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ــي نحقــق  ــزة األساســية الت ــم فــي الســعودية هــو الركي  إن التعلي
بهــا تطلعــات شــعبنا نحــو التقــدم والرقــي فــي العلــوم والمعــارف.

الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله     
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كلمة معايل مدير الجامعة 

الحمــد هلل رب العامليــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلين، نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلَم وبعــد:

فقــد حرصــت الجامعــة منــذ تأسيســها علــى تبنــي رؤيــة واضحــة ملســيرتها لتحقيــق رســالتها 

الســامية التــي أنشــئت مــن أجلهــا كأحــد جامعــات هــذا الوطــن املبــارك.

وفي سبيل تحقيق ذلك كانت وال زالت الجامعة ملتزمة بعدد من القيم املؤسسية املنبثقة من قيم وحضارة وتراث وثقافة املجتمع، 

وفــق خطــط اســتراتيجية شــاملة وطموحــة ابتــداًء مــن الخطــة االســتراتيجية األولــى )1436/1433هـــ(، والخطــة االســتراتيجية الثانيــة 

)1440-2020( م. 

 ملــا بدأتــه الجامعــة منــذ تأسيســها لتحقيــق األهــداف التــي 
ً
وتأتــي الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة )2020-2025م(، اســتكماال

يتطلع لها الجميع من منسوبي الجامعة واملجتمع املحلي مستلهمة من رؤية اململكة )2030( التي أقرها خادم الحرمين الشريفين امللك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه هللا، ويقودهــا صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه هللا. تحقيــق األولويــات 

التنمويــة النوعيــة ملــا تقدمــه الجامعــة مــن برامــج تعليميــة ومشــاريع بحثيــة ومبــادرات وشــراكات مجتمعيــة داخــل الوطــن وخارجــه. 

 التــزام كافــة جهــات 
ً
ويطيــب لــي بهــذه املناســبة تقديــم شــكري وتقديــري لــكل مــن ســاهم فــي اعــداد هــذه الخطــة االســتراتيجية مؤمــا

الجامعــة )أكاديميــة وإداريــة( برؤيــة الجامعــة ورســالتها بمــا يحقــق رفعــة وطننــا فــي كل املجــاالت. 

وهللا املوفق،،،       

	  مدير جامعة املجمعة 	 	 	 	 	 	 	 	
د. خالد بن سعد املقرن 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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منهجية وخطوات إعداد الخطة االسرتاتيجية :

          لقــد اعتمــد بنــاء هــذه الخطــة الثالثــة -التــي بيــن أيدينــا - علــى العديــد مــن املراحــل املنهجيــة وفــق نمــوذج تخطيطــي محــدد 

الخطــوات واضــح املعالــم، ارتكــز علــى التحليــل العلمــي لبيئــة الجامعــة الداخليــة والخارجيــة، ورصــد التوجهــات الوطنيــة والعامليــة املؤثــرة 

 لتحديــد القضايــا ذات األولويــة، وصياغــة الرؤيــة 
ً

علــى مســتقبل التعليــم العالــي، ودراســة انعكاســاتها ومتطلبــات املواءمــة معهــا؛ وصــوال

والرســالة واألهــداف بمشــاركة جميــع األطــراف ذوي العاقــة، كمنهــج عمــل جماعــي، ونهــج تشــاركي فــي التخطيــط. 

           لقد تم تشكيل لجنة الخطة الثالثة خال شهر يناير 2019 م، والتي بدأت مباشرة في عقد العديد من االجتماعات واللقاءات 

للتوافــق حــول املنهجيــة ومراحــل العمــل، وتشــخيص واقــع الجامعــة والوقــوف علــى أبــرز عناصــر القــوة والتحديــات. كمــا قامــت اللجنــة 

بدراســة وتحليــل رؤيــة اململكــة 2030 باعتبارهــا مرجعيــة رئيســة، بمــا يســاعد فــي بنــاء توجهــات وأهــداف الخطــة الثالثــة للجامعــة.

             وســعت اللجنــة إلــى دراســة عــدة نمــاذج معتمــدة للتخطيــط تتســم بالعلميــة واملنهجيــة، فــكان نمــوذج املواءمــة أو املحــاذاة 

Alignment Model   والــذي يدعــم إحــداث التوافــق بيــن رســالة الجامعــة واملــوارد املتاحــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى األداء بفاعليــة، مــن 

خــال التركيــز علــى مكامــن قوتهــا وتميزهــا مــع االهتمــام بعــاج جوانــب التحســين والتوصيــات التطويريــة التــي ظهــرت فــي خططهــا الســابقة.

مدخالت الخطة الثالثة :

العددالبيانم

12وثائق وتقارير جامعة املجمعة1

22تقارير وطنية ودولية2

10خطط وطنية إقليمية ودولية3

44 وثيقةاالجمالي
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املنطلقات املرجعية 

املنطلقات

 املرجعية

رؤية
اململكة 

2030

مكتسبات 
الجامعة

االتجاهات 
العاملية

نظام 
الجامعات 

الجديد

التوجه 
الوطني

الهوية 
الوطنية
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الرؤية االسرتاتيجية الشاملة 

إن الــدور الحقيقــي للجامعــات يكمــن فــي القــدرة علــى صياغــة قيــم أخاقيــة وحضاريــة ومؤسســية تنبثــق مــن تــراث وثقافــة املجتمــع 

 عــن رأس املــال البشــري واملعرفــي، الحاجــة تســتمر إلــى إرســاء قواعــد لــرأس املــال األخاقــي. 
ً
وتعاليــم ديننــا الحنيــف، وإذا كان الحديــث دومــا

وعلــى ضــوء ذلــك تلتــزم جامعــة املجمعــة فــي منظومــة أدائهــا وخدماتهــا بالقيــم املؤسســية التاليــة:

القيم املؤسسية
1. العمل املؤس�سي

2. املهنية
3. الشفافية  

4. النزاهة  
5. التميز    

6. اإلبداع      

7. االستدامة  

االلتزام بالحوكمة الشاملة

االرتقاء بمكانة الجامعة

تحقيق التنافسية في مخرجات 
البرامج التعليمية

تعزيز إنتاج املعرفة

تحسين جودة الخدمات

الرؤية

الرسالة

املجمعــة  جامعــة  تكــون  أن 
منافســة   ،

ً
محليــا متميــزة 

بكفــاءة  مســاهمة   ،
ً
عامليــا

ً
وتنمويــا  

ً
معرفيــا

االلتــزام بتوفيــر تعليــم تناف�ســي، وانتــاج معرفــي نوعــي؛ 
 للمســؤولية املجتمعيــة للجامعــة نحــو التنمية 

ً
تحقيقــا

املســتدامة وجــودة الحيــاة

األهداف االسرتاتيجية

الخطة االستراتيجية 
الثالثة لجامعة املجمعة

25 -20



11

الجامعة بني الخطة الثانية والثالثة

الخطة االستراتيجية الثالثةالخطة االستراتيجية الثانية

75األهداف االستراتيجية

3827األهداف التفصيلية

8920املؤشرات

رؤية الجامعة

“ أن تكــون جامعــة املجمعــة مؤسســة تعليميــة متميــزة 
فــي أدائهــا وجــودة برامجهــا، تفــي بتطلعــات املجتمــع 
املحلي والوطني، وتسهم في تحقيق توجهاته التنموية 

والتنافســية

، منافســة 
ً
أن تكــون جامعــة املجمعــة متميــزة محليــا
ً
 وتنمويــا

ً
، مســاهمة بكفــاءة معرفيــا

ً
عامليــا

رسالة الجامعة

تعليميــة  برامــج  بتقديــم  املجمعــة  جامعــة  تلتــزم   “
نوعية، ودعم املشاريع البحثية واملبادرات املجتمعية 
التي تسهم في تحقيق التنمية املستدامة وتعزيز الوالء 
واالنتمــاء للوطــن بقيمــه الثقافيــة و تراثــه الحضــاري “

االلتــزام بتوفيــر تعليــم تناف�ســي، وانتــاج معرفــي نوعــي، 
 للمسؤولية املجتمعية للجامعة نحو التنمية 

ً
تحقيقا

املســتدامة وجــودة الحيــاة

القيم املؤسسية للجامعة

1- االحترام والتقدير
2- اإلبداع واالبتكار

3- الوالء واالنتماء املؤس�سي
4- االلتزام واملهنية

5- املشاركة والعمل املؤس�سي
6- الشفافية والنزاهة

7- املساءلة واملسؤولية

1- العمل املؤس�سي 
2- املهنية   

3- الشفافية    
4.- النزاهة    

5- التميز    
6- االبداع      

7- االستدامة  
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بيان األهداف ومؤرشات األداء االسرتاتيجي:

لقــد تــم بنــاء مصفوفــة األهــداف االســتراتيجية والتفصيليــة وصياغــة مؤشــرات األداء االســتراتيجي، والتــي تضمنــت خمــس أولويــات 

منبثقــة عــن مجــاالت تركيــز الجامعــة خــال مرحلتهــا القادمــة. وبنــاًء عليــه تضمنــت مصفوفــة االســتراتيجية خمســة أهــداف إســتراتيجية 

 يمكــن بنــاء املبــادرات والبرامــج واملشــروعات فــي 
ً
 تفصيليــا

ً
عامــة، تــم بنائهــا لتعالــج القضايــا اإلســتراتيجية، كمــا تشــتمل علــى )27( هدفــا

ضوئهــا، كمــا تــم صياغــة )20( مؤشــًرا لقيــاس مســتوى األداء االســتراتيجي واإلنجــاز لتلــك األهــداف.

املحورم
أهداف 

استراتيجية
أهداف 
تفصيلية

مؤشرات األداء 
االستراتيجي

173الحوكمة1

154املكانة املؤسسية2

166التعليم والتعلم3

155انتاج املعرفة4

142املرافق والخدمات5

52720اإلجمالي

0
1
2
3
4
5
6
7

الحوكمة المكانة 
المؤسسیة

لمالتعلیم والتع انتاج المعرفة المرافق 
والخدمات

1 1 1 1 1

7

5
6

5
4

3
4

6
5

2

مصفوفة االستراتیجیة

أھداف استراتیجیة أھداف تفصیلیة مؤشرات األداء االستراتیجي
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مصفوفة األهداف واملؤرشات 

مؤشرات األداء الرئيسيةاألهداف التفصيليةاألهداف االستراتيجيةم

1
االلتزام بالحوكمة 

الشاملة

1- هندسة نظم وإجراءات العمل

1- معدل رضا منسوبي الجامعة عن املناخ التنظيمي

2- نسبة تسرب أعضاء هيئة التدريس واملوظفين الذين 
يغادرون الجامعة ألسباب غير التقاعد.

3- النسبة املئوية للدخل الذاتي للجامعة الى إجمالي الدخل

2- تعزيز املشاركة  في صنع القرار

3- تطوير املنظومة القانونية واملحاسبية

4- تمكين الكفاءات األكاديمية واالدارية

5- تطوير القدرات البشرية

6- تحسين كفاءة االنفاق

7- تحقيق استمرارية األعمال والوقاية من املخاطر

2

االرتقاء 

بمكانة الجامعة

ً
 ودوليا

ً
محليا

ً
 ودوليا

ً
1- ترتيب الجامعة في التصنيفات املحلية و الدولية1- االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا

2- نسبة البرامج الحاصلة على االعتماد إلى إجمالي عدد 
البرامج في الجامعة

ً
عدد جوائز التميز وشهادات التقدير للجامعة سنويا

معدل النمو الكمي للجامعة )طلبة- تعليم مستمر- برامج 
ت(

َ
مجتمعية - مرافق ومنشا

2- الوفاء بمعايير االعتماد املؤس�سي والبرامجي

3- استدامة نمو اإلنجازات النوعية

4- االلتزام باملسؤولية االجتماعية.

5- تحقيق أهداف التنمية املستدامة
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مؤشرات األداء الرئيسيةاألهداف التفصيليةاألهداف االستراتيجيةم

3
تحقيق التنافسية 
في مخرجات البرامج 

التعليمية 

1- التحسين املستمر لبيئة التعليم واالبتكار

1- متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة التعليمية

2- عدد الكليات / برامج الدراسات العليا بالجامعة 

3-  النسبة املئوية للخريجين الذين توظفوا أو التحقوا 
ببرامج دراسات عليا

4-  متوسط التقدير العام لجهات التوظيف لكفاءة خريجي 
الجامعة

5- معدل تسرب الطلبة

6- معدل رضا الطلبة عن جودة البرامج

 لتوجهات املستقبل
ً
2- هيكلة البرامج األكاديمية وفقا

3- تطوير منظومة القياس والتقويم

4-تعزيز التميز في برامج الدراسات العليا

5- تطوير التعليم املستمر

6- تحسين جودة الحياة الجامعية للطلبة

تعزيز انتاج املعرفة4

1- تنويع مصادر دعم البحث العلمي
1- معدل النمو السنوي مليزانية البحث العلمي 

2- متوسط عدد البحوث املحكمة و/أو املنشورة لكل عضو 
هيئة تدريس خالل السنة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس 

في الجامعة )مركز وطني - رؤية(

3- متوسط عدد االقتباسات في املجالت املحكمة من 
البحوث املنشورة لكل عضو هيئة تدريس

4- عدد االبتكارات وبراءات االختراع وبرامج ريادة األعمال

5- عدد األبحاث ذات العائد املالي

2- تطوير البنية املؤسسية للبحث العلمي 

3- تطوير قدرات انتاج  ونشر املعرفة 

- تسويق مخرجات البحث واالبتكار

-تطوير منظومة ريادة األعمال
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مؤشرات األداء الرئيسيةاألهداف التفصيليةاألهداف االستراتيجيةم

5
تحسين 

جودة الخدمات 

1- تحقيق متطلبات الجامعة الذكية

1- متوسط رضا املستفيدين عن جودة الخدمات واملرافق 
الجامعية

2- نسبة التحول الرقمي في منظومة الخدمات والتطبيقات 
الذكية

2- استكمال البنية التحتية االستراتيجية

3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق والتجهيزات

4- تطوير منظومة األمن والسالمة والصحة املهنية
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 وتنفيذها
ً

ممكنات نجاح الخطة

يعتمــد نجــاح الخطــة وفاعليــة تنفيذهــا علــى عــدد مــن املمكنــات والشــروط املوضوعيــة التــي بدونهــا ال يمكــن التحقــق مــن النتائــج أو 

املعوقــات التــي تواجــه الوحــدات فــي عمليــة التنفيــذ. ويمكــن إبــراز أهــم مرتكــزات نجــاح وفعاليــة تنفيــذ الخطــة الثالثــة مــن خــال الشــكل 

التوضيحــي التالــي والــذي يســتند إلــى بعديــن همــا: 

 Results والنتائج أي املردود من وراء التنفيذ الناجح  ،Enablers العوامل املساعدة أو املمكنات

التوجھ
االس��اتي���

القيادةتحقيق�املؤشرات

املوارد�املالية

املوارد�ال�شر�ة

ا��طط�ال�شغيلية

الكفاءة�والفاعلية

استدامة�النمو

�Outcomes�النواتج

Continuous Improvement�التحس�ن�املستمر

�Enablers�املمكنات

�تجس��
الفجوات

تحقيق
األهداف�
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لجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية الثالثة

الصفةاالسمم

أ.د. محمد بن عثمان الركبان1
ً
رئيسا

 للرئيسأ.د. مسلم بن محمد الدوسري2
ً
نائبا

د.فارس بن صالح الفارس3
ً
أمينا

د.محمد بن صالح العبودي4
ً
عضوا

د. فيصل بن فرج املطيري5
ً
عضوا

أ.محمد بن بجاد املشقور6
ً
عضوا

د. عبدهللا بن عواد الحربي7
ً
عضوا

د. املتولي اسماعيل بدير8
ً
عضوا

د. عدنان محمد قطيط9
ً
عضوا

أ.ناصر بن عبدالعزيز العقيل10
ً
 مساعدا

ً
أمينا
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