب اراء •

ًالعمادة خدمات عن الجامعة منسوبي رضا مستوًى •

 من يتم إعالمهم

ًتطوير والجودةوكالة الجامعة لل

ً

 من يتم استشارتهم

ًعمادة التطوير والجودة

ً

 الجهة املسئولة

عمادة شؤون 

القبول 

ًوالتسجيل

ًرئيس قسم التطوير والجودة: املسؤول

ً



 

 

 

  الرابع الفصل

 ًالخطة تنفيذ أثناء املتوقعة املخاطًر

 ًالتغيير إدارة خطة

 ًاالتصال خطة

 ًاالتصال وسائل

 

 

 

 

 



  املخاطر املتوقعة أثناء تنفيذ الخطة / الفصل الرابع
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  الرابع الفصل

 الخطة تنفيذ أثناء املتوقعة املخاطر 

 عبئا يمثل وهذا بالجامعة امللتحقين الطالب أعداد قبوًل في واملتتالية املستمرة الزيادة.ً

 التعليمية للعملية املساندة الخدمات ميزانيات تناقص.ً

 بالخدمات قورنت ما إذا واجتماعية صحية من للموظفين املقدمة اتالخدم ضعف 

ً.كبيرة مدن في املقدمة

 الثانوًي التعليم من القادمين الطالب مستوًى في املستمًر التدهوًر. 

 املوازنة توافًر عدم 

 كافي غيًر الوقت 

 املوظفين تغييب 

 التحفيز نقص 

 املوظفين لبعض التقنية الخبرة نقص 

ً

 املخاطر املتوقعة
 درجة توقع الحدوث رجة التأثيرد

 

 آلية التعامل مع الخطر

 منخفض متوسط مرتفع منخفض متوسط مرتفع 

ًايجاد بدائل ماليةًًًًًًًعدم توافر املوازنة

ًاعادة توزيع املهامًًًًًًًالوقت غير كافي

ًالتحفيزًًًًًًًتغييب املوظفين

ًبناء عالقات قويةًًًًًًًنقص التحفيز

ًدورات تدريبيةًًًًًًً لتقنيةنقص الخبرة ا

 

  



  خطة إدارة التغيير / ل الرابعالفص
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 التغيير إدارة خطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 استراتيجية العمادة/ تحقيق التمّيز

ات مالك األهداف مرئي للتطوير والجودة موافقة وكيل الجامعة عدم موافقة

 االستراتيجية وتوصياتهم

األهداف االستراتيجية 

 وتوصياتهم
مرئيات اللجنة التنفيذية 

حول التغيير املطلوب 

ًوتوصياتها

 

إدارة التخطيط االستراتيجي والدراسات: 

دراسة طلب التغيير وإصدار توصياتها وتلقي 

ًاملوافقة أو عدمها وتوثيقها

 

راء التنفيذين مرئيات املد

لألهداف االستراتيجية 

 وتوصياتهم

 عميد شؤون القبول والتسجيل

 

ًتكلفة التغيير املطلوب-أسبابه -طلب التغيير 

 



  خطة االتصال / الفصل الرابع
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 االتصال خطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جودةللتطوير وال وكيل الجامعة

ًاللجنة التنفيذية 

 

ًإدارة التخطيط االستراتيجي والدراسات

 

املدراء التنفيذين لألهداف 

 االستراتيجية 

 اللجنة اإلشرافية العليا

ختبر امل-اإلدارات العامة  –العمادات املساندة -الكليات –األطراف املعنية بتنفيذ الخطة االستراتيجية )الوكاالت 

ًاملستشفى الجامعي(-مركز ريادة األعمال -املركزي 

 

 مالك األهداف االستراتيجية



  وسائل االتصال / الفصل الرابع
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 وسائل االتصال
 

 التحويلة البريد إللكتروني املسمى الوظيفي االسم

 a.sagr@psau.edu.sa 3400 العميد د. عبد العزيز بن محمد الصقر

 h.alabduljabbar@psau.edu.sa 3414 وكيل العمادة للشؤون الفنية د. هشام بن عبد العزيز العبد الجبار

 y.dosary@psau.edu.sa 7773 وكيل عمادة القبول والتسجيل للفروع د. ياسر بن مبارك الدوسري 

 b.alharbe@psau.edu.sa 3411 مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل بدر هايس الحر ي

 ah.alasmari@psau.edu.sa 3450 مدير إدارة النظام األماديمي علي حسن األسمري 

 f.alsberan@psau.edu.sa 3420 مدير قسم القبول  فهد محمد الصبران

 m.alshaheen@psau.edu.sa 3460 مدير قسم املنح الدراسية ماجد ناصر الشاهين

 naseer.alharbi@psau.edu.sa 3430 مدير قسم التسجيل ناصر فرحان الحر ي

 h.alglife@psau.edu.sa 3440 مشرفة القسم النسائي هدى راشد الجليفي

 a.alkhunain@psau.edu.sa 3470 مدير قسم الوثائق وشؤون الخريجين عبد هللا عبد العزيز الخنين

 d.masheh@psau.edu.sa 3480 مدير قسم الجودة والتطوير عالء حسن مشه

 m.chaieb@psau.edu.sa 3484 مدير قسم اإلحصاء والتحليل مد الشائبمروان مح

 h.hilali@psau.edu.sa 3481 مدير قسم العالقات العامة واإلعالم هيثم محمد الهاللي

 b.alyahya@psau.edu.sa 3413 سكرتارية مكتب العميد بسام فهد اليحي

 mf.aldousery@psau.edu.sa 3400 مدير مكتب العميد محمد فهد الدوسري 

 

 

 

 

 

 

 

 


