2020

نموذج وثيقة مشروع
إدارة التخطيط االستراتيجي

ً
أول-التعريف باملشروع:
العنصر
اسم املشروع

الرتباط بالخطة الستراتيجية:

جهة تنفيذ املشروع

الوصف
التوسع في إبرام التفاقيات في مجال دراسات عليا
الهدف الستراتيجي ذات العالقة:
-1تطوير برامج الدراسات العليا
-2بناء شراكات مميزة
-3تعزيز دورالتعاون الدولي في دعم املسيرة التعليمية
مؤشرات األداء ذات العالقة:
-1عــدد التفاقيات في مجال الدراس ــات العلي ــا ()1-5-4
 -2ع ــدد البح ــوث املنش ــورة م ــن التفاقي ــات ف ــي مج ــال الدراس ــات العلي ــا)2-5-4(.
 -3ع ــدد ط ــالب الدراس ــات العلي ــا املس ــتفيدين م ــن التفاقي ــات ف ــي مج ــال الدراس ــات العلي ــا)3-5-4(.
عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي و التبادل املعرفي

نطاق العمل باملشروع

يش ـ ــمل نطاق العمل ملشذا املش ـ ــروع عكا إمش ـ ــاء ش ـ ــراكات مميزة مع التامعات ا تلية و العاملية شدف إلا تطويربرامج الدراس ـ ــات العليا
التي تخدم املتطلبات التالية للسوق ا تلية و ا تتمع إضافة إلا تطوير املهارات العلمية و البحثية ملنسوبي جامعة الباحة.

التاريخ املتوقع لبدء العمل باملشروع

حسب توجيشات إدارة التامعة

مدة تنفيذ املشروع
امليزانية املقترحة للمشروع
مديراملشروع
وظيفته
هاتف املكتب
بيانات التصال

 4سنوات
أ.د .فارس صالح عبدهللا الغامدي
وكيل التامعة للتطوير و التودة
 0177257700تحويلة 15155
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التوال
البريد اإللكترومي

ً
ثانيا-وصف عام للمشروع:
اسم املشروع

0505590799
fsaleh@bu.edu.sa

التوسع في إبرام االتفاقيات في مجال الدراسات العليا
تعنى هذه املبادرة بتعزيز مجاالت التعاون األكاديمي في مجال الدراسات العليا والبحوث العلمية ،سواء من

تعريف مختصر عن املشروع

خالل التدريس ،أو التدريب ،أو اإلشراف العلمي ،أو البحوث و اطروحات أبحاث الدراسات العليا مع جامعات
محلية أو عاملية.

أهداف املشروع

مخرجات املشروع املتوقعة

-1تطوير برامج الدراسات العليا
-2بناء شراكات مميزة
-3تعزيز دور التعاون الدولي في دعم املسيرة التعليمية
 -4تنمية التبادل املعرفي
 -5تبادل الخبرات واالستشارات
-6تنفيذ التطوير بما يتالءم مع رؤية 2030
-1اثراء األبحاث العلمية و الدراسات العليا بما يخدم استراتيجية جامعة الباحة
-2اثراء التبادل العلمي و املعرفي بما يخدم أهداف و كالة الجامعة للتطوير و الجودة و وكالة الجامعه
للدراسات العليا و البحث العلمي
-3تطوير و تنويع قاعدة األبحاث العلمية بجامعة الباحة
-4االستفادة من الخبرات التقنية و العلمية املحلية و الدولية
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-1
 -2أ.د .غانم محمد عبدهللا الغامدي

فريق العمل املقترح للمشروع

أ.د .فارس صالح عبدهللا الغامدي

وظيفته

وكيل التامعة للتطوير و التودة

(رئيسا)

وظيفته وكيل الجامعه للدراسات العليا و البحث العلمي (عضوا)
(عضوا)
وظيفته وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية
 -3د .عبدالعزيز يحيى الغامدي
(عضوا)
وظيفته عميد الدراسات العليا
 -4د .سعيد أحمد الغامدي
(عضوا)
وظيفته املشرف على إدارة التعاون الدولي و التباد املعرفي
 -5د .محمد عبدهللا الشنيفي

ً
ثالثا-اإلطارالزمني لتنفيذ املشروع:1
املرحلة األولا..... :تحديد الحتياجات ،تحديد التامعات و بنود التفاقيات و تفعيلها .........مدة تنفيذ املرحلة 12..............شهر...............................
م

األنشطة

مدة التنفيذ

اإلجراءات التنفيذية

املخرجات املتوقعة

1

يوجد .....................................1 ........................................1
ال
القيام بدراسة تقوميية لفاعلية االتفاقيات اتفاقيات قائمة .......................................2 ........................................2
.....................................3 ........................................3
حاليا
القائمة حاليا

2

-1التنسيق مع جهة تنفيذ املشروع لتحديد -1حتديد برامج الدراسات العليا و احتياجاهتا
-2حتديد احتياجات تطوير أعضاء هيئة
برامج الدراسات العليا و االحتياجات.
 -2حتديد جماالت التعاون األكادميي و البحثي التدريس يف اجملال األكادميي و البحثي
 -3حتديد اجلامعات احمللية و العاملية اليت سيتم
ألعضاء هيئة التدريس
 -3اختيار اجلامعات احمللية و العاملية اليت تطابق توقيع االتفاقيات معها
-4اعتماد التنسيق و التعاون بني جامعة
تنقيذ أهداف املشروع
الباحة و اجلامعات األخرى لتطوير برامج
-4الرفع ملعايل رئيس اجلامعة لالعتماد
الدراسات العليا

 6شهور
حتديد االحتياج لعقد الشراكات بني
اجلامعة واجلامعات األخرى يف جمال
الدراسات العليا.

مسؤول التنفيذ

امليزانية التقديرية لكل نشاط

وكالة اجلامعة للدراسات
العليا و البحث العلمي
ابلتنسيق مع وكالة اجلامعة
للشؤون األكادميية و وكالة
اجلامعة للتطوير و اجلودة

 1تعبأ إذا كان المشروع على مراحل.
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 6شهور

3
وضع خطة عمل وآلية واضحة ملتابعة
الشراكات املوقعة وخمرجاهتا

-1التنسيق مع اجلامعات اليت مت اختيارها -1التواصل مع اجلامعات لبناء االتفاقيات
-2اعتماد االتفاقيات
لعرض سبل التعاون و بنود االتفاقيات
-3تنفيذ االتفاقيات
-2توقيع االتفاقية
-3تفعيل االتفاقية

وكالة اجلامعة للتطوير و
اجلودة

إمجايل امليزانية التقديرية للمرحلة األول

ملحوظات:

.....................................................................................................................................................................................1
.....................................................................................................................................................................................2

املرحلة الثانية.. :تنفيذ بنود التفاقيات و تفعيل برامج الدراسات العليا .مدة تنفيذ املرحلة 12................................شهر......................................
م

األنشطة

1

مدة التنفيذ
 12شهر

-1تفعيل بنود من االتفاقيات
-1حتديد دور االتفاقيات يف بناء الربامج
-2لتنسيق مع اجلامعات األخرى فيما خيتص -2تعزيز التعاون و التبادل املعريف
ابلربامج التدريسية و التدريس
-3التنسيق مع اجلامعات األخرى فيما خيتص
ابلبحث العلمي

 12شهر

-1قبول طالب الدراسات العليا و تطبيق -1تفعيل برامج الدراسات العليا
-2تنفيذ التعاون املشرتك يف هذا اجملال
الربانمج للسنة الدراسية األوىل
-3حتليل أداء طالب الدراسات العليا
 -2حتديد عناصر و آلية التعاون البحثي
-3الرفع بتقرير أداء الطالب للسنة األوىل

تقييم دور التعاون و االتفاقيات يف تنفيذ
برامج الدراسات العليا و البحث العلمي
2
تنفيذ برامج الدراسات العليا

اإلجراءات التنفيذية

املخرجات املتوقعة

مسؤول التنفيذ

امليزانية التقديرية لكل نشاط

وكالة اجلامعة للتطوير و
اجلودة

عمادة الدراسات العليا

3
4

إمجايل امليزانية التقديرية للمرحلة الثانية

ملحوظات:

.....................................................................................................................................................................................1
.....................................................................................................................................................................................2

5

املرحلة الثالثة ..... :تنفيذ و مراجعة بنود التفاقيات و تفعيل برامج الدراسات العليا ..مدة تنفيذ املرحلة 12.....................شهر......
م

األنشطة

1

مدة التنفيذ
 12شهر

اعداد إحصائية أبحباث أعضاء هيئة
التدريس ضمن االتفاقيات املربمة

وكالة اجلامعة للتطوير و
اجلودة

 12شهر

-1تفعيل برامج الدراسات العليا
-1تطبيق الربانمج للسنة الدراسية الثانية
-2تقييم التعاون املشرتك يف تطوير برامج عمادة الدراسات العليا
-2تفعيل آلية التعاون البحثي
-3الرفع بتقرير أداء الطالب للسنة الدراسية الدراسات العليا
-3حتليل أداء طالب الدراسات العليا
االثانية

شهرين

-1التنسيق مع وكالة اجلامعة للدراسات العليا  -1اثراء األحباث العلمية مبا خيدم اسرتاتيجية وكالة اجلامعة للتطوير و
اجلودة ابلتنسيق مع
و البحث العلمي ابعداد إحصائية أبحباث جامعة الباحة
أعضاء هيئة التدريس ضمن االتفاقيات املربمة  -2تطوير و تنويع قاعدة األحباث العلمية وكالة اجلامعة للدراسات
العليا و البحث العلمي
جبامعة الباحة
.....................................2
-3االستفادة من اخلربات التقنية و العلمية
.....................................3
احمللية و الدولية

تنفيذ برامج الدراسات العليا
3

-1التنسيق مع اجلامعات األخرى فيما خيتص -1تفعيل بنود من االتفاقيات
-2تعزيز التعاون و التبادل املعريف
بسري االتفاقيات
-2التنسيق مع وكالة اجلامعة للدراسات العليا -3اثراء البحث العلمي.
و البحث العلمي فيما خيتص ابلتعاون الدويل و
التبادل املعريف
 -3اعداد التقارير هلذه املرحلة

تنفيذ و مراجعة بنود االتفاقيات

2

اإلجراءات التنفيذية

املخرجات املتوقعة

مسؤول التنفيذ

امليزانية التقديرية لكل نشاط

إمجايل امليزانية التقديرية للمرحلة الثالثة
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ملحوظات:
.....................................................................................................................................................................................1
.....................................................................................................................................................................................2

املرحلة الرابعة ....... :تقييم دور التفاقيات في تنفيذ املشروع ..................مدة تنفيذ املرحلة 12...................................شهر...................................
م

األنشطة

1

مدة التنفيذ
 12شهر

-1مراجعة البنود اليت مت تنفيذها من االتفاقيات -1اثراء التبادل العلمي و املعريف مبا خيدم
.-2التنسيق مع عمادة الدراسات العليا العداد أهداف و كالة اجلامعة للتطوير و اجلودة و وكالة اجلامعة للتطوير و
تقييم لدور االتفاقيات يف تطوير برامج وكالة اجلامعه للدراسات العليا و البحث اجلودة
العلمي
الدراسات العليا و البحث العلمي
-2تنفيذ أهداف املشروع
 -3اعداد التقارير هلذه املرحلة

 12شهر

 -1اثراء األحباث العلمية و الدراسات العليا
-1الرفع أبحباث التخرج.
وكالة اجلامعة للدراسات
مبا خيدم اسرتاتيجية جامعة الباحة
-2الرفع ابألوراق العلمية املنشورة
-3حتليل و تقييم دور االتفاقيات يف تطوير  -2تطوير و تنويع قاعدة األحباث العلمية العليا و البحث العلمي
جبامعة الباحة
الربامج و جودة األحباث املنجزة و املنشورة
-3االستفادة من اخلربات التقنية و العلمية

مراجعة و تقييم سري االتفاقيات

2

اإلجراءات التنفيذية

املخرجات املتوقعة

مسؤول التنفيذ

استيفاء متطلبات اجناز برامج الدراسات
العليا

امليزانية التقديرية لكل نشاط

احمللية و الدولية
 3شهور

3
رفع التقرير اخلتامي للمشروع

-1اعداد التقرير اخلتامي
.....................................2
.....................................3

-1تنفيذ أهداف املشروع
-2اجناز املشروع
.....................................3

وكالة اجلامعة للتطوير و
اجلودة
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إمجايل امليزانية التقديرية للمرحلة الرابعة

ملحوظات:

.....................................................................................................................................................................................1
.....................................................................................................................................................................................2

ر ً
ابعا-نتائج املراجعة الفنية لوثيقة املشروع:2
بنود املراجعة الفنية
التعريف باملشروع

مكتمل

املواءمة مع الخطة االستراتيجية للجامعة

متوائم

وصف املشروع

مكتمل

مالحظات
غيرمكتمل
غيرمتوائم
غيرمكتمل

 2تعبأ من قبل المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي.
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اإلطار الزمني لتنفيذ املشروع

مكتمل

غيرمكتمل

الرأي الفني

املو افقة

عدم املو افقة

▪

( تذكر أسباب عدم املو افقة )

اسم املشرف على إدارة التخطيط االسرتاتيجي ................................................................ /

▪

التوقيع .............................................................................. /

▪

التاريخ ............................................................................../
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