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 المقدمة:اولا 

 عمادة شؤون الطلبة 
 

اهةا بدأت عمادة شؤون الطلبة  يةج مام ة  مؤكة  رةدان ة مةن دوانة  المام ة  ع ةد بدااة  ا شةام الم ةا  المةد ج ي
باعكمادهةةا عمةةادة  13/1/1990( كةةا ا  409حاةةص رةةد   ةة ا  مملةةم الك لةةا  ال ةةالج   ةة    ،1990وحكةةا ال ةةا  

 من عمادات المام  .
مةةن  اإلشة ا  الرامةع علةا رةةع مةا اك لة  بشةؤون الطلبة  أت ةام د اعةكه  المام اة عمةادة شةؤون الطلبة  ك ةولا 

كطةة   رمةةا . للطلبةة  المةةو اارةةادامج الم نةة    ها كهانةةأن شةة. وكقةةد  لهةة  الخةةدمات الكةةج مةةخةة ع دوان هةةا وموا اهةةا
واا شةةةط  المك وعةةة ، الكةةةج كهةةةد  الةةةا ك  اةةةع تقايةةة  الطلبةةة  وكوعةةةا  مةةةدا ره ، رمةةةا  ،مةةةن البةةة امل ال رةةةلا  ا  عةةةدد

ه  الةةا م، وكؤرةةد ا كمةةاوك ةةوده  علةةا المشةةا ر  ايمكماعاةة عةةاعده  علةةا كحرةةاع الم ةةا   والخبةة ات ال اي ةة  ك
، كحةت مالة   عةما  كمرة ه  مةن ط  المكوايق  مة  ماةوله  ومةواهبه اا ش مما ع ، وكم حه  ي ر   ه أمكه  ووط

 .المشا ر  داخع المام   وخا مها
 
 

 فلسفة العمادة:
كقةةو  يلعةة   ال مةةادة علةةا أعةةم ادا اةة  حداتةة  كمةةإلد بةةان الوعةةانع اإلدا اةة  والمهةةود ايبكرا اةة  لخدمةة  طلبةة  

  المعةةةكم ان، واةةك  نلةة  مةةةن اةة  المكخررةةة  مةةن أمةةع اي كقةةةام بمعةةكوي اادام والكطةةواالمام ةة ، والمهةةا ات ال  
 واعكتما  الموا د البش ا  والمادا  المكاح . رلها المهود اي خ ع كا

 

 

 

 

 أهداف  العمادة:
كه  مام ب يمكماعج لدي الطلب  وكوطاد ع  كه الا ك ما  الوعج التقايج وا كهد  عمادة شؤون الطلب 

واي كمام   اإلعداد ل  كخابات الط با  وك ما   و  المعؤولا  به من نل  من خ ع ما كقو لممكم  المحلج، و وبا
ردا  المطبوعات نات ال   ، وكقدا  المعاعدات المادا  وغا     بالطلب ، ومكاب   أحواله لدي الط ب، وا 

عداد ا لب امل لل شاطات التقايا  وال  ا  وال ااضا  المادا  وكأمان العرن واإلش ا  علا الم عر  الرا ج، وا 
للط ب، ومكاب   رتا  من القضااا عن ط ا  مركب اإل شاد وكويا  الحلوع الممر   لها، وكقدا  الخدمات 

لقام المحاض ات وعقد ال دوات يج المماع الرحج،   اون م  الم رإل الرحج يج المام  ،الطبا  للطلب  بالك وا 
 وكقدا  الق وض والم ح للطلب  المحكامان. ،ا  وال ا ا  والمادا  للطلب  المك و ان أراداماا  وكقدا  الموانإل ال مإل 

يةةج  عااةة  مهمةةا  دو ا  كةةؤدع عمةةادة شةةؤون الطلبةة  يةةج مام ةة  مؤكةة  أعمالهةةا مةةن خةة ع دوان هةةا المخكل ةة  
 : كجوهج علا ال حو اآل ،الطلب 
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     .دائرة الخدمات الطالبية  .1
 

 .يئات الطالبيةهدائرة ال  .2
 

 .مكتب الطلبة الوافدين  .3
 

 .النشاط الثقافي والفنيدائرة   .4
 .الرياضية األنشطةدائرة   .5
 .لمنازل الداخليةدائرة ا  .6
 .االرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجينمكتب   .7
 . دائرة التوثيق واإلعالم الطالبي . 8

 
 جوالمشا ر  يج  ع  العااع  ال ام  لمممع اا شط  الكةككولا هنه الدوان  اإلش ا  علا شؤون ال مادة 

 :اآلكا  حاص كقو  بكويا  الخدمات وال شاطات ك قد ياها،
ك ماةةة  طا ةةةات الطلبةةة  و  إلعةةةها  يةةةج اعةةةداد الشةةةباب المةةةام جخ لكحقةةة  لهةةة  الشخرةةةا  المكواإل ةةة  المكراملةةة ا -1

 .عن كوماههام  اإليادة من أو ات ال  اغ وح ،ومواهبه  وكواا ها يج عمع متم 

علةةا المشةةا ر   ه واةةدوك  ،ه  اإلبداعاةة كشةةما  ايبكرةةا  ال لمةةج لةةدي الطلبةة  والرشةة  عةةن مةةواهبه  و ةةد اك -2
 .وك ما  ال   ات ااخوا  با ه  وبان أعاكنكه  ،ايمكماعا 

عة وع، متع اردا  دلاةع الطالةب ال ،مكاب   معا ة الطلب  ااراداما  ب عااكها لأل شط  الم هما  وال م هما  -3
ردا  الركاب ورحا   مؤك  الط با  الشه ا  الع وع النع اض  ابداعات الطلب . ، وا 

متةةع ارةةدا  الهواةة  المام اةة ، الكةةأمان الرةةحج، والكةةأمان علةةا  ،كقةةدا  مةةا احكةةاد الاةةه الطالةةب مةةن خةةدمات -4
  الحااة.

دوات التقايا ، الم ا ض ال  اة ، متع عقد ال  ،دع  ال شاطات الط با  التقايا  وايمكماعا  وال ااضا  وال  ا  -5
البطةويت ال ااضةةا ، الم عةر ات الرشةة ا ، والةة ح ت الك ياهاة  وال لماةة  متةع  حلةة  ككبةة  معةا  التةةو ة ال  باةة  

 الرب ي.

عةةن ط اةة  عقةةد ال ةةدوات الكةةج ك ةةالل مواضةةا   ،كوماةةه الطلبةة  وك ماةة  احعاعةةه  بالمعةةؤولا  واي كمةةام للةةوطن -6
عداد ب   امل إلاا ات ل دد من المؤععات الوط ا  والموا   الكا اخا .وط ا  وعااعا ، وا 

مةةة ح للطلبةةة  المكماةةةإلان أراداماةةةا ، وكقةةةدا  الةةةدع  المةةةادع للطلبةةة  غاةةة  المقكةةةد ان علةةةا شةةةرع  ةةة وض الكقةةةدا   -7
 ومعاعدات يرلا  والمعاعدات الطا ن .

مشةةا ا  الكخةة د وكمواةةع مةة ح اإل شةةاد الةةواا ج ال ةة دع والممةةاعج، ودعةة  اإلبةةداا والكماةةإل، والةةدع  المةةادع ل -8
للطلبة  المك ةةو ان غاة  المقكةةد ان، وكمواةع بةة امات ايخكة اا مةةن خة ع رةة دو  الملة  عبةةدا  التةا ج للك ماةة  

 بالك اون م  مؤععات الممكم  المد ج المخكل  .

 وكأمان اإلش ا  والكوماه واإل شاد وال عاا  الرحا  لهن. ، عاا  الطالبات يج العر ات الداخلا  -9
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لحا  وروله  الا م  له  م ن  عاا  الطلب  الوايدان الدا عان يج المام   وكقدا  الخدمات ال إل  -10
 المملر  وحكا ا ام  ح ع كخ امه ، وبالك اون م  دوان  ال مادة المخكل  .

 رايةةةةة  مرا اةةةةةاتراداماةةةةةا وكةةةةةويا  اإلأ عااةةةةة  الطلبةةةةة  مةةةةةن نوع ايحكاامةةةةةات الخارةةةةة  ومكةةةةةاب كه   -11
مهةةإلة بالوعةةانع وااورةةنل  مخكبةة  خةةام بهةة  ممهةةإل  ،ل  معةةا كه  الك لاماةة لمعةةاعدكه  يةةج موارةة

 .لهنه الغاا  ال إلم راي  والب مماات 

 

و ية  معةكوي  وال  ااة  ال إلمة  ال عااة الشةباب هةات م لة  الملة  عبةدا  التةا ج بة ا م اوا عماما م  كوم
شة انح  مماة ، مةن أمةع اعةماا رةوت الطلبة  الةا  د اكه ، مام ا شام الب لمان الط بج يج عمادة شؤون الطلبة 

 وك عا   هل و واعد وكقالاد الدامق اطا  لداه . ،مكخنع الق ا  بشرع خامبشرع عا  و الممكم  
كحاد الطلب  واا دا  وال ة   الط باة  لكمرةان الطلبة  مةن المعةاهم  رما كح م ال مادة علا ك  اع دو  ا

متةةةع ك اةةةان أعضةةةام ممتلةةةان للطلبةةة  يةةةج ممةةةالم ولمةةةان المام ةةة   ،ه يةةةج رةةة   القةةة ا ات الكةةةج كهةةة  مماةةة  شةةةؤو 
المخكل ةة ، رمةةا ك مةةع علةةا اعةةكحداص اا داةة  الكةةج مةةن شةةأ ها أن كطةةو  مهةةا ات الطلبةة  وكتةة ع خبةة اكه  الوط اةة  

 والعااعا . 
 خوكعةة ا عمةةادة شةةؤون الطلبةة  الةةا ا امةة  أ شةةط  عامةة  ومشةةا ا  رةةغا ة لةةدع  ب اممهةةا الخارةة  بالطلبةة 

ل  ل  كقام بمعةكوي الخدمة  المقدمة  للممكمة  المحلةج، رمةا كقةو  ال مةادة بك  اةع اعةك ادة الممكمة  المحلةج مةن ون
والتقايا  المكوي ة ياها علا  حو ما اك  من عقد دو ات يركعاب مها ات ر   الخإل ، وكد اب   اإلمرا اات ال  ا

 اضا  الكاب   لل مادة من  بع الممكم  المحلج. ال    ال ااضا  الكاب   لأل دا ، واعكخدا  الرايت ال ا
رمةةةا كعةةة ا ال مةةةادة الةةةا م ةةةع مب اهةةةا المرةةةان اامتةةةع يعةةةكقطاب الطلبةةة ، ي مةةةدت الةةةا كةةةويا  الخةةةدمات 

 وعانع الك ياه المخكل   واا شط  ال ااضا  وال  ا  وال  الاات التقايا  وايمكماعا  المخكل  .ه  و المكماإلة ل
المام   يج الكوع   من الب امل واا شط  والحوعب  الكج كعه  يج كطةوا  ال مةع  ا عماما  م  كومهاتو 

أ شة  يةج عمةادة شةؤون الطلبة   اعةات ومخكبة ات أعةدت لهةنه الغااة ، حاةص يقد وكقدا  الخدمات المكماإلة للطلب ، 
 بأحدص أمهإلة الحاعوب. مإلودة    ع أبو غإلال  للم  ي  اشمع  اع   ك  ا شام ممم  ط
  ا شةةام مخكبةة  حاعةةوب مةةإلود بأحةةدص أمهةةإلة الحاعةةوب وااتةةاص يةةج دانةة ة الخةةدمات الط باةة ، ورةةنل  كةة

 الخار  ب مادة شؤون الطلب .ع عملا  ك بن  ال ماند الط با  اعه
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 التحليل الستراتيجي

 لعوامل البيئة الخارجية

 التوجه الستراتيجي

(العمادة سالة وأهدافرؤية  ور)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 الصيــاغــــــة

 

اتيجيةاإلستر  

 التغذية الراجعة

االستراتيجية للخطةالنموذج الوصفي   

 في العمادة

 الختيار الستراتيجي

 التحليل الستراتيجي

 لعوامل البيئة الداخلية

 تحديد الموقف الستراتيجي

 الستراتيجيات على المستوى

 الكلي للعمادة

 الستراتيجيات على مستوى

العمادة دوائر  
 

ت الوظيفيةالستراتيجيا  

 التنفيذ الستراتيجي

 الرقابة الستراتيجية

 

 البدائل الستراتيجية

الراجعةالتغذية   

الراجعةالتغذية   
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 ثانياا: رؤية العمادة
اكعة    بة  حة  للطلبة مو   الم هماة  وال م هماة (  حو عمادة مكماإلة يج كقدا  ايضع الخدمات، واي شط 

 .واي لامج والوط ج المكقد  بالقد ة الك ايعا  علا المعكوي ال المج

  
 ثالثا:رسالة العمادة

لعةةو  ال مةةع اعةةداد خةة امان مةةؤهلان مواهةةب الطلبةة  ايبكرا اةة   وايبداعاةة  والمبةةاد ات يةةج عةةاا   جكب ةة
ونل  ل يد الوطن والم طق  ع  وش ايا  وعدال  ارع ب ال المج المحلج ولممكم  لخدم  بأدام مكماإل وكقدا  ايضع 

بةةالقوي البشةة ا  المؤهلةة  الكةةج كمرةةن مةةن ال هةةوض والقاةةا  بالةةدو  الحضةةا ع الم شةةود، مةة  المحاياةة  علةةا أرةةال  
ك إلاةةةإل  و  اي كمةةةام الةةةوط ج وال مةةةع و والمعةةةاهم  يةةةج  شةةة  الم  يةةة  والكقةةةد  ال رةةة ع، ، الكةةة اص ال  بةةةج اإلعةةة مج

امةةاد  عةةال مةةن ع  ةةات الك ةةاون مةة  م اةة  الممةةاعج للورةةوع الةة  يةةج ال مةةاداتا حالةة  مةةن الك ماةة  المعةةكدام  وا 
 . ال الما و اا د ا المام ات  
 

 رابعاا: قيم العمادة
 الكحعان المعكم  يج ايدام. 
 م ب  ح  وروت معموا. 
  ال مع ب و  ال  ا. 

 .اعكخدا  وعانع الكر ولوماا 

 مرايأة ايدام المكماإل.  
 ت الكمران ايامابا كب ج ادوا. 

 يةةةةةةةج ضةةةةةةةةوم  اضةةةةةةةاي  خةةةةةةةدمات مداةةةةةةةدة
 المعكمدات المعكقبلا .

 
 

العمادة ةرؤي  

 رسالة      

 العمادة

قيم  

 العمادة
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 (SWOT)خامساا تحليل البيئة

 
مدى رضا الطلبة المستجدين لمستوى أداء جامعة مؤتة * اجراء دراسة  مسحية ل)

 ((2016/2017الستقبالهم للعام الجامعي )

لمستوى أداء جامعة مؤتة مدى رضا الطلبة المستجدين مسحية ل)* اعادة دراسة 

  ((2017/2018الستقبالهم للعام الجامعي )

 

 تحليل البيئة

 داخلية / نقاط القوة
عوامل داخلية تؤدي الى 

 تقوية العمادة

 داخلية/ نقاط الضعف
عوامل داخلية تمنع العمادة 

 من تحقيق اهدافها

 خارجية/ الفرص 

عوامل خارجية تمنح العمادة 

 الفرصة لتحقيق اهدافها

  خارجية/ التهديدات
عوامل خارجية تؤثر على 

 تحقيق االهداف
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 خا ما / ال  م
عوامةةع خا ماةة  كمةة ح ال مةةادة ال  رةة  

 لكحقا  اهدايها

 داخلا  /  قاط القوة
 عوامع داخلا  كؤدع الا كقوا  ال مادة

با 
اما

ا
 

الةةةدع  المةةةالج المكمتةةةع بةةةالم ح  -
والقةةةةةةةة وض مةةةةةةةةن المؤععةةةةةةةةات 
  الحروماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والخارةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 .والمم اات

ك ةةةةةةةةاون مؤععةةةةةةةةات الممكمةةةةةةةة   -
المحلةةج مةة  المام ةةة  يةةج يهةةة  
 عال  و ؤا  واهةدا  المام ة  
بمةةةةةةا احقةةةةةة   ؤاةةةةةة  وكطل ةةةةةةات 
والحامةةةةةةات ال  لاةةةةةة  للممكمةةةةةةة  
ضةةةةةةةةةةةةةمن ع  ةةةةةةةةةةةةة  كشةةةةةةةةةةةةةا را  

 ك او ا .

ايعك اكاما  الخط  كطبا   -
 خ ضاؤدع الا ال مادة يج 

 حعنالكرل   ال اكم  عن 
يج   ماحهاالق ا ات، و اكخان 

الك امع م  الم مح المكشابر  
ال ام  متع كرا ا  للخط 

 يج الكحلاعالقا ، والغموض 
، الخا مجو   الداخلج،البانج

، وعد  (وال  م، الكهدادات
 . وضو  الم لومات عن اادام

كب ةةةج عمةةةادة شةةةؤون الطلبةةة  اي شةةةط   الم هماةةة   -
وال م هماةةةة ( والكشةةةةبا  مةةةة  مؤععةةةةات خا ماةةةة  

ا مةةةةةاإل، م رةةةةةإل ايبةةةةةداا، كطوعاةةةةة  متع مؤععةةةةة  
هانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب رل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اي دن، الم هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الدامق اطج،...ال (

اعكقطاب الطلب  من خا د اي دن بالكوارع مة   -
عةة ا اكه  مةةن خةة ع  مركةةب الطلبةة  الوايةةدان يةةج 
ال مةةةةادة وكةةةةويا  خدمةةةة  بوابةةةة  العةةةة ا ات لمكاب ةةةة  

 طلبكه  يج المام  .

كشةةةةةراع لم ةةةةة  لمكاب ةةةةة  الطلبةةةةة  المحكةةةةةامان مةةةةةن  -
 داخع اي دن وخا مه.

ككب ةةةةا عمةةةةادة شةةةةؤون الطلبةةةة  نوع ايعا ةةةة  مةةةةن  -
خةةةةة ع كةةةةةويا  الةةةةةدع  اللومعةةةةةكج وكةةةةةويا   اعةةةةة  
مكخررةةة  لةةةنوع ايعا ةةة  و ةةةادع ارةةةد ام نوع 

ان لطلبةة  نوع ايعا ةة  قايعا ةة  وكخرةةام مةة اي
 علا  اا  الكشغاع. 

عمةةادة شةةؤون الطلبةة   ك  اةةع ب  ةةامل الكشةةغاع يةةج -
 وكوإلا  الطلب  علا رلااكها ووحداكها ،ودوان ها.

شموع الطلب  يج الكامان الرحج والكةامان علةا  -
 الحااة

كغااةةةة  ممموعةةةة  ال   ةةةةات الك ااماةةةة  وااعمةةةةاع  -
والمهةةةةا  الم كبةةةة  ويقةةةةا  للمعةةةةكواات اإلدا اةةةة  ب ةةةةام 
علةةةةةةةةا المكطلبةةةةةةةةات ايعةةةةةةةةك اكاما  يةةةةةةةةج الهارةةةةةةةةع 

 الك اامج.
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 ا / الكهدادات خا م
 عوامع خا ما  كؤت  علا كحقا  ايهدا 

 ا /  قاط الض  لداخ
 عوامع داخلا  كم   ال مادة من كحقا  اهدايها

با 
عل

 

التنظييييم ) المتغيررررات القتصرررادية -

االقتصيييييادم كالملليييييية ال ا ييييية 

كالعامة ، باإلضافة إلى السياسات 

 (المالية

التقالييد ، ) الجتماعيرةالمتغيرات   -

م كاألطيير األقيقييية لدفييراد كالقييي

، دكر المييرأة المحليييمجتميي  الفيي 

  ، كارتفييياس مسيييتوى فيييي المجتمييي

المشةةةارع الكةةةج كحةةةدص يةةةج ر التعلييييم(
الممكمة  وككةأت  ال مةادة بهةا مةن خة ع 
عةةةلو  الطلبةةة  داخةةةع المام ةةة  لمةةةا لهةةةا 
مةةةةةن ب ةةةةةد عشةةةةةان ع او يرةةةةة ع  الملةةةةةوة 

 ال شان ا (

االسييتقرار ) السياسرريةالمتغيرررات  -

سياسي كميدى تيدقا الحلوميات ال

في ميادين األعمال كتأثيرها عليى 

 جتمعات المحلية(أداء الم

 التكنولوجيرررررررررررررة المتغيررررررررررررررات -

التغيييرات التييي تحييدل فييي البي يية )

 .(الحديثة التقنية

 الموارد المتاحة قلة

كةةةةةويا  رةةةةةواد  ادا اةةةةة  وي اةةةةة  عوضةةةةةا عةةةةةن  -
 النان احالوا علا الكقاعد من المام  .

الب اةةةةةةةةةةةةةةة   وا كإلواةةةةةةةةةةةةةةةد وكحةةةةةةةةةةةةةةةداص وكطةةةةةةةةةةةةةةة -
 (البة امل وايمهةإلة والكق اةاتالكحكا  الب ام و 

يةةةةةةج اةةةةةةع الكطةةةةةةو  ال لمةةةةةةج والكر ولةةةةةةومج 
 ال المج.

 الثقافة التنظيمية

ك  اةع دو  الرلاةةات والوحةدات والةةدوان  يةةج  -
المام   م  عمادة شؤون الطلب  بما اخةد  
 الطلب  وحروله  علا الخدمات المكماإلة.

ات وم ارةإل ك اون مراكب اي شاد يةج الرلاة -
المام ةة  اي شةةادا  مةة  مركةةب اي شةةاد يةةج 

 عمادة شؤون الطلب .

اييرا  العلبا  الهدام  الكج احملها ب ض  -
الطلب  ال   ، اي هاب، الكطة  ( اييرةا  
العلبا  الهدامة  الكةج احملهةا ب ةض الطلبة  

 .ال   ، اي هاب، الكط  (
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شعبة الحاسوب-مطبوعات عمادة شؤون الطلبة  

 

 لعمادةالخطة الستراتيجية  لسادسا:غايات 
 

 عمادة شؤكن الطلبة)العمادة االللتركنية(. ةأتمت -

 التشبيك م  مؤسسات الحلومية كال ا ة كاالهلية في مجال الدعم كالتوظيف . -

 متابعة ال ريجين من قيل بوابة بيانات الطلبة ال ريجين قبا كبعد الت رج. -

 .التحول إلى األداء المبادر كليس األداء بردكد األفعال -

 كالنفسي كالتربوم. االرشاد االكاديمي -

 رية كالتعصب.ئالعشاكالحد من التطرف كاالرهاب كاالفلار السلبية كالنزعات االقليمية  -

كالملتقيات من قيل الزيارات  تكالمنتدياالمؤتمرات  بإقامةتعزيز اللقاءات الطيبية  -

 الميدانية كالمراسيت ككسائا التوا ا االجتماعي.

مجتم  كترسيخ العيقات ال ارجية بما يلفا تفاعا في قدمة ال عمادةتعزيز ملانة ال -

 م  المجتم  المحلي كاالقليمي كالدكلي. العمادة

بهدف التحسين المستمر لمدقيتها،  العمادةتطوير اجراءات ضمان الجودة في  -

 كعملياتها، كم رجاتها.

المشاركة في المساهمة في إعداد كتهي ة القيادات العليا كتنمية مهاراتهم القيادية من قيل  -

 االستراتيجية . ال طةأنشطة 

المساعدة في ت صيص الموارد على أكجه االست دامات المتعددة لدنشطة الم تلفة في  -

 . العمادة

كبيان غاياتها على المدى البعيد، كاقتيار النمط  للعمادةرسم االتجاه المستقبلي  -

اقلياً كقارجياً ثم تنفيذ االستراتيجي الميئم في ضوء العواما كالمتغيرات البي ية د

 . كتقويمها االستراتيجية
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شعبة الحاسوب-مطبوعات عمادة شؤون الطلبة  

 لعمادةل سابعا: تحديد الهداف الستراتيجية 

األقرى، باإلضافة العمادات التي تميزها عن  العمادةإدارة األنشطة التي تحدد قصائص  -

اإلدارة )ت صيص الموارد المتاحة إلنجاز أنشطتها ككلا،  عمادةإلى أهداف، كرسالة ال

    (.االعلي

ال طط كاالستراتيجيات اليزمة إلدارة الوظائف الفرعية داقا النشاط ، كهي تحديد    -

الزمة لتدعيم كتقوية استراتيجية النشاط ك بغها بالصبغة العملية لتحقيق االستراتيجية 

 )شعبة المتابعات المالية(ة .عمادالعامة لل

 مالي ك التنظيم اإلدارم االستراتيجيالنظام الم للحوافز ك اك نظ يةنظم المعلوماتالتوفير   -

 .في العمادة

تساهم في رف  مستوى تفلير الطلبة كسلوكياتهم بما  كمنتدياتعقد مؤتمرات كملتقيات  -

 يتناسب م  االحدال كالمجريات على الساحتين المحلية كالدكلية.

نشطة عقد ايام علمية كثقافية كرياضية كطبية بما يحقق اهداف كرؤية العمادة ضمن ا -

 .ةكال منهجيمنهجية 

 اقامة كعقد الدكرات المنهجية كاليمنهجية التي ت دم الطالب في سوق العما. -

اقامة االيام الوظيفية بالتنسيق م  المؤسسات كالشركات الحلومية كال ا ة كتوفير  -

  .فرص التوظيف للطلبة كنشر االعينات ال ا ة بالشواغر في المؤسسات كالشركات

ة المعارض كاالحتفاالت في المناسبات الوطنية كالدينية للطلبة الوافدين في السماح بإقام -

 رحاب الجامعة.

 مشاركة الطلبة الوافدين في احتفاالت سفاراتهم كملحقاتهم بمناسباتهم الوطنية كالدينية. -

جم  البيانات المتلاملة عن المتغيرات في البي ة ال ارجية بصفة مستمرة، من حيث نوعها  -

أسلوب جمعها ككيفية الحصول عليها ) من مصادر داقلية أم قارجية ( كمن ثم كتحديد 

 العمادة، كالتهديدات التي تواجهها.تنظيمها كتحليلها؛ الكتشاف الفرص المتاحة أمام 
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شعبة الحاسوب-مطبوعات عمادة شؤون الطلبة  

 لعمادةل  ثامناا: تحديد الستراتيجات

متعددة توفير ملان مناسب للطلبة للدراسة كممارسة انشطتهم اليومية من قيل قاعة  -

 االغراض.

تنفيذ ال طط كاالستراتيجيات التي ت ص نشاط محدد داقا العمادة،  كالتعليم الفني،  -

كالتعليم التقني، كالتدريب المهني، فلا نشاط منها يعتبر مجال مستقا بذاته كله مدير 

)الهي ات  من قيل دكائر العمادة مس ول عنه فنطلق عليه كحدة النشاط االستراتيجي

، كالنشاط الرياضي، كملتب كالنشاط الثقافي كالفنيكدائرة ال دمات الطيبية، ة، الطيبي

الطلبة الوافدين، كملتب االرشاد الوظيفي كمتابعة ال ريجين كالمنازل الداقلية، كالتوثيق 

 .(االعيم الطيبي

 ها.الفرص المحيطة بالعمادة في فترة زمنية محددة للقيام بأعمالها كتحقيق أهداف لاستغي -

متابعة التهديدات المتمثلة باألحدال المحتملة كالتي إذا ما حصلت فسوف تسبب قطراً أك  -

 لعمادة.على اسلبية  اآثار

 كويا  مخكب ات مك ددة ايغ اض. -

 كويا  مد بان مؤهلان يج مماع الكر ولوماا. -

 اعكخدا  الكر ولوماا لكطوا  أ شط  ال مادة. -

 الموا ان.  غ م  ا  وأخ  اات عمع  مدادة  بان -

 .كطوا  ط   واعالاب ال مع -
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 و الجرائية لكل غايةتاسعا: الخطط التنفيذية أ
 

 )االدارة العليا(الراجعةالتغذية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات حسن التنفيذ
 

 امتالك المهارات المتعددة) المدير الناجح( -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الرقابة والمراجعة 

 )العميد(االستراتيجية

 الرقابة اإلدارية
 (ومساعديه )نائب العميد

 

 بة التشغيليةالرقا

 المدراء((

 استراتيجية العمادة

 (ومساعديه )نائب العميد

استراتيجيات دوائر 

 المدراء((العمادة

االستراتيجية الوظيفية 

 )الموظفين(والتشغيلية

 (عمليات المراجعة والمراقبة)                          (العمادةاستراتيجية )   
 

االستراتيجيةمهارات المدير   

 

ةمتميز فكارا ومعرفة خبرة االدارة الفعالة  الهدف تنفيذ    

 

 الفهم الدقيق
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 .تحديد الموظفين المس ولين عن عملية التنفيذ -

 .األعمال كالنشاطات التي يجب القيام بها بدقة تحديد -

 .توفير كافة المصادر المالية كالبشرية كالمواد كالتجهيزات -

 .اجرائيا تنفيذ األعمال كالنشاطاتكقطوات  آليةتحديد  -

 .المواعيد كتواريخ تنفيذ األنشطةتحديد الملان ك -

 :)نسبة درجة تحققها(ر المتوقعهاطخالم 

يقم المشاركون في  ياغة عمليه التنفيذ بمتابعتها فإنهم قد يتنصلوا  : إذا لماستنزاف الوقت -

الو ول إليها لذا يجب تدريب المديرين التي تم  من مسؤكلية القرارات االستراتيجية

 االستراتيجيين على الحد من كعود األداء التي قد يطلقها مت ذك القرارات أك مساعديهم

: يجب تدريب المديرين على توق  كالنتائج المرغوبة اإلحباط الناتج عن عدم تحقيق األداء -

حاالت اإلحباط أك مشاعر اليأس في نفوس المشاركين أك المنفذين في عمليات إعداد 

 حالة عدم تحقق النتائج كاست دام األساليب الميئمة للتعاما معهم .في  االستراتيجية

عمليه التنفيذ بمتابعتها فإنهم قد : إذا لم يقم المشاركون في  ياغة ضعف االلتزام بالتنفيذ -

الو ول إليها لذا يجب تدريب التي تم  يتنصلوا من مسؤكلية القرارات االستراتيجية

المديرين االستراتيجيين على الحد من كعود األداء التي قد يطلقها مت ذك القرارات أك 

 .مساعديهم

 عدم مناسبة ظركف تنفيذ النشاط م  كاق  الحال. -

 

 


