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          إدارة التخطيط االسرتاتيجي     

 

 

:الثالثةمن الخطة األولى إلى المجمعة  جامعة  

 عقد من النمو والتطور

ال تزال تعطي وتقدم اإلنجازات وتسير إلى األمام  وهيلقد مر على انتظام الدراسة تحت مسمى جامعة المجمعة أكثر من عشر سنوات،           
برة وتنمو صعودًا. وقد تم منذ تأسيس الجامعة إلى هذا الوقت إطالق ثالث خطط إستراتيجية للجامعة، وقد اتصفت هذه الخطط بالتراكمية في الخ

وى الوطن، تمثلت في الرؤية الوطنية األبرز رؤية المملكة والمعرفة واإلنجازات. كما مرت بالجامعة خالل هذه الفترة تحوالت تنموية ضخمة على مست
 وما نتج عنها من برامج تطويرية على مستوى الجامعات 2030

ت، إن أحد أهم مرتكزات التنفيذ الناجح للخطط اإلستراتيجية للجامعة هو تحسين جاهزية كافة الوحدات من أجل التكيف والمواءمة مع المستجدا        
 بأبعاد النظام الجديد للجامعات في المملكة، وما يتطلبه من وجود سيناريوهات مستقبلية لرسم الخيارات والبدائل اإلستراتيجية في أوقاتمع العناية 

تقبل وليس جديدًا على جامعة المجمعة، فهي منذ نشأتها وهي تهتم باستباق المس التحول، وتحديد المسارات التي تساعد على الوصول إلى تلك البدائل.
مرحلة أن والتفكير االستراتيجي على المدى الزمني القريب والبعيد، مراعاة لمصالح طالبها ومنسوبيها وصالح مجتمعها. وتستشعر الجامعة في هذه ال

اء وذوي المصلحة هذا هو أوان أسئلة المستقبل الستكشاف مسارات السالمة واألمان، واستشراف الطريق السليم، واستطالع مرئيات المستفيدين والشرك
 من تطور الجامعة ودوام تميزها وديمومة نموها.
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سعت جامعة المجمعة منذ تأسيسها إلى تعريف المهام الرئيسة التي ستضطلع بها في منطقتها الجغرافية، نظرًا ألهمية تأطير هذه ولقد           
جامعة ورؤيتها المستقبلية. وقد تم تحديد هذه المهام من خالل قراءات متعمقة المهام ألعمال الجامعة، ومدى تأثير تعريف هذه المهام على أولويات ال

ة الخطة في األسباب الرسمية لنشأة الجامعة، واستقراء العديد من االتجاهات الدولية في هذا المجال، وقد تم تعريف هذه المهام كما يأتي: )وثيق
 (2012االستراتيجية األولى لجامعة المجمعة، 

 بدأ تكافؤ الفرص، وتوسيع التحاق طالب المنطقة الجغرافية بالجامعة.تحقيق م -

 دعم جهود تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة المحلية. -

 دعم البحث العلمي واإلنتاج المعرفي النوعي وخدمة المجتمع. -

 تحسين جودة الفرص التعليمية المقدمة على المستوى اإلقليمي. -

 وتنمية القدرات المؤسسية لمنظومة التعليم العالي على المستوى الوطني. توسيع -

اد اتسمت الخطة اإلستراتيجية األولى لجامعة المجمعة بالعديد من السمات األساسية التي ترتكز على الموضوعية والشمول، ومراعاة حدود وأبعو         
فيدين، وبناء على ذلك وصل عدد المبادرات التي تم بناؤها وصياغتها بشكل أساسي من الوضع الراهن، مع عدم إغفال طموح جميع األطراف والمست

(، وذلك في ضوء نتائج التحليل البيئي وأولويات التحسن 437خالل ِفَرق الكليات والعمادات والدعم الفني المقدم من الفريق األساسي للخطة إلى )
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ت خطة الجامعة من مشروع آفاق لتطوير التعليم العالي تركيزه على أبعاد التوسع والجودة والتمايز، والتطوير لكل كلية أو عمادة مساندة، ولقد استلهم
 بما يحقق توجًها متكاماًل لتحسين وتطوير األداء الجامعي الذي يراعي احتياجات ومتطلبات البيئة المحلية والوطنية.

ة التوجهات العالمية المعاصرة في التعليم العالي، واالستفادة من الخطط التنموية الخمسية ولقد سعت الخطة للمواءمة مع الخطط الوطنية، ومواكب        
تيجية الثالثة التي للمملكة، والسعي نحو التوافق مع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية ) مشروع أفاق( وفق توجهاته اإلسترا

التمايز، وتمت ترجمة رؤية الجامعة ورسالتها وقضاياها إلى مجموعة متناسقة من األهداف اإلستراتيجية ومعايير قياس ارتكزت على التوسع والجودة و 
ونتيجة لذلك، سعت الجامعة إلى تعزيز العمل المؤسسي خالل الخطة الثانية من خالل إنشاء اإلدارة اإلستراتيجية، ومركز المعلومات  األداء المحددة.
 توفير الكوادر البشرية المؤهلة للتخطيط ومتابعة الخطط التشغيلية وا عداد تقارير اإلنجاز الدورية عن األداء اإلستراتيجي.واإلحصاء، مع 

مؤسسي وانتقلت الجامعة في خطتها اإلستراتيجية الثانية من مرحلة النشأة والوجود إلى مرحلة التأسيس والبناء، وهذا يقتضي وجود بناء تنظيمي        
طوير قدراته ف بالمتانة والقابلية للتوسع واالمتداد، كما يتصف بالجودة والتمكين. وفي هذه الفجوة يتم إكمال تأسيس وحدات العمل وتنظيم أعماله وتيتص

 ومعالجة كافة الثغرات التي تحد من قيام الجامعة بعملها بشكل مؤسسي.

ع ثم جاءت الخطة الثالثة للجامعة، وفي ضوء الوضع االستراتيجي لجامعة المجمعة، وتوافقًا مع أولوياتها ااَلنية والمستقبلية، ومواءمة م
ك ة تلالمستجدات المجتمعية، تم تحديد خمس قضايا رئيسة تمثل مرتكزًا لألولويات، كإطار لخريطة عامة  بما ييسر وضع األهداف المالئمة لمعالج
 القضايا. وتعتمد عملية تحديد وصياغة القضايا اإلستراتيجية على تحليل الفجوات األساسية التي تم الوقوف عليها من تشخيص الوضع الراهن
( 5للجامعة في ضوء ما ينبغي أن يكون عليه األداء النموذجي المستهدف لتحقيق األهداف. وبناًء عليه، تضمنت مصفوفة االستراتيجية خمسة )
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( هدفًا تفصيليًا يمكن بناء المبادرات والبرامج والمشروعات في 27داف إستراتيجية عامة، تم بنائها لتعالج القضايا اإلستراتيجية، كما تشتمل على )أه
ية الخطط . ويلخص الجدول التالي بن( مؤشًرا لقياس مستوى األداء االستراتيجي واإلنجاز لتلك األهداف والمبادرات20ضوئها، كما تم صياغة )

 نوعي.االستراتيجية الثالث لجامعة المجمعة ومنهجياتها وأبعادها ومجال تركيز أولوياتها، بما يبين بوضوح مسارات إنجازها وتطورها الكمي وال

  

 2025-2020الثالثة  2019 -2015الثانية  2015 -2012الخطة األولى  

 5 7 4 ستراتيجيةالمحاور اإل

 5 7 4 ستراتيجيةاألهداف اإل

 27 38 41 األهداف التفصيلية

 177 114 437 المبادرات

 20 89 107 المؤشرات

 منهجية إعداد الخطة

بطاقة األداء المتوازن 

ومنظوراتها األربعة ) 

عمليات  -تعلم ونمو -مستفيدون

 مالي واقتصادي( -داخلية

 نموذج كوفمان ومراحله الثالثة

 كيف نصل( -إلى أين -) أين نحن

نموذج المحاذاة أو المالءمة  

Alignment Model 

التوافق التام بين رسالة 

الجامعة والموارد المتاحة 

جعلها قادرة على التي ت

 األداء بفاعلية
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 رؤية الجامعة

" أن تكون جامعة المجمعة بيئة 

أكاديمية عالية الجودة لتهيئة 

مستقبل منافس لخريجيها يحقق 

 أهداف التنمية المستدامة"

أن تكون جامعة المجمعة مؤسسة تعليمية متميزة " 

في أدائها وجودة برامجها، تفي بتطلعات المجتمع 

المحلي والوطني، وتسهم في تحقيق توجهاته 

 التنموية والتنافسية

أن تكون جامعة المجمعة 
متميزة محلياً، منافسة 
عالمياً، مساهمة بكفاءة 

 ً  معرفياً وتنمويا
 

 رسالة الجامعة

جامعة المجمعة خدمات " تقدم 

تعليمية وبحثية متطورة من 

خالل منظومة أكاديمية قادرة 

على المنافسة في إطار من 

المسؤولية المهنية والشراكة 

 المجتمعية الفاعلة".

" تلتزم جامعة المجمعة بتقديم برامج تعليمية 

نوعية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات 

مية المستدامة لتنالمجتمعية التي تسهم في تحقيق ا

نتماء للوطن بقيمه الثقافية و وتعزيز الوالء واإل

 تراثه الحضاري "

االلتزام بتوفير تعليم 
تنافسي، وانتاج معرفي 
نوعي، تحقيقاً للمسؤولية 
المجتمعية للجامعة نحو 
التنمية المستدامة وجودة 

 الحياة
 

القيم المؤسسية 

 للجامعة

 اإلتقان والجودة. .1

 الفريق.العمل بروح  .2

 األصالة. .3

 اإلبداع. .4

 العدالة. .5

 المبادرة. .6

 حترام والتقديراإل .1

 بتكاراإلبداع واأل .2

 نتماء المؤسسيالوالء واإل .3

 لتزام والمهنيةاإل .4

 المشاركة والعمل المؤسسي .5

 الشفافية والنزاهة .6

 المساءلة والمسؤولية .7

 العمل المؤسسي

 المهنية

 الشفافية

 النزاهة

 التميز

 اإلبداع 

 ستدامةاإل

 

 

 والمستفيدين الطالب منظور

 درجة على أكاديمية خدمة تقديم

 واالعتماد، الجودة من عالية

 ، والعالمية الوطنية المتطلبات وفق

 .للطلبة التنافسية القدرات -

 لتحقيق واألقسام البرامج جاهزية -

 .واالعتماد الجودة

  األداء حوكمة -

 والتعلم التعليم-

 العلمي البحث-
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القضايا واألولويات 

 االستراتيجية

 

 

 التنافسية القدرة تنمية أجل من

 سوق في الجامعة وطالبات لطالب

 الشراكة بناء في يسهم بما ، العمل

 .المجتمعية

 والنمو التعلم منظور

 والفكرية البشرية القدرة تنمية

 لتحقيق( ونوعا   كما  ) للجامعة

 والتميز الجودة من عالية درجات

 التعليم، مجاالت في المستقبلي

 . المجتمع وخدمة العلمي، والبحث

 الداخلية العمليات منظور

 ، المؤسسي األداء كفاءة رفع

 التقنية والبيئة التحتية البنية وتطوير

 اإللكترونية للتعامالت التحول لدعم

 تحقيق من يمكنها بما بالجامعة

 .وأهدافها رسالتها

 واالقتصادي المالي المنظور

 االقتصادية التنمية تحقيق في التوسع

 التنمية بمتطلبات يفي بما للجامعة

 .المحلية للبيئة المستدامة

 األكاديمية الكوادر وكفايات قدرات-

 .واإلدارية

 . المؤسسي األداء -

 للبحث والمضافة النوعية القيمة -

 .واالبتكار العلمي

 وكفاءتها والتقنية التحتية البنية -

 .التشغيلية

 والشراكة االجتماعية المسؤولية -

 . المجتمعية

 المجتمع خدمة-

 والخدمات المرافق-
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جسير للتحول القائم على تمسارين أساسيين  يوجدstrategic change and transformation ستراتيجي من منظور التغيير والتحول اإلو 
والموارد  الذي يستند إلى خفض مستوى األهداف والطموحات ليتالءم مع اإلمكانات  Transactional، وهما المسار التبادلي gap analysis الفجوات
واحداث تغيير  الذي ينطلق من معالجة مكامن الخلل ورفع مستوى األداء وفق األهداف المرسومة Transformational، والمسار التحويلي الفعلية

فتها وافتراضاتها ل، وعلى ضوء البدائل يمكن بناء ثالثة سيناريوهات متنوعة من حيث فلسواستنادا إلى الوضع الراهن واستشراف المستقب. جذري ومستمر
 ستراتيجي للتحول. ويوضح الجدول التالي توجه السيناريوهات الثالث.وفق المنظور اإل
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 االستشرافي لجامعة المجمعة سيناريوهات التحول
 

 الفلسفة واالفتراضات السيناريو

  

 التداعيات المحتملة 

 

 

الفترة المتوقعة 

 لللحدوث

يقوم هذا السيييييناريو علت افتراد مؤدا   السيناريو المحافظ

التغيير المرحلي المتيييدرج خاأل اعرب  

تا  من  ما هو م مة وف   قاد سييييييينوام ال

امكانام بشرية وتجهيزام وموارد مادية 

م  السييييعي لتعزيز مزيد من الشييييراكام 

 ودعم التحوأل وعاج مقاومة التغيير 

وجود وقم كاف لتعزيز التنسييييي  وعاج أية  -

ء مزيد من الشراكام الفاعلة م  معوقام وبنا

الجامعام والمؤسيييييسيييييام المجتمعية الوطنية 

 والعالمية

سييتعداد الكافي والجاهزية المتكاملة لتطبي  اإل -

 مبادرام نوعية تستوعب تغيرام المستقبأل

 مقاومة التغيير المرحلي بشكأل أفضأل -

 واقعية تطبي  البرامج الجديدة -

 

2021- 2025 

 سنوام 4

سيناريو التحول 

 المتوسط

 

يسييتند هذا السيييناريو علت افتراد يتج  

إلييت الييتييحييوأل الييمييرحييلييي عييلييت الييمييييد  

وذليييي  ، المتوسيييييييط خاأل اا  أعوام

لييمسييييييييييايييرة الييتييغيييييرام والييتييطييورام 

م  تحسيييين بعد الجوانب  ،المتسيييارعة

تراتيجيييييام وف  هييييذا وترتكز اإل سييييييي

لت االتاحة والتوسييييييي  في السييييييييناريو ع

سيييييييتيعيييياب العييييدد المتزايييييد البرامج إل

تنظيم تدريب كافي للوارد البشرية المنوط بها  -

 تنفيذ المبادرام

ختيييار اإلسيييييييتفييادة من التجييارب اعخر  وإ -

 أفضأل الممارسام

اسييييييتيعاب التحديام القا مة في ظأل الظروف  -

 طنيوالطوارئ المستجدة علت المستو  الو

 تساق م  النظام الجديد للجامعامف  واإلالتوا -

 

2021- 2024 

 سنوام 3
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 الفلسفة واالفتراضات السيناريو

  

 التداعيات المحتملة 

 

 

الفترة المتوقعة 

 لللحدوث

للطاب، م  توفير التجهيزام والموارد 

 الازمة لذل .   

حتياجام المجتمعية من اإلسييتكشيياف الجيد لإ -

 البرامج الجديدة

سيناريو التحول 

 السريع

يسيييييتند هذا السييييييناريو علت إحدا  نقلة 

توعية وتحوأل كيفي سيييييييري  علت المد  

أل عام واحد أو اانين الزمني القريب خا

سييتراتيجيام والممارسييام جوانب اإلفي 

ية وف  رؤية مسيييتقبلية التعليمية والتنظيم

تتسيييييي  م  اإلسييييييتشييييييراف المسييييييتقبلي 

م  عاج  ،سيييييييتراتيجيوالتخطيط اإل

مقاومة التغيير من منظور اداري يتسييييييم 

بالفعالية الكبيرة، ويعتمد هذا السيييييييناريو 

علت توافر كافة الموارد البشرية والمادية 

 الداعمة لذل 

وجود مقيياوميية للتغيير من بعد الف ييام قييد  -

 تماأل معوقام وتحديام للتنفيذ

المواءمييية  ير الكيييافيييية م  النظيييام الجيييدييييد  -

 للجامعام بالمملكة

قد يظهر عجز في الموارد البشرية في بعد  -

 التخصصام

من المحتمأل ان تكون الشييييييراكام م  القطا   -

 الخاص  ير كافية او مكتملة

 

2021- 2022 

 عام واحد

 


