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عمادة خدمة المجتمع 
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المبادرات التطوعيةوثق تطوعك
اتفاقيات العمل 

دورات تدريبيةالتطوعي والمجتمعي
طالبًا ( 218)تدريب 

وطالبة 
شراكات مع ( 7)بناء 

مؤسسات المجتمع 
المختلفة

طالبًا ( 218)تدريب 
وطالبة 

متطوع( 1355)مشاركة 
ساعة ( 23624)تحقيق 

تطوعية 

ارتباطه باألهداف االستراتيجية 
لصقل ثقافة تطوير األنشطة المجتمعیة وتنمیة الشراكات المثمرة

المجتمع وتعزیز قيمه وطموحاته

مركز جدة للعمل التطوعي



إتفاقيات ( 5) عدد 
ومذكرات تفاهم 

وحدة بحوث واستشارات 
خدمة ضيوف الرحمن

بيوت الخبرة( 16)إنشاء 

أتمتة خدمات معهد 
البحوث واالستشارات

عقود تعاقدية ( 5) عدد 
وعقدين لتقديم الخدمات

اإلستشارية

بحث تطويري ( 29)عدد 

ارتباطه باألهداف االستراتيجية 

تطوير أنظمة إلدارة البيانات والمعلومات لخدمة سيرالعمل بجميع 
المجاالت

دعم وتحفيزالبحث العلمي المتميز والنشر اإلقليمي والدولي•
ةتشجيع تكوين الفرق العلمية والمجموعات البحثية المتخصص•

تطوير أنظمة إلدارة البيانات والمعلومات لخدمة سيرالعمل بجميع 
المجاالت

تنويع موارد االستثمار، والمشروعات، والوقف، وخدمات التعليم، 
لتطوير مصادرالتمويل وتحقيق التنمية المستدامة

هاتهيئة الفرص المناسبة لإلستثمار في مرافق الجامعة وخدمات•
بناء عالقات تعاون وشراكة متنوعة مع مؤسسات المجتمع •

ومنظمات

تهيئة الفرص المناسبة لإلستثمار في مرافق الجامعة وخدماتها

معهد البحوث واإلستشارات



مركز التوجيه والتأهيل 
المهني



مركز التحول الرقمي وتقنية 
المعلومات

، تدشين نظام لجاني إلدارة اللجان، واالجتماعات
والتحكم في إدارة االجتماع واضافة المحاور 
توارسال الدعوات والتنبيهات، وتوثيق اإلجراءا

(  12000)تشغيل نظام المسابقات الوظيفية  
متقدم على وظائف التشغيل المباشر، وبند

األجور، وبند المستخدمين

تدشين نموذج طلب الرخص البرمجية نظام 
ة لميكنة عملية طلب ترخيص برامج لحصر كاف

البرامج والتراخيص من كل القطاعات

تدشين نظام مؤشرات نزاهة، وربطه بأنظمة 
نظام الموارد البشرية، األنظمة ذات )الجامعة 

لرصد المخالفات( العالقة

تدشين نموذج بدل التعليم الجامعي ضمن 
نظام العبء الدراسي تحت اشراف وإدارة اإلدارة 

العامة للشؤون التعليمية للموارد البشرية

م تدشين خدمة التوقيع االلكتروني ضمن نظا
التعامالت االلكترونية 

تجهيز نظام الحضور واالنصراف نظام مختص 
.بعمليات الحضور واالنصراف للموظفين

نقل إتمام مشروع فصل البنية التحتية من خالل
واعد بيانات المنسوبين بمايضمن حفظها الى ق

بيانات وخوادم جامعة جدة

(  3: )تشغيل خدمات التطبيقات المستوردة وهي
(  2)لنظام الموارد البشرية، ( 45)لمسار كفاءة ، 

لنظام كفاءة( 9)لنظام الموارد الذاتية ، 

على ( 29)تشغيل خدمات التطبيقات المحلية 
على نظام ( 8)منصة الخدمات االلكترونية، 

من الخدمات على نظام ( 6)المسابقات الوظيفية، 
لجاني ، الدليل النشط ،المسيرات االنفرادية ، 

للتكليف( 3)الترقيات اإلدارية و

%.  25تطوير أنظمة وخدمات جديدة بنسبة 

ات تدشين المنصة الخارجية تهدف ألتمتة عملي
النقل والتكليف لخدمات موظفي الدولة من 
الجهات الحكومية المختلفة الى جامعة جدة

.تشیید تقنیات عالیة الجودة لخدمات وتطبیقات متطورة تدعم اتخاذ القرار•
.ةتطبيق سياسات الحوكمة لتنمية وتطوير بيئة العمل وفق مؤشرات األداء المرجعي•

ارتباطها باألهداف االستراتيجية 



صندوق اإلستثمار والتنمية 
المستدامة



عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر



إداراة اإلستثمار والموارد 
الذاتية

ة ارتباطه باألهداف االستراتيجي

یة لرفع  دارإلت العملیاواألنظمة ایكلة دة ھعاإ
لمالي  داري واإلوایمي دألكاداء األانتاجیة إ

لجامعة ت انیة لكافة قطاعاوإللكترت الخدماامج د
ت لمجاالافي جمیع 

لخدمة سیر ت لمعلومات والبیانادارة انظمة إلأتطویر 
ت لمجاالالعمل بجمیع ا

فق افي مرر لمناسبة لالستثماص الفراتھیئة 
خدماتھا  ولجامعة ا

لتي تسھم في تنمیة درات المباوایع رلمشااعم د
. لجامعةارد امو

ص لجامعة بإتاحة فرادات ایروإلمالیة ات العائددة ایاز
لنوعیة ایمیة دألكاامجھا اببرق اللتحاا



مركز ضمان الجودة واإلعتماد 
األكاديمي

اختبار "إستحداث مشروع 
مخرجات التعلم في جامعة 

واللجنة الخاصة بها" جدة

إنجاز توصيفات البرامج األكاديمية 
لمرحلة البكالوريوس ومتابعة إنجاز 
توصيفات وتقارير المقررات الخاصة 

بهذه البرامج

ج البدء في مراجعة توصيفات البرام
ا األكاديمية لمرحلة الدراسات العلي

ومتابعة إنجاز توصيفات المقررات 
الخاصة بهذه البرامج

متابعة تنفيذ االعتماد البرامجي 
الوطني والدولي لبعض البرامج في 

كليات الجامعة

المساهمة في تحديد االحتياجات 
من التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و

في حكمهم

نشر ثقافة الجودة عن طريق عقد 
العديد من ورش العمل والدورات 

التدريبية تصميم فيديوهات توعوية
ومخططات معلومات بيانية 

عن األعمال ذات العالقة 
بضمان الجودة واالعتماد 

األكاديمي

االنتهاء من المتطلبات 
األساسية لمشروع 

تحقيق االعتماد "
"  المؤسسي بجامعة جدة

المساهمة في تحديد 
االحتياجات التدريبية 
للموظفين اإلداريين 

والفنيين 

من ( 10)بناء وأتمتة عدد 
االستبانات التي تخدم مؤشرات

األداء الرئيسية في مشروع 
االعتماد المؤسسي بالجامعة

إعداد هيكلة لجان المعايير 
ع الرئيسية الثمانية في مشرو

االعتماد المؤسسي بالجامعة 
ومتابعة إنجازاتها وسير عملها

ودة تشكيل اللجان اإلشرافية لضمان الج
واالعتماد األكاديمي على مستوى 

ة الكليات واألقسام االكاديمية التابع
لها

ل دلي)البدء في تحديث األدلة التالية 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، 

دليل السالمة والصحة المهنّية 
(للمعامل، دليل التدريب الميداني

مواصفات خريجي "إستحداث مشروع 
واللجنة الخاصة بها" جامعة جدة

ميع تطبيق استبانة تقويم المقرر لج
رة طالب الجامعة، واستبانة تقويم خب

الطالب والطالبات عن البرنامج في 
المستوى الرابع ومافوق، واستبانة

ير تقويم البرنامج في المستوى األخ
من الدراسة

إنشاء آلية لتعبئة 
بما يسمى)االستبانات 

ضوابط االستبانات "
من قبل طالب"( وتعبئتها

وطالبات الجامعة 
ومنسوبيها 

المساهمة في إعداد وإطالق 
بي روزنامة البرامج التدريبية لمنسو"

الجامعة 

ارتباطه باألهداف 
االستراتيجية 

التعليم والتعلم

ارتباطه باألهداف 
االستراتيجية 

الحوكمة والتنظيم في
الخطط اإلستراتيجية

ارتباطه باألهداف 
االستراتيجية 

الحوكمة والتنظيم  في •
الخطة االستراتيجية 

التعليم والتعلم•



إدارة األمن السيبراني



وكالة الجامعة للتطوير والتنمية 
المستدامة


