
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 تقرير لقاء إنجاز
 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 هـ14/1/1437يوم الثالثاء الموافق  اللقاء األول

مـك   مـا يقـارا األلـ     حضـه  واللقـاء بـوةوم مـك وةيلـج الةامشـج لاـطول ال ال ـات         أقيم هـاا 

اسـعشها  أهـم اااةـا ات ةلـ       ل اللقـاء تـم لـال   .القيادات وأةضاء الهيئـج العشليميـج وااداريـج   

ال يئج ااداريج ومااريع الخ ـج   . لقو أضاء اللقاء ةل  الع ور فيالصشيو ااداري واالسعهاتيةي

   .  لهاا الشام الم ادراتبشض االسعهاتيةيج و

 



 

   

 تقرير لقاء إنجاز
 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 

 مقدمة

 ﴾ َواْلُمْؤِمُنوَن َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم اللَُّه َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقِل ﴿  

حيـ    ،ياهو العشليم الشالي حهاةاً مشهفياً معنامياً فـي ةافـج أاءـاء الشـالم     

ــات اءــو اللءــا  بهةــ     التعســابق  ــج اقعةامش ــك لــالل  صــاد المشهف ــهام  م  ب

لــهبا الماضــي والءاضــه بالمســعق   مــك لــالل ال ءــو         تةسّــه مســعءوثج

   .والمااريع

واا القــاً مــك الــوور األةــاديمي وااداري الــاي تضــ لع بــ  الموينــج         

ل عهـا  ع توجهات جامشج الملـ  سـشود فـي    مايّاً موت ،الةامشيج لل ال ات

ةـال لاامـاً ةلينـا      -العي اض لع بهاةم المسطوليج ح مورةيك- ااسعهاتيةيج

بنــاء مواة ـج هـا  المسـيهم والشمـ  ةلـ  تنميـج المهـارات ااداريـج والمهنيـج و         

 .الخارجي ائهم العواص دتوسيع بعنميج العواص  الواللي والشالقات 

اــ   ب للمســاهمج ســهيشج وة يــهم ل ــوات حــع م ةلينــا الــ  اتخــاا

 .  وفاة  اظام إداري داةمللوصول إل  داء األم اشه في تءسيك وت ويه 

منســوبات الهيئــج ااداريــج بالموينــج الةامشيــج  مــك هــاا المن لــق، رأت  

اءـو بيئـج    طموحـاتهك  تـوةم تسليا الضوء ةل  بشض القضـايا ااداريـج العـي    

 .ةم  مثاليج

    "إاةا لقاء  "في وشارةت  ة  مك ساهمتاا ه  لعاماً    

 

  الهدف
 

ــاء إلــ  فــع       يهــوا اللق

قنــوات العواصــ  والءــوار   

ــج   ــوبات الموينـ ــيك منسـ بـ

ــها   الةامشيــــــــج وإشــــــ

منســوبات الهيئــج ااداريــج 

ــويهي    ــها  الع ـ ــي الءـ فـ

القــــائم، بااضــــافج إلــــ  

اسعشها  إاةا ات الخ ج 

ــج   ــعهاتيةيج للموينـــ االســـ

ــاريشها   ــج وماــ الةامشيــ

مــك لــالل تســليا الضــوء 

ــعةوات.   ــه  المسـ ــ   أبـ ةلـ

ــي ا  ــا يهمـ ــ   ةمـ ــاء إلـ للقـ

تشايـــــا ثقافـــــج اااعمـــــاء 

الـــــومي ي مـــــك لـــــالل 

اسـعشها  اااةـا ات العــي   

 تش س اااعاجيج واابواع.



 

   

 تقرير لقاء إنجاز
 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

يتت ا الثاءتتاء   "لقتتاء انجتتاز  "أقامتتا اليدي تتة الجامللتتة لت ال تتا     

 هت والذي شيل اآلتي:  14/1/1437الي افق 
 

      ، ةلمج وةيلج الةامشج لاطول ال ال ات الوةعورم/ إينـا  بنـت سـليمال الشيسـ

ول   مك ةميـوم أقسـام الشلـوم اااسـاايج الـوةعورم/ اايـ  الشيسـ ، وةميـوم         

مــادم أقســام الشلــوم  والوراســات ال  يــج الــوةعورم/ ااديــا اللهيميــ ، ووةيلــج ة  

 شطول أةضاء هيئج العوريس والموم يك الوةعورم /مي الشقي ، أةول فيها ةل :

     والءـه  ةلـ     الوور األةاديمي وااداري لمنسـوبات الموينـج الةامشيـج لل ال ـات

 .عنميج المهارات ااداريج والمهنيجالعقوم ضمك ل عها ااسعهاتيةيج ل

  ،ي والع لــع للمايــو مــك شايــا الشمــ  المطسســوتالــوالء لةامشــج الملــ  ســشود

 ت ات  الةهود.والوةم مك أصءاا القهار 

  و مـك  إلـ  الشويـ  تم العوص   ة ه مك اللقاء حي المساحج األ حواراً م عوحاً احع

ــج،    المعشلقــجالءلــول واألف ــار  بمخعلــ  المواضــيع مثــ : ت ــويه ال ــهام  العوري ي

ــوفي   ــهاً تـ ــا، وأليـ ــات الشليـ ــهت للوراسـ ــا ات، والع ـ ــال وتوثيـــق اااةـ ــااج ألط ـ ه حضـ

 المنسوبات.

     اسعشها  مااريع الخ ج ااسعهاتيةيج العي تم تن ياها فـي الموينـج الةامشيـج

 لل ال ات.

  .توشيك بهاام  )موه ج بيننا( والاي يشو م ادرم األول  مك اوةها في الةامشج 

  أرةاااً لمخعلـ  جهـات الموينـج الةامشيـج      ضمافععاح المشه  المصاح  والاي

 لل ال ات، اسعُشهضت في  اااةا ات العشليميج وااداريج واال عهوايج ةل  مخعل  

 وإدارات الةامشج. وةليات   ألصشوم لشمادات

 

  التقاء محاور

   ــا ات اســــعشها  ااةــ

الموينــــج الةامشيــــج  

 لل ال ات ة  ةام.
 

   توشــــــيك ماــــــاريع

ــج  الخ ـــــــــــــــــــــــــــ

 .االسعهاتيةيج
 

    ــام بيننــا  "إطــال  بها

 ."موه ج 

 

 

 



 

   

 

 تقرير لقاء إنجاز

 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 ت  ير ال لئة اإلدارية باليدي ة الجامللة
 

نظتتراأل مهيلتتة بلئتتة إداريتتة داليتتة لتليتلتتة الاللتليلتتة  تتا   بتتد متت  

 اإلجراءا  اإلدارية م  خال:الالر لز لتى ت حلد الجه د وت ظلم 

 

  .اسعءوا  هي لج إداريج موحوم لةميع ال ليات 

   اًلي ـول مهةـا   يـج  بالموينـج الةامش  الموحـو  جإاااء مهةا االتصـاالت ااداريـ 

 ولينظم حهةج تو يع ال هيو. .المشامالت ااداريج جمهجشياً ل اف

  الةامشيج.توحيو إدارم الشالقات الشامج لع ول منصج إةالميج للموينج 

 والمعمثلج: والشمادات المسااوم داراتاا جميع تس يك 

 ةمادم شطول أةضاء هيئج العوريس.  -

 دارم الماليج.اا -

 اادارم الشامج للماعهيات. -

 المسعودةات ومهاق ج المخاول. -

 .اادارم القااوايج -

 دي الرياضيال ا
 

لت ال تا  بالتاري    تم تدشل  ال ادي الرياضي والذي يلال ر مال فساأل ترفلهلاأل 

 .هت 1436/  6/  9

 

 

 

نالتتتاتط ت تتت ير ال لئتتتة   

 اإلدارية:
 

 بيئج إداريج مع ورم 

  ــوم ــج موحـــــ هي لـــــ

 لل ليات

  ــا ــاالت مهةــــــ اتصــــــ

 موحو

  ــج ــات ةامــ إدارم ةالقــ

 موحوم

  تســـــــــــــ يك اادارات

ــادات  والشمــــــــــــــــــــ

 المسااوم

 النادي الهياضي 

 



 

   

 تقرير لقاء إنجاز

 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات
 

 لت ال ا الخ ة ا سالراتلجلة لتيدي ة الجامللة 

 

حهصــاً ةلــ  تشايــا العشــاول بــيك اادارات وال ليــات فــي الموينــج الةامشيــج          

لقـاء   "لل ال ات، قامت وةالج الةامشـج لاـطول ال ال ـات بشقـو لقـاء بشنـوال        

هــ والـاي يهـوا السـعشها  ماـاريع الخ ـج        1437مءهم  14/15ليومي  "إاةا 

 الوحوات واادارات.االسعهاتيةيج وتشهي  المنسوبات بمنةاات مخعل  

وبناء ةل  ال  فقو تم ت لي  فهيـق الخ ـج االسـعهاتيةيج  للعنسـيق مـع             

ــج األرةــال الخاصــج بماــاريع الخ ــج        ــك جاهاي ــادرات والعمةــو م ــويهات الم  م

وةـال ةـود الماـاريع الماـارةج     ، والوةم لموراء المااريع والعنسـيق مشهـم  

 .ثمال مااريع موةومج

الماـــاريع دالـــ  المشـــه  المقـــام فـــي بهـــو الموينـــج   تـــم اســـعشها         

الةامشيج لل ال ات في أربشج أرةـال بالعشـاول مـع المنسـقات المهشـءات مـك       

ه  مــوجا ةــك ةــ  ماــهوع تــم لاللهــا ةــ ،ق ــ  الةهــات المن ــام للماــهوع

رةـك ةـه  أبـه  األهـواا العـي يهجـ        ةـ   تنـاول  ةمـا   .عن يـا ومـوم ال  وإجهاءات

ل لقو شهوت األرةـا و .مخهجات ة  ماهوع مك لاللتءقيقها مك المااريع 

 تودةمـ  .ةلـ  تسـاتالت الاائـهات    ااجابـج  وتمـت  ،ت اةالً ممعا اً مـك المنسـوبات  

 حــو ةــه  فيهــا ملخــل ةــام ل ــ  ماــهوع ةلــ    بااشــج اةهضــه رةــالاأل

 واالسع ادم. االطالع  يلعسه

 

 اليشاريع     
 

تقويم امواج إداري داةم  .1

 لألقسام النسائيج
ــادي   .2 ــولي  اارشـــــــــ الـــــــــ

لمنسوبات المهةا)قيـادات  

 وإداريات(
ــا ال ءــــ  الشلمــــي    .3 تشايــ

والناـــــه فـــــي المةـــــالت 

 الشالميج
تمهيــ  الموم ــات الةــود   .4

ــج   ــات ااداريــ ــي الشمليــ فــ

 وال ءثيج
ــا    .5 ــج داةمــج للعمي ــوفيه بيئ ت

 في ال ء  الشلمي
تشايــا منظومــج األااــ ج  .6

 الالص يج لل ال ات
وضع منظومـج إل عهوايـج    .7

اةـــــــــواد تقـــــــــاريه األداء 

الــــــومي ي لمنســــــوبات  

 المهةا
األتمعــــــــــ  واألرشــــــــــ ج   .8

 اال عهوايج



 

   

 تقرير لقاء إنجاز

 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 مشاريع الخ ة ا سالراتلجلة لتيدي ة الجامللة لت ال ا 
 

 :تقويم امواج إداري داةم لألقسام النسائيجماهوع  .1

فـي اادارم الشليـا   للقيـادات   ةلـ  العمثيـ  النسـائي    ءيمتي هاا الماهوع ليسلا الضـو  

في الةامشـج بمـا يسـهم فـي تءقيـق رتيـج الةامشـج وتن يـا ل عهـا االسـعهاتيةيج           

لع شي  ال اقات وال وادر النسائيج المعميام للماـارةج فـي العخ ـيا واتخـاا القـهار      

سواء في الاطول ااداريج أو الماليج وةال  تم يك ال وادر النسائيج لاـل  مناصـ    

 قالليج ال ليات إدارياً. قياديج بما يضمك اسع

ويمتي هاا الماهوع اسـعةابًج للهـوا االسـعهاتيةي الهابـع لخ ـج الموينـج الةامشيـج        

 لل ال ات )تشايا ال  اءم المطسسيج والشمليات ااداريج(.

 

 :الولي  اارشادي لمنسوبات المهةا)قيادات وإداريات(ماهوع  .2

ت مـ  لهـا الموينـج الةامشيـج      العيسشياً للوصول لمسعوى ةال مك ال  اءم ااداريج  

لل ال ات فقو اسعلام الشم  ةل  اسعءوا  دليـ  ارشـادي لعنظـيم وتءويـو مهـام      

 األةمال ااداريج. وسهةج إاةا ة  وحوم إداريج وتءويو صالحيعها لضمال جودم 

 
 

 

 

 

 

 مدير اليشروع

 د. بدرية الل د الكريم

 
 
 
 
 
 

 

 مدير اليشروع        

 د. بدرية الل د الكريم

   



 

   

 

 تقرير لقاء إنجاز

  لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 :تشايا ال ء  الشلمي والناه في المةالت الشالميجماهوع    .3

يمتي هاا الماـهوع لعاـةيع ال ليـات واألقسـام وأةضـاء هيئـج العـوريس ةلـ  وضـع          

ــج تســاةو ةلــ  إجــهاء أبءــا  فــي المةــالت     العخصصــيج اات ل ــا بءثيــج وت ويهي

 األولويج.

  :تمهي  الموم ات الةود في الشمليات ااداريج وال ءثيجماهوع  .4

يقـــوم هـــاا الماـــهوع بمهاجشـــج مـــطهالت الموم ـــات ول ـــهاتهك والعيـــار أفضـــ    

ــج     ــج وااداري ــات لعقــويم المســاةوم ال ءثي ــو يشهك حســ  الموضــوةات   الموم  وت

 واألقسام، حي  يهوا هاا الماهوع إل :

  بيئج إداريج وفنيج وبءثيج مميام.توفيه 

 .تشايا ماارةج ال وادر ال نيج في منظومج ال ء  الشلمي 

 .ًتنميج مهارات الموم ات الةود إدارياً وبءثيا 

 .ًاسعق اا المعخصصات اوات الخ هم ال ءثيج وال نيج ةالميا 

 :توفيه بيئج داةمج للعميا في ال ء  الشلميماهوع  .5

ةل  العميا الشلمـي لايـادم    وتاةعوةم  ال يئج ال ءثيج  يقوم الماهوع بوضع آليات ت

 لسشوديج الموربج في المةال ال ءثي، حي  يهوا الماهوع إل :ةود ال وادر ا

 .تهيئج بيئج بءثيج مناس ج للعاةيع ةل  ال ء  واالبع ار 

 .دةم ال احثات في الةواا  ال ءثيج وتمهيلهم للوصول لمسعوى ةالمي 

  المهت  ج بالمااريع ال ءثيج ب   سهولج.الوصول إل  ال يااات 

      دةم األطهاا المشنيج بال ء  الشلمي باآلليات المناس ج فـي جامشـج الملـ

 سشود.

 

 مدير اليشروع

 د. ل لر اليصري

 

 

 

 مدير اليشروع

 اليصريد. ل لر 

 

 

 

 

 

 

 مدير اليشروع

 د. ل لر اليصري

  



 

   

 تقرير لقاء إنجاز

 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 

 :لل ال اتتشايا منظومج األاا ج الالص يج ماهوع  .6

تعمث  ل هم ال ال ـج وتعنـام  ب شـ  تـوفيه بيئـج جيـوم مـك حيـ  مـوارد العشلـيم           

وال يئج العءعيج الال مج فضاًل ةـك تـوفيه حيـام مواتيـج ل ـ  طال ـج مـك حيـ  ممارسـج          

ا، حيـ  يهـوا   األاا ج ايه الوراسيج لةاا ااع ا  ال ال ج وتوفيه ال ه  المالئمج لهـ 

 الماهوع إل :

   ص يج.المنظومج األاا ج الاسعءوا 

 .رةايج المواه  الشلميج والع نولوجيج لل ال ات 

 .اةعساا ال ال ات مهارات الع  يه الشمي 

 .إيةاد بيئج تشليميج مء ام لةاا ال ال ات 

 

 مدير اليشروع          

 د. ن رة أبا نيي
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 لقاء دوري سنوي مع المنسوبات

 

تقاريه األداء الومي ي وضع منظومج إل عهوايج اةواد ماهوع  .7

 :لمنسوبات المهةا

منظومــج إل عهوايــج لمطشــهات اللــه  األساســي مــك هــاا الماــهوع هــو إيةــاد  

معابشج وتقويم األداء وإةواد تقاريه األداء في األقسام النسـائيج للـه  تءقيـق رتيـج     

وتوج  الةامشج والقائم ةل  تومي  العقنيج لعسهي  إجهاءات تن يا العشامالت فـي  

 ةافج النااطات في مخعل  إدارات الةامشج.

 

 :األتمع  واألرش ج اال عهوايجماهوع  .8

الله  األساسي مك هـاا الماـهوع هـو إيةـاد اظـام ال عهواـي لء ـن ال يااـات          

والعقاريه ومل ات اااةا  واألرش ج في األقسام النسائيج للـه  تءقيـق رتيـج وتوجـ      

لعسهي  إجهاءات تن يـا العشـامالت فـي ةافـج     الةامشج والقائم ةل  تومي  العقنيج 

 لنااطات في مخعل  إدارات الةامشج.ا
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 "م ه ة  بل  ا "برنامط 
 

والـاي يشنـ  بةـاا     "موه ـج   بيننا "دشنت وةيلج الةامشج لاطول ال ال ات بهاام   

ح ــن مــا تقومــ    "بنــ  ااةــا "مواهــ  منســوبات الةامشــج بءيــ  يــوفه   واســعثمار 

الموم ــج مــك إبــواةات وابع ــارات وإاةــا ات حعــ  اهايــج الشــام ليــعم ت ــهيم هــا      

  اابواةات في الملعق  السنوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهتيج:

إســعثمار الموه ــج لع ــول  

 من شاً لإلبع ار واااةا .

 

 

 الهسالج:

ااه ثقافج اارتقاء بمواهـ   

ــع   ــو مةعمـ ــات اءـ الموم ـ

 ومي ي م وع واةو ولال .

 

 

اال عهواي:الموقع   

http://womencampus.ks

u.edu.sa/ar/node/1126 

 

 

http://womencampus.ksu.edu.sa/ar/node/1126
http://womencampus.ksu.edu.sa/ar/node/1126
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 تواص  مشنا

011 8051197 - 011 8051210      
011 8054552     

        vpfsa@ksu.edu.sa 
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