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 كلية العلوم اإلدارية
 قسن اإلدارة العاهة

 هـ3493/  هـ9341العام الدراسى 
 

 

 
 
 
 

 هـ 2/5/0441( بتاريخ 5تم اعتماده في مجمس القسم رقم )

 الرؤية 
قميميًا  الريادة  األكاديمية ,المعرفية و البحثية محميا وا 

 والمشاركة الفاعمة في خدمة المجتمع

 الرسالة 
تأهيل خريجين في مجال اإلدارة العامة قادرين عمي المساهمة 

تاحة  في إدارة األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة , وا 
بي يمأكاديمي  نامجعرفة في هذا المجال من خالل بر الم

 التنميةاحتياجات 
 

 

  لربناهج االدارة العاهةاملوحد خطة التحسني املستور 
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 انًذي انزينً  يؤششاد االداء   يضئىني انتنفيز االنشطخ   انًخشخبد انًضتهذفخ  و

تحذيج  يشاخع انخطخ  0

 انذساصيخ  اانًقشسح 

تقذَى عذد يٍ انًشاخع  -

انتٍ تتُبعت يع انسذَثخ 

انًقشساد  و اعتًبدهب ثًدهظ 

 انقغى

يٍ قجم  خ انًقشساديشاخع -

 ندُخ انًُبهح وانًقشساد

أعضبء وعضىاد هُئخ -

 انتذسَظ

 إداسح انجشَبيح -

 يغئىل انًعُبس انغبدط -

  عًبدح شئىٌ انًكتجبد -

انًشاخع انًسذثخ   اعتًبد

 ثًدهظ انقغى 

يٍ ثذاَخ انفصم انذساعٍ 

 9349/9331االول 

انٍ َهبَخ انفصم 

انذساعٍ 

  9349/9331االول

 تفعُم خطخ انجسث انعهًٍ تطىيش انجحج انعهًي  2

 تشدُع انجسث انعهًٍ-

 عًم عًُبساد-

 عًم ششاكبد ثسثُخ - -

أعضبء وعضىاد هُئخ -

 انتذسَظ

 يغئىل انًعُبس انعبشش--

 إداسح انجشَبيح -

 

 يدهخ عهًُخ ثبنقغى  

انجسثُخ يٍ تفعُم انُشبطبد 

  وسػ عًم وعًُبساد 

 نألعضبءانًشبسكخ انفبعهخ 

   ثبنجشَبيح

يٍ ثذاَخ انفصم انذساعٍ 

 9349/9331االول

انٍ َهبَخ انفصم 

انذساعٍ انثبٍَ  

349/9331 

تطجيق تطىيش يهبساد   3

يقيبس االداء نظبو 

  (سوثشكش )انًتذسج 

دوسح تذسَجُخ ألعضبء هُئخ -

 ثبنجشَبيح انتذسَظ 

تىفُش ًَىرج نتقُُى أعًبل -

 انطالة 

يع انجشايح  عصف رهٍُ عقذ -

 االخشي ثبنكهُخ 

 إداسح انجشَبيح -

انتطىَش واندىدح  يُغق-

 ثبنقغى 

 ع ثفشَق انًعُبس انشا-

  

 انتذسَجُخ  انذوساد  -

َظبو  تقبسَش تطجُق-

   انشوثشكظ 

االول انفصم انذساعٍ يٍ 

 هـ 5/9331

انفصم انذساعٍ انً 

 هـ 8/9331 انثبٍَ 

انًقبسنخ انًشخعيخ  4

 انخبسخيخ 

 إعذاد يهف انتقُُى -

 تجبدل انضَبساد -

 اعتخالص انُتبئح -

 آنُبد انتسغٍُ -

  إداسح انجشَبيح-

 فشَق انًعُبس انثبنث -

 يؤششاد االداء 

 آنُبد انتسغٍُ - 

االول انفصم انذساعٍ يٍ 

 هـ4/9331

انفصم انذساعٍ انً 

  9/7/9331 انثبٍَ

تىفُش انجُئخ انًُبعجخ نتطجُق  - انتعهى االنكتشوني 5

 انًقشساد االنكتشوَُخ

انتعهى االنكتشوٍَ  يُغق

 ثبنجشَبيح

االول انفصم انذساعٍ  يٍ تىثُق انذوساد 

 هـ9/4/9331

انفصم انذساعٍ انً 

 9/7/933 انثبٍَ
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   عقذ دوساد تذسَجُخ  -

تحذيج آنيبد انتعبيم  5

 يع انطالة انًتعثشين 

نىضع انخطظ  تكىٍَ ندُخ-

 انالصيخ نتطىَش يغتىَبد

  انًتعثشٍَ

زصش انطالة انًتعثشٍَ -

 ُف يشكالتهى وتصُ

 إداسح انجشَبيح-

 ندُخ انًتعثشٍَ -

 االكبدًٍَاالسشبد  يُغق -

 ثبنقغى  

 ندُخ انًتعثشٍَتقبسَش -

ًششذ نه انفصهٍ تقشَشان-

 االكبدًٍَ

 تقبسَش انًقشساد  -

يٍ انفصم انذساعٍ االول 

 هـ4/9331

اانً انفصم انذساعٍ 

 هـ 3/9331 انثبٍَ

تحذيج آنيبد االسشبد  7

  االكبديًي

تكىٍَ ندُخ نىضع اِنُبد -

انالصيخ نتسذَث االسشبد 

   االكبدًٍَ

 

 إداسح انجشَبيح -

انتطىَش واندىدح  يُغق-

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس انخبيظ  -

 ثبنقغى  االكبدًٍَانًششذ -

 َغجخ انطالة انًتفىقٍُ -

  َغجه انطالة انًتعثشٍَ -

سضب انطالة عٍ  َغجخ -

   االكبدًٍَاالسشبد 

االول انفصم انذساعٍ  يٍ

 هـ 9/5/9339

انفصم انذساعٍ انً 

 هـ 8/9339 انثبٍَ

يشبسكخ يؤصضبد  8

تعهيًيخ وخجشاء ين 

قطبعبد انعًم راد 

انعالقخ فً يشاخعخ 

انخطخ انذساصيخ 

 بنجشنبيح ث

تكىٍَ ندُخ نتسذَذ انًؤعغبد  -

 وانخجشاء وإعذاد كشف ثزنك 

إخبصتهب فً يدهظ انقغى -

 وانكهُخ 

 إخشاء االتصبالد وانتُغُق -

يع انقطبعبد انًختهفخ راد 

  انصهخ 

 

 إداسح انجشَبيح 

وزذح انتطىَش واندىدح -

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس انثبًَ   -

وزذح انتطىَش واندىدح -

 ثبنكهُخ

يٍ انًؤعغبد تقشَش  -

  انتعهًُُخ 

قطبعبد انعًم تقشَش  -

  انًغبهًخ فٍ انًشاخعخ 

 

االول انفصم انذساعٍ  يٍ

 هـ9/4/9339

انفصم انذساعٍ انً 

  9/7/9339 انثبٍَ

ثبنجشنبيح  تعيين ينضق 9

  انًيذانينهتذسيت  

قشاس يٍ  انتىصُخ ثئصذاس-

 يدهظ انكهُخ ثئَشبء انىزذح 

 وضع خطظ انعًم واِنُبد -

 إداسح انجشَبيح 

انتطىَش واندىدح يُغق -

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس انشاثع -

وزذح انتطىَش واندىدح -

 ثبنكهُخ

 قشاس إَشبء انىزذح -

 سضب أسثبة انعًم  تقشَش-

االول  انفصم انذساعٍ يٍ 

 هـ 9/3/9339

انفصم انذساعٍ  انً 

 هـ5/9339/ 9انثبٍَ 

انفصم انذساعٍ انً انفصم انذساعٍ االول يٍ قشاس ثبنًىافقخ عهً فتر  إداسح انجشَبيح تكىٍَ ندُخ إلخشاء انذساعبد -ثشنبيح  اعتًبد 01
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يبخضتيش إداسح عبيخ 

عهً  انطالةنتشديع 

 إكًبل انذساصبد انعهيب

 انالصيخ 

سفع تىصُخ ثبنًىافقخ نًدهظ  -

 انكهُخ 

إعذاد انًشافق وانتدهُضاد  -

  انالصيخ 

انتطىَش واندىدح يُغق  -

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس انشاثع -

 إداسح انجشَبيح -

 هـ 9/8/9339انثبٍَ  هـ9/9/9339 انجشَبيح 

اصتحذاث وصبئم  00

إضبفيخ ننشش سصبنخ 

 انجشنبيح.

تكىٍَ ندُخ نىضع انخطظ  -

 وانغُبعبد 

 انىسقٍوضع آنُبد نهُشش -

 نهشعبنخ  واإلنكتشوٍَ

 

 إداسح انجشَبيح 

انتطىَش واندىدح يُغق -

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس االول-

وزذح انتطىَش واندىدح -

 ثبنكهُخ

انطالة وأعضبء  وعٍ 

هُئخ انتذسَظ وأسثبة  

 انعًم ثًستىي انشعبنخ 

 

انفصم انذساعٍ االول  يٍ

 هـ9/9332

انفصم انذساعٍ انً 

 هـ 3/9332انثبٍَ 

حضين عًم دساصخ نت 02

خىانت انقصىس انًبنيخ 

واإلداسيخ نتحضن سضب 

 أعضبء هيئخ انتذسيش

تكىٍَ ندُخ نهذاسعخ وإثذاء -

  انشأٌ

االعتعبَخ ثتقبسَش يعُبس  -

 انتخطُظ واإلداسح انًبنُخ 

 سفع تىصُخ نًدهظ انكهُخ -

 إداسح انجشَبيح 

انتطىَش واندىدح  يُغق -

 ثبنقغى 

 انثبيٍفشَق انًعُبس -

 

نتقشَشهب انهدُخ سفع  -

 وإصذاس انقشاساد

سضب أعضبء هُئخ  -

انتذسَظ عٍ اندىاَت 

 انًبنُخ واإلداسَخ ثبنكهُخ 

انفصم انذساعٍ االول يٍ 

 هـ 5/9332

انفصم انذساعٍ انً 

 هـ 8/9332انثبٍَ 

انًشبسكخ انفبعهخ في  03

ثشايح انخذيخ 

 انًدتًعيخ.

 انتُفُزَخ  خإعذاد انخط-

إعذاد انًُضاَُبد انًُبعجخ -

 نهتُفُز 

 

 إداسح انجشَبيح 

انتطىَش واندىدح  يُغق-

 ثبنقغى 

  عشش  انسبدٌ فشَق انًعُبس-

 تقبسَش انهدُخ انًكهفخ -

اعتطالعبد سأي -

   انًغتفُذٍَ 

 انفصم انذساعٍ االول يٍ

 هـ4/9332

انفصم انذساعٍ انً 

 انثبٍَ 

 هـ 8/9332

إنشبء يكتجخ  04

 نهجشنبيح

 اقتشاذ انًشاخع انسذَثخ -

  إعذاد قبئى ثبنكتت وانًشاخع-

 إخبصتهب فً يدهظ انقغى -

 سفع انًقتشزبد نًدهظ انكهُخ -

يخبطجخ عًبدح شئىٌ  -

 انًكتجبد 

 إداسح انجشَبيح -

 عًبدح شئىٌ انًكتجبد -

 فشَق انًعُبس انغبدط  -

انتطىَش واندىدح  يُغق--

 ثبنكهُخ

 شبء وتأعُظ انًكتجخ إَ-

  اإلداسٌتعٍُُ انطبقى -

 انفصم انذساعٍ االول يٍ

 هـ 9/9/9334

انفصم انذساعٍ انثبٍَ 

 هـ9/5/9334زتً 
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إخشاء دساصخ راتيخ  05

  نهجشنبيح دوسيخ 

فشَق إلخشاء انذساعخ  تشكُم -

 انزاتُخ 

 

 إداسح انجشَبيح 

انتطىَش واندىدح  يُغق-

 ثبنقغى 

 فشَق انًعُبس انثبنث-

وزذح انتطىَش واندىدح -

 ثبنكهُخ

 عًبدح انتطىَش واندىدح -

اخشاء انذساعخ  اكتًبل

 انشأٌ تقشَشانزاتُخ و

 انًغتقم 

 انفصم انذساعٍ االوليٍ 

 هـ9/4/9334

انفصم انذساعٍ  انً

 هـ 9/9334/انثبٍَ 

 إعذاد خطخ عُىَخ - انخشيدينيتبثعخ  06

 انتىاصم يع انخشَدٍُ -

 إعذاد قبعذح ثُبَبد -

قبعذح انكتشوَُخ شبيهخ  انخشَدٍُ ثبنجشَبيح يُغق  

انخشَدٍُ وانُبد  ثُبَبد

يتبثعتهى نهتىظُف 

 ونهذساعبد انعهُب 

 كم فصم دساعٍخالل   فصم دساعٍ  خالل كم 

يشاخعخ نىاتح تعهى  07

 انجشنبيح 

يشاخعخ دوسَخ نُىاتح تعهى 

انجشَبيح يع َىاتح تعهى 

 انًقشساد  

انًعُبس انشاثع  واداسح 

 انتطىَش يُغقانجشَبيح 

 واندىدح ثبنجشَبيح

تسذَث تىصُف انجشَبيح 

 وانًقشساد 

 انفصم انذساعٍ انثبٍَ  انفصم انذساعٍ انثبٍَ   

 إعداد 

 التوقيع  الصفة  االسم 
  منسق البرنامج  د. خالد حسن البشير 

  منسق الجودة  د. أحمد عبد الرحمن أبوبكر 
  منسقة البرنامج بقسم الطالبات  تهانى االحمدى . أ
  منسقة الجودة بقسم الطالبات  إنتصار أبو الحسن  . ب

 .هـ 044/محرم/25 

 


