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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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ً
            اهتمــت الجامعــة منــذ نشــأتها بالتخطيــط االســتراتيجي إيمانــا

فــي  االســتراتيجي  للتخطيــط  والرئيــس  املهــم  بالــدور  الجامعــة  إدارة  مــن 

تحقيــق األهــداف بكفــاءة وفاعليــة وذلــك وفــق خطــط قامــت علــى ســواعد 

أبنــاء الجامعــة آخــذة بعيــن االعتبــار الخصوصيــة املؤسســية والثقافيــة 

واالجتماعيــة واألهــداف التنمويــة املبتغــاة مــن وراء ذلــك التطويــر، وتبنــي 

واملســتقبل  وحــدوده،  الواقــع  مــع  تتوافــق  التــي  التخطيطيــة  النمــاذج 

تــه.  وتطلعا

 يعتمــد الواقعيــة 
ً
وقــد تبنــت الجامعــة فــي خطتهــا األولــى والثانيــة منهجــا

فــي تحديــد القضايــا الفعليــة التــي تهــم جميــع األطــراف بمــا فيهــا املجتمــع 

املحلــي، واختيــار نمــوذج تخطيطــي مبســط حيــث كانــت الخطــة األولــى وفــق 

نمــوذج بطاقــة األداء املتــوازن والثانيــة وفــق نمــوذج ثاثــي املراحــل يحــدد 

الواقــع والهــدف ووســائل تحقيقــه، وقــد حظيــت الخطــة األولــى والثانيــة 

بمتابعة كبيرة من فريق العمل باإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي من 

خــال زيــارات ميدانيــة وتقاريــر دوريــة ترصــد مســتوى اإلنجــاز فــي األهــداف 

واملبــادرات .

وفــي ينايــر مــن عــام 2019م شــرعت الجامعــة فــي بنــاء خطتهــا الثالثــة 

2020-2025 وذلــك مــن خــال فريــق عمــل مكلــف بذلــك  بقــرار أصــدره 

معالــي مديــر الجامعــة ، حيــث بــدأت اللجنــة مباشــرة فــي عقــد العديــد مــن 

االجتماعــات واللقــاءات لتحديــد املنهجيــة ومراحــل العمــل، وتشــخيص 

واقــع الجامعــة والوقــوف علــى أبــرز عناصــر القــوة والتحديــات، و دراســة 

وتحليــل رؤيــة اململكــة 2030 باعتبارهــا مرجعيــة رئيســة، بمــا يســهم فــي بنــاء 

توجهــات وأهــداف الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة، مــع دراســة عــدة 

نمــاذج معتمــدة للتخطيــط تتســم بالعلميــة واملنهجيــة، مــع توافقهــا مــا تصبــو 

إليــه الجامعــة خــال املرحلــة القادمــة، وقدرتهــا علــى اســتيعاب املتغيــرات التــي 

يشــهدها قطــاع التعليــم الجامعــي بشــكل خــاص، مــن خــال نمــوذج املواءمــة 

أو املحــاذاة Alignment Model   والــذي يدعــم إحــداث التوافــق بيــن رســالة 

الجامعــة واملــوارد املتاحــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى األداء بفاعليــة

   وإننــي - نيابــة عــن أعضــاء لجنــة إعــداد الخطــة االســتراتيجية الثالثــة 

- أتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر ملعالــي مديــر الجامعــة علــى دعمــه ورعايتــه 

الكريمــة لجميــع مراحــل وأنشــطة وفعاليــات إعــداد هــذه الخطــة، كمــا أعبــر 

عــن بالــغ الشــكر لســعادة وكاء الجامعــة وكافــة قيــادات الكليــات والعمــادات 

واإلدارات على مشــاركتهم الفاعلة في كافة اللقاءات وورش العمل لتشــخيص 

الواقــع وبنــاء التوجهــات .

وفــي الختــام فــإن هــذه الخطــة التــي بيــن أيدينــا هــي نتــاج فريــق العمــل 

بالجامعــة والــذي يســتهدف الحفــاظ علــى مــا تــم إنجــازه وهــو كثيــر، واســتدامة 

التميــز وهــو حــق، والوفــاء بطموحــات الطلبــة واملنســوبين واملجتمــع والوطــن 

، وفــق هللا جامعتنــا لتحقيــق مــا تصبــو إليــه فــي هــذه 
ً
 وأبــدا

ً
وهــو املســتحق دائمــا

الخطــة الطموحــة، والحمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات .                                                       

رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الثالثة

أ.د.محمد بن عثمان الركبان

تقدمي رئيس لجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية الثالثة 
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Executive Summary ملخص تنفيذي

تأتــي الخطــة االســتراتيجية الثالثــة لجامعــة املجمعــة بينمــا تحــل 

الذكــرى العاشــرة علــى إنشــائها، محققــة العديــد مــن النجاحــات 

والقفــزات النوعيــة باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى االعتمــاد املؤس�ســي، 

لتحقيــق   
ً
ســعيا والتأســيس،  النشــأة  مرحلــة  تحديــات  لتتجــاوز 

تطلعــات وآمــال أبنــاء الوطــن. وترتكــز الخطــة الحاليــة علــى عــدد  مــن 

املنطلقــات املرجعيــة والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا الخصوصيــة الثقافيــة 

واالجتماعيــة والقيــم الوطنيــة، ومتطلبــات املواءمــة مــع توجهــات 

رؤيــة اململكــة 2030، واالســتعداد للتطــورات التــي ســيفرضها نظــام 

الجامعــات الجديــد والــذي سيســاهم  فــي فتــح آفــاق أكاديميــة وإداريــة 

أرحــب وتحقيــق التنــوع فــي املصــار واملــوارد املاليــة الذاتيــة، وتعزيــز 

االســتقالية املنضبطــة للجامعــات، وســيمكنها مــن بنــاء لوائحهــا 

قرهــا 
ُ
األكاديميــة واملاليــة واإلداريــة وفــق السياســات العامــة التــي ت

الدولــة، وذلــك وفــق مرتكــزات رؤيــة اململكــة مــن خــال واالســتثمار 

األمثــل للمــوارد البشــرية واألكاديميــة واإلداريــة، مــع التنظيــم اإلداري 

للجامعــات، بمــا فــي ذلــك هياكلهــا وصاحياتهــا ومؤشــرات أدائهــا فــي 

املجــاالت التعليميــة والبحثيــة واإلداريــة. 

           ويعتمــد بنــاء هــذه الخطــة الثالثــة -التــي بيــن أيدينــا - علــى 

العديــد مــن املراحــل وفــق منهجيــة تخطيطيــة محــددة الخطــوات 

الجامعــة  لبيئــة  العلمــي  التحليــل  علــى  ارتكــزت  املعالــم،  واضحــة 

الداخليــة والخارجيــة، ورصــد التوجهــات الوطنيــة والعامليــة املؤثــرة 

ومتطلبــات  انعكاســاتها  ودراســة  العالــي،  التعليــم  مســتقبل  علــى 

 لتحديــد القضايــا ذات األولويــة، وصياغــة 
ً

املواءمــة معهــا؛ وصــوال

الرؤيــة والرســالة واألهــداف بمشــاركة جميــع األطــراف ذوي العاقــة، 

كمنهــج عمــل جماعــي، ونهــج تشــاركي فــي التخطيــط. 

ولقــد تــم تشــكيل لجنــة الخطــة الثالثــة خــال شــهر ينايــر 2019م، 

والتــي بــدأت مباشــرة فــي عقــد العديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات 

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، بشــرط أن تتوافــق مــع مــا تصبــو إليــه الجامعــة خــال 

املرحلة القادمة، وقادرة على استيعاب التغيرات التي يشهدها قطاع 

التعليــم الجامعــي بشــكل خــاص، فــكان نمــوذج املواءمــة أو املحــاذاة 

رســالة  بيــن  التوافــق  إحــداث  يدعــم  والــذي   Alignment Model

الجامعــة واملــوارد املتاحــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى األداء بفاعليــة، مــن 
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خــال التركيــز علــى مكامــن قوتهــا وتميزهــا مــع االهتمــام بعــاج جوانــب 

التحســين والتوصيــات التطويريــة التــي ظهــرت فــي خططهــا الســابقة، 

بما يحقق القفزة النوعية والتحول الكيفي الذي تستهدفه الجامعة 

خــال ســنواتها القادمــة. 

وتراكــم  التخصصــات  بتنــوع  اتســم  الخطــة  إعــداد  فريــق  إن 

الخبرات التخطيطية، حيث سعى إلى العناية بتعدد مصادر البيانات 

 االنطــاق مــن واقــع 
ً
واملعلومــات كمدخــات نوعيــة للخطــة مســتهدفا

علــى  الجامعــي  بالتعليــم  املحيطــة  التحــوالت   
ً
ومســتوعبا حقيقــي 

املســتوى الوطنــي والدولــي. وبنــاء عليــه فــام الفريــق بدراســة وتحليــل 

عــدد )44( وثيقــة تضمنــت وثائــق وتقاريــر جامعــة املجمعــة، تقاريــر 

وطنيــة ودوليــة، خطــط وطنيــة إقليميــة ودوليــة الســتخاص الــدروس 

املســتفادة.

النســق  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الجامعــي  التعليــم  نســق  ويمثــل 

االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي الشــامل ألي مجتمــع، ومــن ثــم ال 

يمكن أن تكون الجامعات بمنأى عن االتجاهات والتوجهات الكبرى 

واملؤثــرة والتــي تمثــل تغيــرات وتطــورات طويلــة املــدى وعميقــة التأثيــر 

فــي هــذا العصــر فائــق الســرعة فــي تطــوره وفــى تجــدد مامحــه وســماته، 

وفــى تشــابك مشــكاته االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة 

العــام املعنــي بتحليــل التوجهــات  الهــدف  والتقنيــة. وانطاقــا مــن 

العامليــة والتغيــرات املســتقبلية املؤثــرة فــي وضــع الخطــة االســتراتيجية 

الثالثــة للجامعــة 2020- 2025 تــم تلخيــص أهــم التوجهــات العامليــة 

واملتغيــرات املســتقبلية فــي مجــاالت التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي 

وخدمــة املجتمــع مــن خــال االطــاع علــى مجموعــة مــن التقاريــر 

الصــادرة عــن مؤسســات عامليــة وإقليميــة ووطنيــة.

الثالثــة  بنــاء خطتهــا االســتراتيجية  فــي  الجامعــة  ولقــد تطلعــت 

الستخدام أفضل املمارسات العلمية  التي تمكنها من االستفادة من 

تجــارب اآلخريــن علــى كافــة املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة 

كأســلوب املقارنــة املرجعيــة علــى اعتبــاره  عمليــة مســتمرة لقيــاس 

ومقارنة  األداء، الخدمات، واملمارسات في الجامعة بجامعات  أخرى 

متميزة أو رائدة في جميع املجاالت أو في احداها ، وتستخدم كأساس 

للمقارنــة املرجعيــة )Benchmarking( كأســلوب لتحســين وتطويــر 

األداء؛ مــن خــال املشــاركة فــي املعلومــات واملعرفــة والخبــرات؛ حيــث 

تعــد مــن أهــم األدوات التــي يتــم اســتخدامها فــي عمليــات التخطيــط 

بمختلــف أنواعــه.

ويرتكــز التوجــه االســتراتيجي للجامعــة خــال املرحلــة القادمــة علــى 

الخيــار واملســار املســتقبلي الــذي ســوف تتخــذه الجامعــة ، باإلضافــة 

إلى بناء الرؤية اإلستراتيجية للجامعة واملعبرة عن مكانتها املؤسسية 

ووضعهــا االســتراتيجي بعــد تحقيــق االعتمــاد املؤس�ســي وســعيها نحــو 



12

يتطلــب  مــن برامجهــا، والــذي  للعديــد  البرامجــي  تحقيــق االعتمــاد 

التركيــز علــى عناصــر التميــز والبنــاء عليهــا لتحقيــق االســتدامة في النمو.

         ووفــق توجــه الجامعــة االســتراتيجي، تــم بنــاء رؤيتهــا ورســالتها 

وقيمهــا فــق مــا يلــي:

MU Vision :رؤية الجامعة

 ،
ً
، منافسة عامليا

ً
 » أن تكون جامعة املجمعة متميزة محليا

»
ً
 وتنمويا

ً
مساهمة بكفاءة معرفيا

MU Mission :رسالة الجامعة

 
ً
تحقيقــا نوعــي،  معرفــي  وانتــاج  تناف�ســي،  تعليــم  بتوفيــر  »االلتــزام 

للمســؤولية املجتمعيــة للجامعــة نحــو التنميــة املســتدامة وجــودة 

الحيــاة«

القمي املحورية الحاكمة

 Institutional work العمل املؤس�سي -

   Professionalization املهنية -

Transparency الشفافية -

Integrity النزاهة -

Excellence    التميز -

Creativity      االبداع -

Sustainability  االستدامة -

املجمعــة،  لجامعــة  الحالــي  االســتراتيجي  الوضــع  ضــوء  وفــي 

نيــة واملســتقبلية، ومواءمــة مــع املســتجدات 
َ
 مــع أولوياتهــا اال

ً
وتوافقــا

 لألولويات، 
ً
املجتمعية، تم تحديد خمس قضايا رئيسة تمثل مرتكزا

كإطــار لخريطــة عامــة بمــا ييســر وضــع األهــداف املائمــة ملعالجــة تلــك 

القضايــا. وتعتمــد عمليــة تحديــد وصياغــة القضايــا اإلســتراتيجية 

على تحليل الفجوات األساسية التي تم الوقوف عليها من تشخيص 

الوضــع الراهــن للجامعــة فــي ضــوء مــا ينبغــي أن يكــون عليــه األداء 

النموذجــي املســتهدف لتحقيــق األهــداف. وبنــاء علــى نتائــج تشــخيص 

وتحليــل الوضــع الراهــن لجامعــة املجمعــة، ومجمــل فجــوات األداء 

األساســية التــي تــم تحديدهــا، وفــي إطــار توجههــا اإلســتراتيجي خــال 

الســنوات القادمــة مــن تنفيــذ خطتهــا اإلســتراتيجية الثالثــة، تضمنــت 

القضايــا واألولويــات خمــس محــاور رئيســية هــي:

الحوكمة 	-

التعليم والتعلم 	-

البحث العلمي 	-

الشراكة املجتمعية 	-

املرافق والخدمات 	-
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وبنــاء علــى تلــك القضايــا ذات األولويــة، ومــن خــال املنهجيــة 

الجهــات  كافــة  رأي  واســتطاع  الخطــة  إعــداد  فــي  التشــاركية 

والوحــدات، ومــا تــم اســتخاصه مــن عناصــر قــوة ونواحــي ضعــف فــي 

البيئــة الداخليــة، والفــرص والتحديــات التــي تفرضهــا متغيــرات البيئة 

الخارجيــة، بمــا نتــج عنــه اســتخاص الخيــارات اإلســتراتيجية املتاحــة 

ملعالجة القضايا ذات األولوية خال الفترة القادمة، ومن ثم تم بناء 

مصفوفــة األهــداف االســتراتيجية والتفصيليــة وصياغــة مؤشــرات 

األداء االســتراتيجي، والتــي تضمنــت 5 أولويــات منبثقــة عــن مجــاالت 

تركيــز الجامعــة خــال مرحلتهــا القادمــة وهــي:

الحوكمة الشاملة لألداء 	-

املكانة املؤسسية للجامعة 	-

تنافسية البرامج واملخرجات التعليمية 	-

اإلنتاج النوعي للمعرفة 	-

جودة املرافق والخدمات الجامعية 	-

واســتناًدا إلــى أهميــة رصــد ومتابعــة إنجــاز األهــداف، وحيــث إن مــا 

ال يمكن قياسه، ال يمكن إدارته وتحسينه، فلقد تم تحديد وصياغة 

مؤشــرات األداء األساســية KPIs لقيــاس مــدى اإلنجــاز فــي تحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية بشــكل يضمــن التــوازن علــى املــدى املتوســط 

والبعيــد. واعتمــدت عمليــة صياغــة تلــك املؤشــرات علــى التوافــق مــع 

املؤشرات األساسية التي تستهدفها التوجهات التعليمية والتنموية، 

بمــا يحقــق التناغــم واملواءمــة معهــا.

 )5( خمســة  االســتراتيجية  مصفوفــة  تضمنــت  عليــه،  وبنــاًء 

أهــداف إســتراتيجية عامــة، تــم بنائهــا لتعالــج القضايــا اإلســتراتيجية، 

 يمكــن بنــاء املبــادرات والبرامــج 
ً
 تفصيليــا

ً
كمــا تشــتمل علــى )27( هدفــا

واملشروعات في ضوئها، كما تم صياغة )20( مؤشًرا لقياس مستوى 

وجــاءت  واملبــادرات.  األهــداف  لتلــك  واإلنجــاز  االســتراتيجي  األداء 

األهــداف االســتراتيجية علــى النحــو التالــي:

الهدف االستراتيجي األول: االلتزام بالحوكمة الشاملة 	.1

الهدف االستراتيجي الثاني: االرتقاء بمكانة الجامعة 	.2

الهدف االستراتيجي الثالث: تحقيق التنافسية في مخرجات  	.3

البرامــج التعليميــة

الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز انتاج املعرفة 	.4

الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين جودة الخدمات 	.5

ولقــد ارتكــز بنــاء خريطــة املبــادرات لجامعــة املجمعــة علــى العديــد 

مــن مدخــات الخطــة التــي تضمنــت الخطتيــن الســابقتين والتقاريــر 

العشــر  خــال  األهــداف  إنجــاز  ملعــدالت  املوضحــة  االســتراتيجية 

ســنوات الســابقة، والتوصيــات التطويريــة املنبثقــة عنهــا لتجســير 
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فجــوات األداء. كمــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار فــي صياغــة وبنــاء تلــك 

املبــادرات مجمــل الــرؤى واملرئيــات التــي تــم اســتخاصها مــن خــال 

اســتطاعات الــرأي ومجموعــات التركيــز الطابيــة واملقابــات التــي تــم 

تنظيمهــا مــع القيــادات، ومخرجــات ورش العمــل والتــي تمثــل أهــم 

املصــادر، بمــا يدعــم االلتــزام الكبيــر بمراحــل التنفيــذ نتيجــة لعــدم 

إغفــال أبعــاد الواقــع الفعلــي لوحــدات الجامعــة وطموحــات جميــع 

واملســتفيدين.  األطــراف 

إن املبــادرات الــواردة واملدرجــة تمثــل املشــاريع واإلجــراءات واألنشــطة 

املحققــة لألهــداف التفصيليــة، والتــي بدورهــا يتحقــق عنهــا األهــداف 

االســتراتيجية، وهــي التــي تــم التوافــق عليهــا خــال العديــد مــن ورش 

العمــل لكافــة وكاالت الجامعــة والجهــات التابعــة لهــا لرصــد كافــة 

االحتياجــات واستشــراف التوجهــات خــال املرحلــة القادمــة، ومــن 

ثــم العمــل فــي ضوئهــا كمســارات إرشــادية يمكــن مــن خالهــا تحقيــق 

الطموحــات والوصــول إلــى التطلعــات.

         ومــن الضــروري األخــذ بعيــن االعتبــار أن مــن هــذه املبــادرات مــا 

سوف يستمر على املدى البعيد، وما سوف يتحقق وينتهي على املدى 

القريب واملتوسط، كما أن هناك مساحة من الحرية لكافة وحدات 

وجهــات الجامعــة إلدراج مزيــد مــن املبــادرات التــي تحقــق أهدافهــا 

النوعيــة، أو اقتــراح مبــادرات جديــدة ومشــاريع ملحــة خــال املراحــل 

التشــغيلية والتنفيذيــة وفــق أيــة مســتجدات أكاديميــة ومجتمعيــة 

يفرضهــا املســتقبل.

، يعتمــد نجــاح الخطــة وفاعليــة تنفيذهــا علــى 
ً
خــرا

َ
 وليــس ا

ً
       أخيــرا

يمكــن  التــي بدونهــا ال  املمكنــات والشــروط املوضوعيــة  مــن  عــدد 

التحقــق مــن النتائــج أو املعوقــات التــي تواجــه الوحــدات فــي عمليــة 

التنفيــذ. وتســتند مرتكــزات نجــاح وفعاليــة تنفيــذ الخطــة الثالثــة إلــى 

بعدين هما : العوامل املساعدة أو املمكنات Enablers، والنتائج أي 

املــردود مــن وراء التنفيــذ الناتــج results وتتضمــن تلــك املمكنــات فــي 

أهمهــا مــا يلــي :

الدعم الفني املستدام لوحدات الجامعة 	-

رفع جاهزية املواءمة مع التحوالت 	-

دعم االستدامة التنظيمية واملالية 	-

املتابعة والتقويم 	-

تجسير الفجوات 	-

تجويد نظام التقارير   	-

إدارة املخاطر املحتملة 	-
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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

متميــزة  املجمعــة  جامعــة  تكــون  أن 
مســاهمة   ،

ً
عامليــا منافســة   ،

ً
محليــا

ً
وتنمويــا  

ً
معرفيــا بكفــاءة 

 
ً
االلتــزام بتوفيــر تعليــم تناف�ســي، وانتــاج معرفــي نوعــي، تحقيقــا

للمســؤولية املجتمعيــة للجامعــة نحــو التنميــة املســتدامة وجــودة 
الحيــاة

األهداف االسرتاتيجية

الخطة االستراتيجية الثالثة 
لجامعة املجمعة
2025 -2020
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: السياق املنهجي للخطة
ً
أوال

Methodological Context 
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تستند الخطة الثالثة لجامعة املجمعة إلى مراعاة بعدين أساسيين هما السياق والنسق )Context & System( بما يكفل أخذ كل 

املتغيــرات املؤثــرة فــي البيئــة والواقــع الكلــي الــذي تعمــل فــي إطــاره الجامعــة، لرســم مامــح االســتراتيجيات، واألهــداف والغايــات. كمــا ُيعــد 

الســياق نتاجــا لجملــة القــوى الدافعــة للتطويــر، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن عناصــر اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة وتقنيــة، علــى املســتوى 

نيــة واملســتقبلية.
َ
الوطنــي، واإلقليمــي، والعالمــي بــكل تداعياتهــا املتنوعــة علــى الخيــارات االســتراتيجية للجامعــة خــال املرحلــة اال

)1/1( املنطلقات املرجعية:

تنطلق الخطة الثالثة من منطلقات محددة تراعي السياق املحلي والوطني وسماته وخصوصيته االجتماعية والثقافية، كما تراعي 

الخطة أبعاد التحوالت العلمية واألكاديمية املعاصرة، بما يدعم البناء املنهجي لتوجهات الخطة ومسارات املستقبل املأمول كما يلي: 

- الُهوّية الوطنية، وخصوصية الثقافة العربية واإلسامية الداعمة إلعداد أجيال واعية قادرة على املشاركة الفاعلة في بناء املجتمع، 

واملحافظة على ُهويته بالعلم والعمل والتنمية.

- اعتبار  رؤية اململكة 2030 مرجعية رئيسة وهي منبثقة عن االلتزام بأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 

- التركيز على دعائم االســتدامة sustainability )اســتدامة النجاح واملحافظة على النمو واســتدامة التميز والســمعة املؤسســية وكســب 

مزيــد مــن ثقــة املجتمــع فــي األداء والبرامــج(.

-  الدروس املستفادة من الخطتين األولى والثانية للجامعة مع التركيز على جوانب التحسين املستهدفة واستثمار مجاالت التميز.

- التخطيــط الواقعــي واختيــار نمــوذج مائــم للمرحلــة املقبلــة، وهــو نمــوذج املواءمــة أواملحــاذاة فــي التخطيــط للتركيــز علــى عناصــر النمــو 

والتميــز.

- التوجه الوطني لارتقاء بالتعليم الجامعي وتنمية قدراته التنافسية في ظل اقتصاد قائم على املعرفة واالبتكار.

- التشريعات واللوائح التنظيمية للتعليم الجامعي والتوجهات املستقبلية لوزارة التعليم )نظام الجامعات الجديد(.

- خطــط التنميــة الستشــراف التوجهــات الرســمية للتعليــم؛ لتحقيــق االنســجام واملواءمــة واالرتقــاء بمســتوى الجاهزيــة ملــا هــو قــادم مــن 

تغيــرات.
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- تبني أولويات إستراتيجية شاملة توجه مسارات الجامعة خال املرحلة القادمة، ونابعة من رؤى القيادات واملنسوبين والطلبة.

- استقراء االتجاهات العاملية املؤثرة على التعليم وانعكاساتها على املسارات املستقبلية للجامعات وسبل التكيف معها.

 

الهو�ة�الوطنية

االتجاهات�العامليةالتوجھ�الوط��

دعائم�االستدامة

رؤ�ة�اململكة�٢٠٣٠

املنطلقات�املرجعية

نظام�ا��امعات�ا��ديد
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)2/1( منهجية التخطيط

علــى الرغــم مــن تعــدد منهجيــات التخطيــط االســتراتيجي والتــي يجــب أن تتــاءم مــع طبيعــة كل مؤسســة، إال أن هنــاك مراحــل مشــتركة 

بيــن مختلــف املنهجيــات التخطيطيــة، ومــن أهــم تلــك املراحــل: تحديــد الرؤيــة والرســالة، إجــراء سلســلة مــن التحليــات للبيئــة الداخليــة 

والخارجيــة، والفجــوات فــي األداء، بمــا يوفــر ســياق مائــم للوقــوف علــى القضايــا االســتراتيجية املحوريــة، ثــم تأتــي مرحلــة البرمجــة 

االســتراتيجية لتطويــر اســتراتيجيات محــددة تتضمــن األهــداف االســتراتيجية، وبنــاء املبــادرات، أخــذا فــي االعتبــار أيــة تغيــرات  طارئــة 

ومســتجدات محيطــة.

ولقد تبنت جامعة املجمعة في إعداد خطتها االستراتيجية الثالثة الخطوات املنهجية التي يلخصها الشكل التالي:
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Planning Model :3/1( المنوذج التخطيطي(

 Alignment Model نموذج املحاذاة أو املالءمة

إن الغــرض الكلــي لهــذا النمــوذج هــو التأكيــد علــى التوافــق التــام بيــن رســالة الجامعــة واملــوارد املتاحــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى األداء 

بفاعلية، ولهذا النموذج فائدة كبيرة للمنظمات التي تحاول أن تركز على مكامن قوتها وتميزها مع االهتمام بعاج جوانب الضعف التي 

ظهــرت فــي خططهــا الســابقة، وتحســين األداء بشــكل مســتمر.

)4/1( مراحل المنوذج 

املرحلة األولى: التلخيص )صياغة الرؤية والرسالة(

املرحلة الثانية: التحديد )تحديد عناصر التميز والكفاءة في مقابل جوانب التحسين(

املرحلة الثالثة: التعديل )تحديد التعديات الضرورية للتحسين(

املرحلة الرابعة: الدمج )دمج التعديات والتحسينات املطلوبة في األهداف والبرامج واملبادرات(

 

٣٢١ ٤

الدمج

دمج�التعديالت���
األهداف�واملبادرات�

صياغة��عديالت�الرؤ�ة�
والرسالة�والتوجھ�

تحديد�عناصر�التم�����
مقابل�جوانب�التحس�ن

ت��يص�ما�تم�إنجازه
خالل�ا��طط�السابقة�

الت��يصالتحديدالتعديل
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)5/1( املراحل والخطة الزمنية إلعداد الخطة:

األنشطةاملرحلة
الفترة الزمنية 2019م

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

املرحلة 
األولى 

التخطيط:

وضع الخطة الزمنية

بناء فرق العمل

املرحلة 
الثانية: 

دراسة تجربة 
الجامعة في 
التخطيط 
االستراتيجي 

استعراض الخطة 
االستراتيجية األولى 

والخطة االستراتيجية 
الثانية وتقارير متابعتها

إعداد تقرير حول 
الخطط االستراتيجية 
األولى والثانية وتقارير 

متابعتها
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املرحلة 
الثالثة: 

تشخيص 
واقع الجامعة

لقاءات مع القيادات 
العليا في الجامعة

 ورشة عمل مع
 القيادات األكاديمية
واإلدارية بالجامعة

ورشة عمل ممثلي 
املجتمع املحلي

االستبانات

مقارنة نتائج تشخيص 
الوضع الراهن مع 
التوجهات العاملية 

والوطنية.

إعداد املصفوفة 
األولية ألهداف 

ومبادرات الخطة 
االستراتيجية الثالثة

تحليل 
التوجهات 
الوطنية 
والعاملية 
املؤثرة في 

وضع الخطة 
االستراتيجية 

للجامعة

دراسة وتحليل 
التوجهات والتحوالت 
الوطنية و العاملية ذات 

العاقة بمؤسسات 
التعليم العالي 
واالستفادة منها
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بناء 
التوجهات 

العامة

مراجعة املصفوفة 
األولية ألهداف 

ومبادرات الخطة 
االستراتيجية الثالثة 
للجامعة وفق املحاور 

الخمسة

إصدار الخطة 
االستراتيجية 
في صورتها 

األولية 
وتحكيمها

إعداد وثيقة الخطة 
االستراتيجية لجامعة 
املجمعة في صورتها 
األولية  وتحكيمها.

اعتماد 
الخطة 

االستراتيجية 
في صورتها 

النهائية

طباعة وثيقة الخطة 
وتوزيعها على جهات 

الجامعة للبداية 
بتنفيذها وعمل 

الخطط التشغيلية 
لجهات الجامعة.
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)6/1( وثائق ومدخالت الخطة:

يتضمن الجدول التالي أهم مدخات الخطة االستراتيجية الثالثة لجامعة املجمعة:

التقارير والوثائق

أوال: وثائق وتقارير جامعة املجمعة

- الخطة االستراتيجية األولى لجامعة املجمعة.

- الخطة االستراتيجية الثانية لجامعة املجمعة.

- تقرير واقع الجامعة: مؤشرات ودالالت.

- التقارير السنوية للجامعة 1437، 1438، 1439هـ.

- تقرير املشروع التطويري لتهيئة الجامعة لاعتماد األكاديمي.

- تقرير االعتماد املؤس�سي لجامعة املجمعة.

- تقرير مواءمة الخطة الثانية مع رؤية اململكة 2030.

- التقرير االستراتيجي األول ملتابعة الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة 1438.

- التقرير االستراتيجي األول ملتابعة الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة 1439.

- التقريــر االســتراتيجي الثالــث والختامــي ملتابعــة الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة 
.1440
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ثانيا: وثائق وتقارير وطنية ودولية

- وثيقة رؤية اململكة 2030

- برنامج التحول الوطني 2020

- خطة التنمية العاشرة.

- االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

- إستراتيجية التحول نحو مجتمع املعرفة.

- التعليم العالي وبناء مجتمع املعرفة في اململكة العربية السعودية، تقويم دولي.

- الجامعات السعودية على الخارطة الدولية.

- ملخــص التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم للجميــع، املســاءلة فــي مجــال التعليــم: الوفــاء 
بتعهداتنــا، اليونســكو 2018.

- التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، الهجرة والنزوح والتعليم، اليونسكو 2019.

- إعــان إنشــيون و إطــار العمــل لتحقيــق الهــدف الرابــع - التعليــم بحلــول عــام 2030، 
اليونســكو.

- تعميــم الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة-التعليم حتــى عــام 2030 فــي 
التخطيط والسياسات القطاعّية الشاملة، دليل تقني موّجه ملكاتب اليونسكو امليدانية 

اليونســكو.

- تقرير نحو تنمية مستدامة للمملكة العربية السعودية.

- عرض تفصيلي الهدف 4 للتنمية املستدامة التعليم 2030 )دليل( اليونسكو.
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التقارير والوثائق

- الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم السعودية.

- أهــداف التنميــة املســتدامة: االســتعراض الطوعــي الوطنــي األول للمملكــة العربيــة الســعودية، 
املنتــدى السيا�ســي رفيــع املســتوى لعــام 2018 م التحــول نحــو مجتمعــات مســتدامة ومرنــة، 9 

يوليــو 2018 الــى 18 يوليــو 2018، نيويــورك.

- تقرير عن التنمية في العالم، الطبيعة املتغيرة للعمل، البنك الدولي 2019.
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)1/2( النطاق الجغرايف للجامعة

عــد جامعــة املجمعــة مــن أحــدث الجامعــات الســعودية؛ حيــث 
ُ
ت

تأسست في 3 رمضان 1430هـ املوافق 24 أغسطس 2009م بناًء 

علــى قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز 

- رحمــه هللا - رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي 

محافظــة  إلــى  املجمعــة  جامعــة  تســمية  وتعــود  الســعودية،  فــي 

املجمعــة التــي تقــع شــمال مدينــة الريــاض، وهــي إحــدى محافظــات 

نســب إلــى مدينــة املجمعــة قاعــدة املحافظــة 
ُ
منطقــة  الريــاض، وت

وأكبر مدنها، وتقع إلى الشــمال الغربي من مدينة الرياض بمســافة  

180كم ، وعن القصيم  150كم ، وتســتهدف جامعة املجمعة في 

خدماتها كا من محافظات املجمعة ، والزلفي ، والغاط ، ورماح ، 

ومركز حوطة سدير ، لتغطي بذلك منطقة جغرافية كبيرة تتكون 

من أربع محافظات تتبع لها عشــرات املدن والقرى والهجر، ويبلغ 

مجمــوع عــدد ســكان هــذه املحافظــات واملراكــز التابعــة لهــا أكثــر مــن 

250 ألــف نســمة، اكتمــل فيهــا التعليــم العــام فــي وقــت مبكــر بحمــد 

هللا، وأكملــت هــذه الجامعــة منظومــة التعليــم مــن خــال انتشــار 

الكليــات بأقســامها املختلفــة للبنيــن والبنــات؛ لتحقــق هــدف وزارة 

التعليــم بالتوســع فــي التعليــم الجامعــي، وتســاعد فــي اســتيعاب 

األعــداد املتزايــدة مــن خريجــي الثانويــات العامــة فــي هــذه املنطقــة 

الجغرافيــة الكبيــرة، ويقــع مقــر 

فــي  الرئيــس  الجامعيــة  املدينــة 

مدينــة  مــن  الجنوبيــة  الجهــة 

األرض  مــن  جــزء  فــي  املجمعــة 

املخصصــة للجامعــة، والبالغــة 

مســاحتها أكثــر مــن  6 مليــون متــر 

شــاَهد من الطريق الســريع الرابط بين الرياض والقصيم 
ُ
مربع، وت

كأحــد أبــرز املعالــم فــي املنطقــة، ويتبــع للجامعــة أكثــر مــن عشــرين 

مبنى إلدارة الجامعة، وللكليات ، والعمادات املساندة، والخدمات 

واألكاديميــة  اإلداريــة  املختلفــة  الجامعــة  ووحــدات  الطبيــة، 

منتشــرة فــي املحافظــات األربــع؛ لتقــدم الجامعــة خدماتهــا فــي مجــال 

التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع لســاكني هــذه البقعــة 

الجغرافيــة الغاليــة مــن الوطــن العزيــز، وتــوزع جهودهــا بيــن هــذه 

املحافظــات لتســهم فــي التنميــة والتطويــر والتقــدم الــذي تشــهده 

هــذه املحافظــات.

 جامعــة املجمعــة ملحافظــة املجمعــة التــي تقــع 
ُ
وتعــود تســمية

شــمال مدينــة الريــاض، وهــي إحــدى محافظــات منطقــة الريــاض، 

ســُب إلــى مدينــة املجمعــة قاعــدة املحافظــة وأكبــر مدنهــا، وتقــع 
ْ
ن
ُ
وت

إلــى الشــمال الغربــي مــن مدينــة الريــاض بمســافة 180 كــم، وعــن 
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القصيــم 150 كــم، وتســتهدف جامعــة املجمعــة فــي خدماتهــا كا 

مــن محافظــات  املجمعــة، والزلفــي، والغــاط، ورمــاح، وعــدد مــن 

املراكــز التابعــة لهــذه املحافظــات، لتغطــى بذلــك منطقــة جغرافيــة 

كبيــرة تتكــون مــن أربــع محافظــات تتبــع لهــا عشــرات املــدن والقــرى 

والهجــر، ويبلــغ مجمــوع عــدد ســكان هــذه املحافظــات واملراكــز 

التابعــة لهــا أكثــر مــن250 ألــف نســمة، اكتمــل فيهــا التعليــم العــام 

فــي وقــت ســابق بحمــد هللا، لتكمــل هــذه الجامعــة منظومــة التعليــم 

مــن خــال انتشــار الكليــات بأقســامها املختلفــة للبنيــن والبنــات، 

الجامعــي،  التعليــم  فــي  بالتوســع  التعليــم  هــدف وزارة  لتحقيــق 

وتســاعد فــي اســتيعاب األعــداد املتزايــدة مــن خريجــي الثانويــات 

العامــة فــي هــذه املنطقــة الجغرافيــة الكبيــرة، وَيقــع مقــر املدينــة 

الجامعيــة الرئيــس فــي الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة املجمعــة فــي 

ُجــزء مــن األرض املخصصــة للجامعــة، والبالــغ مســاحتها أكثــر مــن 

6 مليــون متــر مربــع، ويتبــع للجامعــة أكثــر مــن عشــرين مبنــى إلدارة 

الجامعــة، وللكليــات، والعمــادات، والخدمــات الطبيــة، ووحــدات 

الجامعــة املختلفــة اإلداريــة واألكاديميــة منتشــرة فــي املحافظــات 

األربــع، لتقــدم الجامعــة خدماتهــا لســاكني هــذه البقعــة الجغرافيــة 

الغالية من الوطن العزيز، لتساهم في التنمية الشاملة والتطوير 

والتقــدم الــذي تشــهده هــذه املحافظــات وهــي:

محافظة املجمعة:

ــم،  ــة القصي ــة ومنطق ــة الرشقي هــا مــن الشــاِل املنطق يَُحدُّ

ومــن الجنــوب محافظــة ثــادق ومحافظــة شــقراء، ومــن الــرشق 

محافظــة رمــاح، ومــن الغــرب محافظــة الزلفــي ومحافظــة 

ــم2. ــغ مســاحتها 30000 كل ــاط، وتبل الغ

محافظة الزلفي:

يحدهــا مــن الشــال والغــرب منطقــة القصيــم، ومــن 

ــة،  ــة املجمع ــرشق محافظ ــن ال ــاط، وم ــة الغ ــوب محافظ الجن

وتبلــغ مســاحتها 5540 كلــم2.

محافظة رماح:

مدينــة  الجنــوب  ومــن  الشــرقية،  املنطقــة  الشــمال  مــن  هــا  َيُحدُّ

محافظــة  الغــرب  ومــن  الشــرقية،  املنطقــة  الشــرق  ومــن  الريــاض، 

املجمعــة، ومحافظــة ثــادق وحريمــاء تبلــغ مســاحتها 15900 كلــم2.

محافظة الغاط:

هــا مــن الشــمال محافظــة الزلفــي، ومــن الجنــوب محافظــة  وَيُحدُّ

شــقراء، ومــن الشــرق محافظــة املجمعــة، ومــن الغــرب منطقــة القصيم، 

وتبلــغ مســاحتها 2690 كلــم2.
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)2/2( السياق املؤسيس للجامعة

)1/2/2( هوية الجامعة

املهــام  تعريــف  إلــى  تأسيســها  منــذ  املجمعــة  جامعــة  ســعت 

 ألهميــة 
ً
الرئيســة التــي ســتضطلع بهــا فــي منطقتهــا الجغرافيــة، نظــرا

تأطيــر هــذه املهــام ألعمــال الجامعــة، ومــدى تأثيــر تعريــف هــذه املهــام 

علــى أولويــات الجامعــة ورؤيتهــا املســتقبلية. وقــد تــم تحديــد هــذه 

املهــام مــن خــال قــراءات متعمقــة فــي األســباب الرســمية لنشــأة 

هــذا  فــي  الدوليــة  االتجاهــات  مــن  العديــد  واســتقراء  الجامعــة، 

املجــال، وقــد تــم تعريــف هــذه املهــام كمــا يأتــي:  

- تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص، وتوســيع التحــاق طــاب املنطقــة 

الجغرافيــة بالجامعــة.

- دعــم جهــود تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي 

املحليــة. املنطقــة 

- دعم البحث العلمي واإلنتاج املعرفي النوعي وخدمة املجتمع.

تحســين جــودة الفــرص التعليميــة املقدمــة علــى املســتوى  	-

. اإلقليمــي

- توســيع وتنميــة القــدرات املؤسســية ملنظومــة التعليــم العالــي 

علــى املســتوى الوطنــي.

 الرتبــاط هــذه املهــام األربــع بشــكل مباشــر بخدمــة الجامعــة 
ً
ونظــرا

، وحيــث أن العمــل 
ً
للمنطقــة الجغرافيــة املحيطــة بهــا إقليميــا

علــى هــذه املهــام ســيحقق الســبب الرئيــس مــن وجــود جامعــة 

املجمعــة؛ فــإن فريــق العمــل علــى تشــخيص الواقــع يــرى بــأن يتــم 

االســتمرار فــي تبنــي هــذه املهــام الخمــس وأن يتــم العمــل عليهــا فــي 

الخطــة االســتراتيجية الثالثــة بطريقــة مختلفــة ومتعمقــة.
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)2/2/2( الهيكل التنظيمي

إن أحد محددات كفاءة إدارة الجامعات وتحقيق رسالتها وأهدافها هو الهيكل التنظيمي، الذي يخلق االنسجام والتناغم بين كافة 

األنشــطة واملمارســات واألهــداف، بمــا يفــرض تعزيــز املرونــة وتدفــق املهــام بيــن املســتويات الهيراركيــة والتنظيميــة، وذلــك وفــق ثاثــة أبعاد 

هــي مــدى التعقــد complexity أو عــدد املســتويات اإلداريــة، ومســتوى الرســمية formalization أي درجــة اتبــاع اللوائــح اإلداريــة والعمــل 

 درجــة املركزيــة centralization، أي نمــط تركيــز الســلطة ودرجــة مشــاركة املســتويات التنفيذيــة وذوي 
ً
وفــق التوصيــف الوظيفــي، واخيــرا

العاقة واملســتفيدين. وتســعى جامعة املجمعة إلى تحديث هيكلها بشــكل دوري منتظم.
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)3/2/2( وكـــاالت الـجامعـــة

األهدافالوكالة

وكالة الجامعة

1. تحقيق التميز في اإلنشاءات والتجهيزات الجامعية
2. استحداث اإلجراءات، وكفاءة األدوات وأتمتة العمليات.

3. تعزيز الشراكات املؤسسية.
.
ً
4. اعتماد الجودة أكاديمًيا وإداريا

5. التطوير املستمر للمهارات واآلليات.
6. تعزيز الشراكة املجتمعية .

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

1. دعم برامج االبتعاث الخارجي والداخلي .
2. استقطاب الكفاءات املتميزة من حملة الشهادات العليا.

3. افتتاح برامج دراسات عليا تلبي احتياجات املجتمع.
4. دعم البحث العلمي لدراسة قضايا املجتمع.

5. توفير مصادر املعرفة الحديثة ملنسوبي الجامعة.
6. تدعيم الترجمة والنشر العلمي بالجامعة.

7. إنشاء كراس بحثية لدراسة القضايا العلمية واملجتمعية.
8. تبني املخترعين واملبتكرين.

9. فتح قنوات للتعاون الدولي مع الجامعات املحلية والعاملية.
10. تنظيم مشاركة منسوبي في املؤتمرات واملعارض العلمية.

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

1. تنمية مهارات الطالب والعناية باحتياجاته املهنية والتربوية. 
2. تطوير البرامج التعليمية وفق معايير الجودة .

3. االرتقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم لتحسين املخرجات.
4. تطوير علمية التقويم بما يحقق رفع كفاءة املخرجات.

5. إقامة برامج التبادل املعرفي بما يساعد على تحقيق متطلبات مجتمع املعرفة.
6. التواصل مع الخريجين واالستفادة من تجاربهم.
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وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

1. بناء الشخصية املتوازنة واملتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها وملجتمعها.
 علــى التحصيــل األكاديمــي 

ً
2. تهيئــة البيئــة التعليميــة والبحثيــة املناســبة للطالبــات، بمــا ينعكــس إيجابــا

واإلبــداع واالبتــكار.
3. تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية.

4. بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات املجتمع في الشراكة املجتمعية.
5. دعــم اإلرشــاد األكاديمــي و نشــر ثقافتــه بيــن الطالبــات, وتشــجيع مبــادرات وممارســات اإلرشــاد األكاديمــي 

املميــزة بأقســام الطالبــات .
6. إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة باملشاركة في األنشطة الطابية

7. بناء الشخصية املتوازنة واملتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها وملجتمعها.
 علــى التحصيــل األكاديمــي 

ً
8. تهيئــة البيئــة التعليميــة والبحثيــة املناســبة للطالبــات، بمــا ينعكــس إيجابــا

واإلبــداع واالبتــكار.
9. تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية.

10. بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات املجتمع في الشراكة املجتمعية.
11. دعم اإلرشــاد األكاديمي ونشــر ثقافته بين الطالبات, وتشــجيع مبادرات وممارســات اإلرشــاد األكاديمي 

املميــزة بأقســام الطالبــات.
12. إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة باملشاركة في األنشطة الطابية
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)4/2/2( الكليات واألقسام العلمية

إن قــرار إنشــاء الجامعــة بضــم كليــات كانــت موجــودة بالفعــل فــي كل مــن املجمعــة والزلفــي والغــاط وحوطــة ســدير كانــت تتبــع ســابقا 

لجامعــة امللــك ســعود أو جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن أو جامعــة القصيــم، فضــا عــن أن بعــض تلــك الكليــات عانــت مــن تعــدد 

مرجعياتها خال فترة زمنية قصيرة، فمن وزارة التربية والتعليم، إلى جامعة األميرة نورة، ثم إلى جامعة امللك سعود، وأخيرا إلى جامعة 

املجمعــة، وفــي املقابــل النظــر إلــى الواقــع للنهــوض بــه فــي كافــة الكليــات القائمــة حاليــا، وبــكل مــا تحملــه مــن أوجــه قصــور ومعانــاة، كمــا يضع 

هذا السياق أولويات تتعلق بدراسة اآلثار السالبة املتوقعة من انتقال املرجعية والتبعية من الجامعات السابقة إلى جامعة املجمعة.

الجــدول التالــي يحتــوي أســماء الكليــات واألقســام األكاديميــة التابعــة لهــا والدرجــات العلميــة التــي تمنحهــا:

طاب/طالباتالقسم األكاديميالبرنامج األكاديمياسم الكليةم
عدد الساعات 

الدراسية
عدد ساعات 

السنة التحضيرية

1
إدارة األعمال - 

املجمعة

---132طاب وطالباتإدارة األعمالاإلدارة املالية

---129طاب وطالباتاملحاسبةاملحاسبة

---140طاب وطالباتالقانونالقانون

2
العلوم الطبية 

التطبيقية

10529طاب وطالباتقسم التمريضبرنامج بكالوريوس التمريض

10829طاب وطالباتقسم العاج الطبيعيبرنامج بكالوريوس العاج الطبيعي والتأهيل الصحي

10529طاب وطالباتقسم املختبرات الطبيةبرنامج بكالوريوس علوم املختبرات الطبية

11129للطابقسم تقنية االجهزة الطبيةبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا األجهزة الطبية

11229طاب وطالباتقسم االشعة والتصوير الطبيبرنامج األشعة والتصوير الطبي

10329للطابقسم الصحة العامةبرنامج املعلوماتية الصحية
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3
كلية العلوم 
والدراسات 

اإلنسانية بالغاط

---132طاب وطالباتإدارة اعمالبرنامج نظم املعلومات االدارية

---140طابالقانونالقانون

---136طاب وطالباتاللغة اإلنجليزيةاللغة االنجليزية

4
كلية العلوم 
والدراسات 

االنسانية برماح

---132طاب وطالباتقسم ادارة األعمالبرنامج ادارة األعمال

---128طاب وطالباتقسم اللغة اإلنجليزيةبرنامج اللغة اإلنجليزية

---120طاب وطالباتقسم اللغة اإلنجليزيةبرنامج اللغة اإلنجليزية

---130طاب وطالباتقسم اللغة االنجليزيةبرنامج الدراسات االسامية

بكالوريوس طب وجراحة األسنانطب األسنان5
يوجد بالكلية 6 أقسام علمية تدعم 

البرنامج
16529طاب وطالبات

6
كلية التربية 

باملجمعة

---144طاب وطالباتقسم اللغة العربيةبرنامج اللغة العربية

---144طاب وطالباتقسم اللغة اإلنجليزيةبرنامج اللغة اإلنجليزية

---144طالباتقسم الدراسات اإلساميةبرنامج الدراسات اإلسامية

---144طاب وطالباتقسم التربية الخاصةبرنامج التربية الخاصة

---144طالباتقسم األحياءبرنامج األحياء

---144طالباتقسم الرياضياتبرنامج الرياضيات

---144طالباتقسم رياض األطفالبرنامج رياض األطفال
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7
كلية التربية – 

الزلفي

---138طاب وطالباتقسم الدراسات اإلساميةبكالوريوس الدراسات االسامية

---136طاب وطالباتقسم اللغة العربيةبكالوريوس اللغة العربية

---140طاب وطالباتقسم اللغة اإلنجليزيةبكالوريوس اللغة اإلنجليزية

8
علوم الحاسب 

واملعلومات

12629طاب وطالباتعلوم الحاسبعلوم الحاسب

12429طاب وطالباتتقنية املعلوماتتقنية املعلومات

12329---نظم املعلوماتنظم املعلومات

13129---هندسة الحاسبهندسة الحاسب

برنامج بكالوريوس الطب والجراحةكلية الطب9
يوجد بالكلية عدة أقسام علمية 

تدعم البرنامج
17332طاب وطالبات

العلوم بالزلفى10

---137طاب وطالباتالرياضياتبكالوريوس الرياضيات

132طاب وطالباتعلوم الحاسب واملعلوماتبكالوريوس علوم الحاسب وتقنية املعلومات

13629طاب وطالباتالكيمياءبكالوريوس الكيمياء

---136طاب وطالباتاالحياءبكالوريوس األحياء

---138طاب وطالباتالفيزياءالفيزياء
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11
العلوم والدراسات 
اإلنسانية بحوطة 

سدير

---130طاب وطالباتالدراسات اإلسامية املعاصرةالدراسات اإلسامية املعاصرة

1328طاب وطالباتاللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

---132طاب وطالباتإدارة األعمالإدارة األعمال

---137طابالرياضياتالرياضيات

---132طاباملاليةاملالية

الهندسة12

13929طابالهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية

13629طابالهندسة املدنية والبيئيةالهندسة املدنية

13920طابالهندسة امليكانيكية والصناعيةالهندسة امليكانيكية

* املصدر: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية-إدارة الخطط والبرامج الدراسية

)5/2/2( معاهد البحوث واملراكز العلمية

اسم العمادة أو املركزم

معهد الدراسات والخدمات االستشارية

مركز الوثائق واملحفوظات 

مركز النشر والترجمة

مركز االبتكار وريادة االعمال

مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية

مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

مركز بحوث العلوم الهندسية والتطبيقية

مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها
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)3/2( إحصاء طلبة الجامعة )1441/1440هـ(

الكلية
املجموعغير سعوديسعودي

املجموع الكلي
أنثىذكراملجموعأنثىذكراملجموعأنثىذكر

98841820009884182طب األسنان

201769727143063620477032750إدارة االعمال

7104631173116177214691190عمادة السنة األولى املشتركة

3790379110113900390الهندسة باملجمعة

6734581131711186804691149العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة 
سدير

9508171767139229638261789

775107818539122178410901874العلوم والدراسات اإلنسانية - رماح

46704678084750475املجتمع باملجمعة

401260661000401260661العلوم الطبية التطبيقية

1322150228249016106141215182930التربية بالزلفي

493173922327283550017672267التربية

46133980014418475343818العلوم بالزلفي

228102330000228102330الطب

19020139112113202202404علوم الحاسب واملعلومات

1407721700014077217معهد الدراسات والخدمات االستشارية

عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر

632487000632487

9304781717121212933059516791017426املجموع

* املصدر مركز ذكاء األعمال.
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)4/2( إحصاء أعضاء هيئة التدريس )1441/1440هـ(

مجموعمدرس لغةمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالجنسالكلية

كلية علوم الحاسب واملعلومات
1419192045ذكر

00101013033أنثى

كلية طب االسنان بالزلفي
33141214248ذكر

211118023أنثى

كلية الهندسة باملجمعة
010281911068ذكر

0000000أنثى

كلية املجتمع في املجمعة
021160019ذكر

0000000أنثى

كلية العلوم والدراسات االنسانية 
برماح

0737103057ذكر

0121207049أنثى

كلية العلوم والدراسات االنسانية 
بحوطة سدير

063892055ذكر

02191621058أنثى

كلية العلوم والدراسات االنسانية 
بالغاط

0329306068ذكر

006818032أنثى
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كلية العلوم بالزلفي
58461812089ذكر

00152010045أنثى

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
باملجمعة

19422417093ذكر

12121013038أنثى

كلية الطب باملجمعة
05704320111ذكر

021829031أنثى

كلية التربية باملجمعة
21249195289ذكر

044862330147أنثى

كلية التربية بالزلفي
72340202193ذكر

01292412066أنثى

كلية ادارة االعمال
0535243067ذكر

01728018أنثى

عمادة السنة األولى املشتركة
002210326ذكر

0013004أنثى

2211165741326181472املجموع
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)5/2( الجامعة من الخطة األولى إلى الثانية

الثانية 2015- 2019الخطة األوىل 2012- 2015العنرص

47املحاور االسرتاتيجية

47األهداف االستراتيجية

4138األهداف التفصيلية

437114املبادرات

10789املؤشرات

منهجية إعداد الخطة
بطاقة األداء املتوازن ومنظوراتها األربعة ) مستفيدون- تعلم 

ونمو- عمليات داخلية- مالي واقتصادي(
نموذج كوفمان ومراحله الثاثة

رؤية الجامعة
" أن تكون جامعة املجمعة بيئة أكاديمية عالية الجودة لتهيئة 
مستقبل منافس لخريجيها يحقق أهداف التنمية املستدامة"

" أن تكون جامعة املجمعة مؤسسة تعليمية متميزة في 
أدائها وجودة برامجها، تفي بتطلعات املجتمع املحلي 

والوطني، وتسهم في تحقيق توجهاته التنموية والتنافسية.

رسالة الجامعة
" تقــدم جامعــة املجمعــة خدمــات تعليميــة وبحثيــة متطــورة 
مــن خــال منظومــة أكاديميــة قــادرة علــى املنافســة فــي إطــار مــن 

املســؤولية املهنيــة والشــراكة املجتمعيــة الفاعلــة".

" تلتــزم جامعــة املجمعــة بتقديــم برامــج تعليميــة نوعيــة، 
التــي  املجتمعيــة  واملبــادرات  البحثيــة  املشــاريع  ودعــم 
الــوالء  وتعزيــز  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  تســهم 
الثقافيــة وتراثــه الحضــاري " واالنتمــاء للوطــن بقيمــه 
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القيم املؤسسية للجامعة

1. اإلتقان والجودة.

2. العمل بروح الفريق.

3. األصالة.

4. اإلبداع.

5. العدالة.

6. املبادرة.

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

SWOT :6/2( التحليل االستراتيجي للواقع(

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحليل االستراتيجي، يمكن تحديد أهم عناصر القوة والضعف بالبيئة الداخلية لجامعة املجمعة، 

 علــى وضعهــا 
ً
والتــي تؤثــر علــى أدائهــا املؤس�ســي العــام وتطورهــا املســتقبلي، باإلضافــة إلــى أفضــل الفــرص املتاحــة وأكثــر التحديــات تأثيــرا

املســتقبلي، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي الجــدول التالــي:
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أهم متغيرات البيئة الداخلية والخارجية للجامعة

أهم عناصر الضعفأهم عناصر القوة

- تحقيق الجامعة لاعتماد املؤس�سي.
- تحقيق الجامعة لعدد من الجوائز الوطنية والدولية.

- استكمال العديد من املرافق الجامعية ومشاريع البنية التحتية
- اهتمام القيادات العليا ببناء السمعة املؤسسية املتميزة.

- تميز منظومة الخدمات االكترونية للطلبة واملنسوبين.
- توافر العديد من الكوادر املتميزة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين.

- إعداد كافة الوحدات ألدلة تنظيمية وإجرائية.
- تزايد االهتمام بتعزيز أخاقيات وقيم الوظيفة العامة.
- دعم العديد من املشاريع البحثية النوعية والتطبيقية.

- وجود شراكات متعددة مع الجامعة على املستوى الوطني والدولي.

- ضعف مواءمة مخرجات بعض البرامج ملتطلبات سوق العمل.
- عدم ربط بعض املبادرات واملشاريع باألولويات االستراتيجية.

- وجود بعض أنواع املقاومة للتغيير والتطوير.
- ضعف فعالية نظام اإلرشاد األكاديمي ومنظومة األنشطة الطابية.
- حاجة عدد من الكليات واألقسام العلمية إلى إعادة هيكلة تنظيمية.

- ضعف الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس عن بعض الخدمات.
- ضعف أثر البحث العلمي على املجتمع املحلي وقضايا التنمية

- ضعف جاهزية بعض البرامج الستيفاء متطلبات االعتماد.
- تدني عناصر االستمرارية واالستدامة لبعض مبادرات خدمة املجتمع 

- ضعف كفاية بعض التجهيزات التعليمية والبحثية.

أهم التحديات املؤثرةأهم الفرص املتاحة

- وجود رؤية اململكة 2030 كموجه لبرامج التطوير وخطط اإلصاح.
- دعم الدولة للتعليم الجامعي وتطويره.

- وجود عدد من الهيئات الداعمة للجودة واالعتماد.
- التوجه الوطني نحو اقتصاد املعرفة ودعم االبتكار.

- وجود استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
- عودة العديد من املبتعثين بعد االنتهاء من برامجهم.

- توافر الخطط التنموية كداعم لاستشراف وتوجيه خطط الجامعات.
- وجود العديد من املؤسسات الصناعية والقطاع الخاص في املجتمع.

- التوجه الوطني نحو دعم التمايز والتنوع في برامج الجامعات.
- وجود برامج لرأس املال البشري واالجتماعي وجودة الحياة في الرؤية.

- تأثير وسائل التواصل االجتماعي على منظومة القيم لدى الشباب.
- متطلبات الوفاء بتطلعات واحتياجات املجتمع املحلي والوطني.

- التنافس في استقطاب الكفاءات األكاديمية املتميزة.
- تغيير احتياجات ومتطلبات سوق العمل واالنتاج.

- التغير السريع في التخصصات العلمية واألكاديمية.
- مستوى التأهيل العلمي ملخرجات التعليم قبل الجامعي.
- الحاجة الستكمال البنية التحتية واملشاريع اإلنشائية.

- متطلبات تحقيق املواءمة مع توجهات رؤية اململكة 2030.
- حدة التنافس للترتيب والتصنيف الوطني والدولي للجامعات.

- تدني إسهام قطاع الصناعة واألعمال في تمويل البحث العلمي.
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)7/2( النمو النوعي للجامعة

منذ نشأة الجامعة في عام 1430هـ وتتسارع الخطوات لتطوير الكليات القائمة وإنشاء كليات وإضافة أقسام وتخصصات جديدة 

ا وتطوًرا  يحتاجها سوق العمل لتسير الجامعة في ركب التطور والرقي، وقد شهدت الجامعة منذ نشأتها وحتى العام الحالي 1440هـ  نموًّ

في شتى الجوانب، خاصة في البنية التحتية والنواحي العلمية واألكاديمية واإلدارية والرياضية، وصاحب ذلك نمو في أداء الجامعة على 

املستوى الوطني واإلقليمي, وهذا ما يتضح من العرض التالي :

1439-1440هـ1439/1438هـ1438/1437هـ1436/ 1437هـاملؤشر

14731164041777616929عدد الطلبة املستجدين- املقيدين ) بكالوريوس(

1488285452394عدد الطلبة املستجدين- املقيدين )دبلوم(

9050708542863077عدد الخريجين بكالوريوس

1595309170553عدد الخريجين دبلوم

77386عدد الخريجين ماجستير

776793802834عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين

837790744623عدد أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

8190107205عدد األبحاث املدعومة

410420440547عدد األبحاث املنشورة في مجات دولية

547/650=85%57.2%54%53%معدل االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس

1038970000802896625893037000892192000ميزانية الجامعة

2260208421452119عدد املوظفين
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7.9 مليون7.8 مليون2.5 مليون1.7 مليونمعدل الدخول على البوابة االلكترونية للجامعة

59664324808952091378معدل زيارة مكتبات الجامعة

465811421عدد املبتعثين الذين أكملوا برامجهم
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: السياق الوطين والدويل
ً
ثالثا

National, International Context
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يمثــل نســق التعليــم الجامعــي جــزء ال يتجــزأ مــن النســق االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي الشــامل ألي مجتمــع، ومــن ثــم ال يمكــن أن 

تكــون الجامعــات بمنــأى عــن االتجاهــات والتوجهــات الكبــرى واملؤثــرة megatrends والتــي تمثــل تغيــرات وتطــورات طويلــة املــدى وعميقــة 

التأثيــر فــي هــذا العصــر فائــق الســرعة فــي تطــوره وفــى تجــدد مامحــه وســماته، وفــى تشــابك مشــكاته االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

والعلميــة والتقنيــة.

 وفــي مثــل هــذا العالــم دائــم التغيــر وســريع التطــور، ينبغــي أن تتصــف النظــم التعليميــة باملرونــة فــي بنيتهــا، وفــي مســاراتها واالنتقــال بيــن 

فروعهــا، وفــى مناهجهــا وتخصصاتهــا، وفــى ســنوات الدراســة فيهــا، وفــى وســائل تقويمهــا، وغيرهــا، كمتطلــب ضــروري الســتيعاب التغيــرات 

الكبــرى واملواءمــة مــع التوجهــات الجديــدة واملؤثــرة علــى كافــة املجــاالت, وملواجهــة الحاجــات املتجــددة لســوق العمــل وملشــكات االقتصــاد 

ومطالــب الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة. 

وانطاقــا مــن الهــدف العــام املعنــي بتحليــل التوجهــات العامليــة والتغيــرات املســتقبلية املؤثــرة فــي وضــع الخطــة االســتراتيجية الثالثــة 

للجامعة 2020- 2025 تم تلخيص أهم التوجهات العاملية واملتغيرات املستقبلية في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمــع مــن خــال االطــاع علــى مجموعــة مــن البحــوث و التقاريــر الصــادرة عــن مؤسســات عامليــة مثــل )منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة 

والعلــم والثقافــة »اليونســكو«، اإلتحــاد الدولــي للجامعــات، إتحــاد الجامعــات العربيــة ومنظمــات التصنيــف الدولــي للجامعــات،...( 

وتحليلهــا وإســتخاص أهــم مــا يمكــن أن يســتفاد منــه.

وفيما يلي, يمكن استعراض أبرز التوجهات العاملية والوطنية املؤثرة على سياق التعليم الجامعي, الستثمار تلك التوجهات والتكيف 

معها فيما يساعد على الوفاء برسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية.

)1/3( رؤية اململكة 2030 وانعكاسها عىل الخطة:

 لقــد أشــار معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد املقــرن أهميــة رؤيــة اململكــة 2030 والتــي تعبــر عــن رؤيــة شــامله ومســتقبلية 

وواضحــة تحتــوي علــى برامــج عديــدة وهامــة مثــل البرامــج االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة والتعليميــة والتــي يمكــن مــن خالهــا وضــع 
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الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة بمؤشــرات أداء واضحــة تدعــم وتتكامــل مــع مؤشــرات رؤيــة اململكــة وتضمــن توحــد الجهــود والطاقــات 

ملختلــف القطاعــات لارتقــاء باململكــة علــى جميــع املســتويات االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة. وتمثــل رؤيــة اململكــة 2030 البيــان 

.
ً
 وإســاميا

ً
والتوجيــه االســتراتيجي لكافــة املؤسســات والقطاعــات نحــو املســار الحــق للمملكــة فــي إطــار دورهــا املحــوري عربيــا

إن اهتمــام القيــادة الحكيمــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

–حفظــه هللا- بهــذه الرؤيــة وتدشــينها يبيــن مــدى أهميتهــا وتأثيرهــا اآلنــي واملســتقبلي ومــا تحملــه مــن قيــم وتفاصيــل تســتوجب التفاعــل 

الحقيقــي للمســؤولين واملواطنيــن معهــا والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا. حيــث انهــا تحتــاج الــى العمــل الــدؤوب والصبــر واملثابــرة واإلخــاص 

والتضحيــة ملســتقبل مشــرق وواعــد لنــا وألجيالنــا القادمــة بــإذن هللا.

 من 
ً
 واسعة

ً
           وتعتبر رؤية السعودية 2030، من أهم املبادرات املعاصرة واملستقبلية على مستوى اململكة والتي شملت خططا

بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تســتهدف تجهيز الســعودية ملرحلة ما بعد النفط , ولهذه الرؤية ما تســتحقه من أهمية , وما 

تحمله من قيمة, وما تعنيه من تأثير, كما أن هذه الرؤية بما تضمنته من تفاصيل تستوجب على جميع املؤسسات خاصة الجامعات 

التفاعــل الحقيقــي معهــا, حتــى يكونــوا شــركاء فيهــا باالرتقــاء بأعمالهــم , ومضاعفــة عطائهــم , وذلــك للوصــول إلــى أهدافهــا. وتعتمــــد الرؤيــة 

ــبيل تحقيــــق أهدافهــا  ــاور تتكامـــل فــي ســ ــاور ثاثــة: وهــــي املجتمــــع الحيــــوي، واالقتصــاد املزدهـــر، والوطـــن الطمـــوح، وهـــذه املحـ علــى محــ

وتعظيــــم االســتفادة مــن مرتكزاتهــا إذ يمثـــل املحـــور األول: »املجتمــع الحيــوي« مــن خــال التركيــز علــى بنــــاء مجتمــــع حيــــوي، يعيــــش أفــــراده 

وفــــق املبــــادئ اإلســــامية ومنهــــج الوســــطية واالعتــــدال، معتزيــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم الثقافــي فــي بيئــة إيجابيــة جاذبــة. بينمــا 

يركز املحــــور الثــــاني: »االقتصاد املزدهـــر«، على توفير الفــــرص للجميــــع عبــــر بنــــاء منظومــــة تعليميــــة مرتبطــــة باحتياجــــات ســــوق العمــــل، 

وتنميــة الفــرص للجميــع وتنويــع االقتصاد وتوليــد فــرص العمــل للمواطنين، كما يركز املحـور الثالـث مـن الرؤيـة على الحكومــة الفاعلــة 

مــــن خــــال تعزيــــز الكفــــاءة والشـــفافية وتشــــجيع ثقافــة األداء لتمكيــن املــوارد والطاقــات البشــرية. 
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وتضمنت 24 هدفا رئيسا في إطار ثالثة مسارات أو محاور أساسية هي:

1. مجتمع حيوي )قيم راسخة، بيئة عامرة, بنيانه متين( 

2. اقتصاد مزدهر. )استثماره فاعل, تنافسية جاذبة, فرص مثمرة(

3. وطن طموح )حكومة فاعلة, مواطنة مسؤولة(

ثاثة محاور بنيت عليها رؤية اململكة العربية السعودية 2030 من أجل تعزيز ركائز القوة لدى اململكة.
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التعلمي ورؤية اململكة 2030

أهداف�الرؤ�ة�
املتعلقة�بالتعليم

ترسيخ�القيم�اإليجابية�و�ناء���صية�مستقلة�ألبناء�الوطن

تزو�د�املواطن�ن�باملعارف�واملهارات�الالزمة�ملوائمة�احتياجات�سوق�العمل�
املستقبلية

تنمية�مهارات�الشباب�وحسن�االستفادة�م��ا   

*املصدر: رؤية اململكة 2030
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األهداف العامة

 للتعليم 2020

1
ضمــان التعليــم الجيــد املنصــف والشــامل 
ــم مــدى الحيــاة 

ّ
للجميــع وتعزيــز فــرص التعل

للجميــع.
2

  تحســين اســتقطاب املعلميــن / أعضــاء 
وتطويرهــم. وتأهيلهــم  التدريــس  هيئــة 

3
تحســين البيئــة التعليميــة املحفــزة لإلبــداع 

تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم.4واالبتــكار.

6تعزيز القيم واملهارات للطلبة.5
    تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات 

التنمية واحتياجات سوق العمل.

7
      تنويــع مصــادر تمويــل مبتكــرة وتحســين 

8الكفــاءة املاليــة. لقطــاع التعليــم
رفــع مشــاركة القطــاع األهلــي والخــاص فــي 

التعليــم.

رفع جودة البحث العلمي والتطوير وخدمة املجتمع.9
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أبعاد املواءمة مع القمي املؤسسية الواردة يف رؤية 2030

تمثل القيم املؤسسية القواعد اإلرشادية واإلطار السلوكي الذي يعبر عن هوية جامعة املجمعة وفلسفتها, ويحكم جامعة املجمعة 

 لتحقيــق الرضــا لــدى كافــة األطــراف واملســتفيدين مــن خدماتهــا داخــل 
ً

منظومــة ملجموعــة مــن القيــم املؤسســية التــي تمثــل التزاًمــا كامــا

الجامعــة وخارجهــا, وفــي إدارة مرحلــة التحــول و انتقــال الجامعــة مــن مرحلــة النشــأة والتأســيس إلــى مرحلــة التطويــر والتميــز، وترتكــز 

مجموعــة القيــم علــى الثقافــة املؤسســية التــي تحــرص الجامعــة علــى تعميمهــا وضمــان التــزم الجميــع بمضامينهــا لارتقــاء بــاألداء الفــردي 

واملؤس�ســي فــي إطــار تنفيــذ األولويــات واألهــداف االســتراتيجية. 

وبمراجعــة لرؤيــة اململكــة 2030 اتضــح ان هنــاك تقــارب كبيــر بيــن قيــم الجامعــة األساســية والقيــم التــي تســعى اململكــة لتحقيقهــا عبــر 

الرؤيــة فــي املجتمــع وفــي مختلــف القطاعــات داخــل اململكــة. فإنهــا تتمثــل فــي اآلتــي:

• فيما يتعلق »بالعمل املؤس�سي« ودعم الجامعة مشاركة الجميع في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها فهو يتوافق مع توجه اململكة 

من خال الرؤية بإتاحة الفرصة للجميع للمبادرة واملشاركة لتحقيق التطلعات واآلمال.

• وفيما يتعلق »باإلبداع واالبتكار« فأن الجامعة تسعى لرعاية وتشجيع االبداع واملوهبة ودعم االبتكار على كافة املستويات وهو ما 

يتطابق مع رؤية اململكة لتحقيق جودة الخدمات ودعم روح املبادرة واملثابرة والقيادة لدى الطاب.

• وفيمــا يتعلــق »باملهنيــة« وتوجــه الجامعــة بالتــزام الجميــع بــأدوار ومهــام الجامعــة الرئيســية ودعــم املعاييــر املهنيــة فــي األداء فهــو يتوافــق 

مــع مبــادئ تحقيــق الرؤيــة وذلــك مــن خــال العمــل بقيــم اإلتقــان واالنضبــاط لتحقيــق التنميــة.

• وفيما يتعلق »بالشفافية والنزاهة« وسعي الجامعة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في جميع اإلجراءات واملمارسات فهو يتوافق مع 

توجه أسا�سي برؤية اململكة من خال تعزيز وانتهاج الشفافية بكافة التعامات واإلجراءات في جميع القطاعات.

• اما فيما يتعلق »باملساءلة واملسؤولية« من خال تفويض املهام والصاحيات وفق درجة املسؤولية واملحاسبة واملساءلة عن األداء 

في إطار العدالة فهو يتوافق مع ما تضمنته الرؤية من توجه لتطبيق الحوكمة الرشيدة واملحاسبة واملساءلة وتحمل املسؤولية.

 فيما يتعلق »باالستدامة« فإنها كقيمة محورية تعبر عن تعزيز استمرارية النجاح والنمو للبرامج املتميزة  واملبادرات النوعية 
ً
• وأخيرا

 على أبعاد التنمية املستدامة لكافة جوانب الحياة والتنمية.
ً
عالية األثر، ويتوافق ذلك مع رؤية اململكة املرتكزة أساسا

يباشءبيا 	
ئيباشيئاي 	•
شيبا�سي\با 	•

يلبايئبا 	•
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)2/3( مصفوفة االتساق مع السياق الوطين والدويل

انطاقا من الهدف العام املعني بتحليل التوجهات العاملية والتغيرات املستقبلية املؤثرة في وضع الخطة االستراتيجية الثالثة للجامعة 

2020- 2025 تم تلخيصها وتحليلها لبناء مصفوفة االتساق معها، بما يدعم املسار االستراتيجي السليم للخطة الثالثة.

أهم التوجهات الوطنية والدوليةاملحور االستراتيجيم

الحوكمة1

• التحديث الدوري للهيكل التنظيمي بهدف تحقيق املرونة واالنسيابية وتدفق العمل واملهام.

• تعزيز أبعاد حوكمة األداء ) الشفافية والرقابة واملساءلة عن النتائج(.

• نماذج حوكمة مؤسسات التعليم العالي من منظور مقارن:

The	state- centered	model  نموذج الحوكمة املرتكزة على دور الدولة -

                      self-governing community نموذج حوكمة املؤسسات كمجتمع ذاتي اإلدارة -

The	market- oriented	model نموذج الحوكمة املتوجه نحو السوق -

 Job( والتوصيف الوظيفي )Policies & Procedures( مصفوفات املواءمة مع املتطلبات لسياسات وإجراءات العمل •

) Business Processes( وخطوات العمل اإلجرائية )Authority Matrix ومصفوفة الصاحيات واملسؤوليات )Description

• أنظمة تقييم األداء املستندة إلى املؤشرات 

• تعزيز أخاقيات العمل والوظيفة لتحسين فعالية وكفاءة األداء اإلداري واملؤس�سي ورفع مستوى الرضا لدى املستفيدين من 

الخدمات

• تأسيس مركز تدريب متخصص بتطوير الكفاءات العاملة في الجامعة 
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الحوكمة1

• إعداد خطط منهجية للموارد البشرية على مستوى. 

  .International	center	for	academic	integrity -CAI )تعزيز النزاهة اإلدارية واألكاديمية )املركز الدولي للنزاهة األكاديمية •

• تقييم نزاهة نظم التعليم Assessing the integrity of education systems مشروع يشار له باالختصار INTES  وهو خاص 

بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

• التمويل املرتكز على األداء  Performance-based budgeting PBB والذي يراعي العاقة بين مستوى تمويل البرامج والنتائج 

املتوقعة ومستوى األداء.

• نظام التكاليف املبني على األنشطة costing	Based	ABC( Activity( حيث يركز على فهم عاقة السبب والنتيجة  بين املوارد 

املستهلكة بواسطة األنشطة وتكلفة اإلنفاق.

• التنبؤ والتحليل والتوقع للتدوير الوظيفي والتعاقب القيادي. 

• تمايز أنظمة الحوافز والترقيات بين املستويات الوظيفية بالجامعة.

• ربط حجم النفقات بأداء كل قطاع من قطاعات الجامعة.

• تحليل أنشطة االستثمار في الجامعة.

• وضع دراسات الجدوى االقتصادية املعنية بالفرص االستثمارية  للجامعة.

• إعداد خطة لتحديد أولويات اإلنفاق على املشاريع ملختلف قطاعات الجامعة.

• تطوير نظم داخلية  مستقلة للمراجعة واملساءلة والرقابة اإلدارية واملالية.	

• إعداد ونشر مدونة سلوك ملزمة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس كأساس للعمل. 

• تحديد قناة اتصال مسؤولة عن الباغات مرتبطة مباشرة بإدارة الجامعة 

• اعتماد سياسات اإلفصاح حسب أنظمة الجامعة عن النتائج املترتبة على مرتكبي الفساد  

• تحديث املهام واالختصاصات والوصف الوظيفي لألفراد ومهام الوحدات.

• التحديث املستمر ألدلة و إجراءات العمل.

• دعم عملية صنع القرار املستندة إلى املعلومات واملؤشرات في الجامعة.
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التعليم والتعلم2

• تطور التصنيفات الدولية املتعلقة ببرامج االنشطة للطاب.

• تطور نظم اإلرشاد األكاديمي والتوجيه لعالم العمل.

• التغيرات في طبيعة املهن والوظائف ومتطلبات املواءمة مع تحوالت سوق العمل.

• التوجه نحو التعلم الرقمي.

• املهارات الحياتية للقرن الحادي والعشرين ) ثقافة معلوماتية إعامية والتواصل االجتماعي(.

• تجسير الفجوة املعرفية وفجوة التعلم وبناء القدرات.

.entrepreneurship مهارات االبتكار واملشروعات الصغيرة وريادة األعمال للطلبة •

• تطوير املوارد البشرية األكاديمية واإلدارية ومنظور إدارة املواهب.

• وجود مراكز التميز األكاديمي ومركز لتطوير قدرات هيئة التدريس بالجامعة ) دورات كمتطلب للترقية(.

• االهتمام بتحقيق املعايير الدولية والوطنية لاعتماد املؤس�سي واألكاديمي.

• التنافسية الدولية ومؤشرات التعليم وترتيب الجامعات.

• تنوع التصنيفات الدولية ومجاالت تركيزها ) بحث علمي، ابتكار، أنشطة طابية(.

• االهتمام بنموذج النظم في خطط الجودة ) مدخات، عمليات، مخرجات ونواتج وأثر( أو )ممكنات enablers ونتائج 

results( كما في النموذج األوروبي للجودة.

• تعزيز الهوية الوطنية وتربية املواطنة.

• تبني نموذج واضح لإلرشاد والتوجيه في التعليم والعمل guidance& counselling	Career مثل تجارب االتحاد األوربي 

ومنظمة التدريب األوربي

International education تدويل التعليم الجامعي والتربية الدولية •
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البحث العلمي3

• التوجه نحو الدراسات والبحوث الكيفية.

• تزايد الدراسات البينية متعددة التخصصات واملجاالت.

.R&D االهتمام بالحوث املؤسسية ووحدات البحث والتطوير •

• تحديث اللوائح واالنظمة املتعلقة بعاقة الجامعة بمحيطها.

• تحسين معامل التأثير املؤس�سي للبحث العلمي.

.institutional disciplinary research التركيز على البحوث العلمية املؤسسية بينية التخصصات •

• تعزيز حقوق امللكية الفكرية وتحسين معدل االبتكار وبراءات االختراع.

.Academic& research	integrity مواجهة السرقات واالنتحال العلمي وتعزيز النزاهة األكاديمية والبحثية •

• خطط بحثية وفق ترتيب األولويات واستشراف التوجهات.

• مراكز بحوث تخصصية ونوعية ومؤشر عدد الباحثين.

• استثمار رأس املال الفكري )معارف وخبرات( وتنميته.

• االهتمام بمعدالت اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وتحسينها.

• تزايد االهتمام بالنشر الدولي ومعامل األثر للدوريات واملجات العلمية في مختلف املجاالت.
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املرافق والتجهيزات4

• تطوير الوسائل املناسبة لتحقيق االستدامة التنظيمية واملؤسسية.

• توفير مستوى موحد من التجهيزات والوسائل التعليمية والقاعات التدريسية في كليات الجامعة.

• توفير التقنيات والتجهيزات اإلدارية إلدارات وعمادات ومراكز الجامعة.

• دراسة مناسبة حجم املساحات )القاعات التدريسية – املكاتب – املختبرات ..( مع أعداد شاغليها من املوظفين والطاب.

• تحديد االحتياجات والتجهيزات الفنية املساندة.

.SERVQUAL تطوير نماذج وأساليب لقياس الفجوة بين واقع الخدمات ورضا املستفيدين مثل نموذج •

• تحديد مدى ماءمة املباني واملساحات والقاعات مستقبا الستيعاب االزدياد املتوقع في أعداد املوظفين والطاب.

• كفاءة التجهيزات واملرافق املحققة لجودة الحياة والخبرات الجامعية.

• معايير السامة والصحة املهنية للمنسوبين.

• خطط األزمات والتدريب على الطوارئ.
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الشراكة املجتمعية5

• عقد الشراكات مع املؤسسات املجتمعية.

• برامج تعليم الكبار والتعلم املستمر مدى الحياة.

• تفعيل دور املجالس اإلستشارية للبرامج.

• مراجعة وتحديث خصائص الخريجين بالجامعة.

• تطوير أنماط التعلم ودعم التعلم الذاتي مدى الحياة.

• رفع مشاركة القطاع الخاص واألهلي. 

• الدور االستشاري للجامعات وخدمة قضايا التنمية املستدامة.

• مهارات التطوع والعمل االجتماعي لدى الطلبة واملنسوبين.

• الخدمات الصحية والسكانية للمجتمع.

• العناية بتقييم األثر االجتماعي والتنموي للجامعات.

• التعاون مع اإلدارات املحلية ) البلديات( في دراسة مشكات املجتمع وقضايا البيئة.

• استثمار وجود النوادي الرياضية والثقافية في تعزيز الدور املجتمعي للجامعة.

)3/3( ملخص املقارنة املرجعية:

تتطلــع الجامعــة فــي بنــاء خطتهــا  االســتراتيجية الســتخدام أفضــل املمارســات العلميــة  التــي تمكنهــا مــن االســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن 

علــى كافــة املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة كأســلوب املقارنــة املرجعيــة علــى اعتبــاره  عمليــة مســتمرة لقيــاس ومقارنــة  األداء 

،الخدمــات، واملمارســات فــي الجامعــة بجامعــات  أخــرى متميــزة أو رائــدة فــي جميــع املجــاالت أو فــي احداهــا ، وتســتخدم كأســاس للمقارنــة، 

بغــرض إعــادة بنــاء طريقــة األداء مــن ممارســات وأنشــطة وبرامــج وإجراءات...إلــخ، علــى النهــج الــذي يتــم فــي املؤسســات املرجعيــة، ومــن 



67

خــال املقارنــة يتــم التعــرف علــى الفروقــات املوجــودة والتــي يجــب تكييفهــا لتحقيــق أداء أفضــل مــن خــال تبّنــي اســتراتيجيات تحقــق هــذا 

التكيــف والتميــز.

وتعتبــر املقارنــات املرجعيــة )Benchmarking( اســلوًبا لتحســين وتطويــر األداء؛ إلحــداث تغييــر فــي الجامعــة مــن خــال املشــاركة فــي 

املعلومــات واملعرفــة والخبــرات مــع الجامعــات و الهيئــات املتميــزة والرائــدة؛ حيــث تعــد مــن أهــم األدوات التــي يتــم اســتخدامها فــي عمليــات 

التخطيــط بمختلــف أنواعــه، وتتضــح أهميتهــا مــن خــال التعــرف علــى الوضــع الراهــن للجامعــة، وتحديــد الخطــوات التــي يجــب أن تتخــذ 

للوصــول إلــى الوضــع املثالــي أو املرغــوب؛ وذلــك مــن خــال مقارنــة وقيــاس أنشــطة الجامعــة أو عملياتهــا الداخليــة مــع الجامعــات / الهيئــات 

ذات األداء العالــي؛ حيــث تــم إعــداد مصفوفــة املقارنــة املرجعيــة لعــدد مــن تجــارب الجامعــات و الهيئــات علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي 

والعالمــي علــى النحــو التالــي:

محكات املراجعة:

1. املدة الزمنية للخطة

2. الرؤية - الرسالة - القيم 

3. األهداف االستراتيجية 

4. املبادرات املتميزة
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أوجه االستفادة من جامعات املراجعة املرجعية:

1. صياغة األهداف االستراتيجية للجامعة 

2. صياغة األهداف التفصيلية 

3. صياغة قيم الجامعة

4. صياغة بعض املبادرات

5. صياغة رؤية ورسالة الجامعة

6. تحديد املدة الزمنية للخطة

7. تحديد شكل الخطة

جامعات املقارنة 

ثالثا : الجامعات العامليةثانيا : الجامعات االقليميةأوال : الجامعات املحلية

1- جامعة امللك سعود 
2- جامعة القصيم 
3- امللك عبد العزيز

4- الطائف

1- االمارات العربية املتحدة
2- جامعة عين شمس

1- جامعة ميسورى كانساس 
2- جامعة كوينزالند
3- جامعة أكسفورد
4- جامعة كنساس
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مصفوفة املقارنة املرجعية 

                أوجه املقارنةم
  الجامعة

املحاور 

االستراتيجية
تامدخلا ةدوجاإلنتاج املعرفيالتعليم والتعلمالسمعة واملكانةالحوكمة

√√√√√امللك سعود1

√√√-√القصيم2

√√√√-امللك عبدالعزيز3

√√√--الطائف4

√√√√-االمارات5

√√√-√عين شمس6

√√√--ميسوري كانساس7

√√√--اكسفورد8

√√√√-كوينزالند9

√√√√-كانساس01

* ملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى ماحق الخطة.
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: التوجه االسرتاتيجي للجامعة
ً
رابعا

Strategic Orientation
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يرتكــز التوجــه االســتراتيجي للجامعــة خــال املرحلــة القادمــة علــى الخيــار واملســار املســتقبلي الــذي ســوف تتخــذه الجامعــة ، باإلضافــة 

إلى بناء الرؤية اإلســتراتيجية للجامعة واملعبرة عن مكانتها املؤسســية ووضعها االســتراتيجي بعد تحقيق االعتماد املؤس�ســي وســعيها نحو 

تحقيــق االعتمــاد البرامجــي للعديــد مــن برامجهــا، والــذي يتطلــب التركيــز علــى عناصــر التميــز والبنــاء عليهــا لتحقيــق االســتدامة فــي النمــو.

 )1/4( رؤية الجامعة ورسالتها

MU Vision :رؤية الجامعة 

»
ً
 وتنمويا

ً
، مساهمة بكفاءة معرفيا

ً
، منافسة عامليا

ً
»أن تكون جامعة املجمعة متميزة محليا

دالالت الرؤية:

الداللةعنصر الرؤية

- التركيز على ممكنات التميز كنموذج لجامعة معتمدة تخطت مرحلة النشأة والتأسيس.التميز

-االرتقاء بالقدرات التنافسية لبرامجها ومخرجاتها وتعزيز ترتيبها وتصنيفها الدولي.التنافسية

- تنمية رأس املال املعرفي وتعزيز االنتاجية البحثية وتطوير املهارات والقدرات البشرية.اإلسهام املعرفي

- املواءمة مع التوجهات التنموية واالستراتيجيات الوطنية لخدمة املجتمع.األثر التنموي

- تعزيز البعد املحلي الوطني والدولي في أدوار الجامعة ونوعية شراكاتها وتحالفاتها.محلًيا وعاملًيا
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MU Mission  :رسالة الجامعة

 للمســؤولية املجتمعيــة للجامعــة نحــو التنميــة املســتدامة وجــودة 
ً
»االلتــزام بتوفيــر تعليــم تناف�ســي، وانتــاج معرفــي نوعــي، تحقيقــا

الحيــاة«

مجاالت الرسالة وأبعاد التركيز:

مجال التركيزعنصر الرسالة

- تعزيز سمات التنافسية في تقديم البرامج التعليميةتعليم تناف�سي

- تعزيز األداء البحثي والدور االستشاري لإلسهام في بناء مجتمع املعرفة واقتصادياته.إنتاج معرفي نوعي

- املسؤولية االجتماعية كالتزام نحو مجتمعها املحلي والوطني وفق احتياجاتهمسؤولية مجتمعية

- االسهام في تحقيق التوجهات الوطنية نحو التنمية املستدامةالتنمية املستدامة

- تعزيز الدور للوفاء بتحقيق معايير جودة الحياة الجامعية واملجتمعية.جودة الحياة

Guiding core values :2/4( القمي املحورية الحاكمة(

إن الجامعة فضاء تعليمي ومجتمعي تستند قيمته وقيمه إلى إنتاج معرفة علمية متعددة املشارب والوسائل، تعزز العقل الجمعي، 

وتواكــب نمــو املجتمــع وراهنــه ومســتقبله، كمــا أن الــدور الحقيقــي للجامعــات يكمــن فــي القــدرة علــى صياغــة قيــم أخاقيــة وحضاريــة 

ومؤسسية تنبثق من تراث وثقافة املجتمع وشرائعه السماوية، وإذا كانت التقنية تمثل جوهر جامعات املستقبل، فإنه ليس بالتقنية 

وحدهــا يحيــا اإلنســان أو يتحقــق التحديــث املســتهدف بــدون أحــكام وقواعــد واعتبــارات حاكمــة لعاقــات األفــراد واملؤسســات. وإذا كان 

 عــن رأس املــال البشــري واملعرفــي، لكــن تســتمر الحاجــة ويــدوم االحتيــاج إلــى إرســاء قواعــد لــرأس املــال األخاقــي. وعلــى ضــوء 
ً
الحديــث دومــا

ذلــك تلتــزم جامعــة املجمعــة فــي منظومــة أدائهــا وخدماتهــا بالقيــم املؤسســية التاليــة:
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الوصفالقيم املحورية

  Institutional work  االلتزام بجماعية العمل املؤس�سي في كافة املجاالت والبرامج واملبادرات.1- العمل املؤس�سي

   Professionalization  اتباع القواعد املهنية وااللتزام بمعايير السلوك الوظيفي في األداء 2- املهنية

Transparency    راء في صنع القرار واملساءلة عن النتائج.3- الشفافية
َ
إتاحة املعلومات ومشاركة اال

Integrity    العدالة املؤسسية وااللتزام باملسؤولية واملحاسبية وفق الحقوق والواجبات.4- النزاهة

Excellence    تميز األداء العام من خال الجودة واالتقان في العمل وموثوقية كافة العمليات5- التميز

Creativity      للكفاءة والفعالية.6- االبداع 
ً
تقدير كل األفكار الجديدة وتشجيع األساليب املبتكرة دعما

Sustainability  تعزيز استمرارية النجاح والنمو للبرامج املتميزة  واملبادرات النوعية عالية األثر.7- االستدامة

 

االستدامةالعمل�املؤس���

االبداع

التم��

املهنية

الشفافية

ال��اهة

القيم�ا��ور�ة
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: مصفوفة األهداف واملؤرشات
ً
خامسا

Goals and KPIs Matrix
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)1/5( األولويات اإلسرتاتيجية:

نية واملستقبلية، ومواءمة مع املستجدات املجتمعية، 
َ
 مع أولوياتها اال

ً
في ضوء الوضع االستراتيجي الحالي لجامعة املجمعة، وتوافقا

 لألولويــات، كإطــار لخريطــة عامــة  Mapping causes بمــا ييســر وضــع األهــداف املائمــة 
ً
تــم تحديــد خمــس قضايــا رئيســة تمثــل مرتكــزا

ملعالجــة تلــك القضايــا. وتعتمــد عمليــة تحديــد وصياغــة القضايــا اإلســتراتيجية علــى تحليــل الفجــوات األساســية التــي تــم الوقــوف عليهــا 

مــن تشــخيص الوضــع الراهــن للجامعــة فــي ضــوء مــا ينبغــي أن يكــون عليــه األداء النموذجــي املســتهدف لتحقيــق األهــداف. وبنــاء علــى نتائــج 

تشــخيص وتحليــل الوضــع الراهــن لجامعــة املجمعــة, ومجمــل فجــوات األداء األساســية التــي تــم تحديدهــا، وفــي إطــار توجههــا اإلســتراتيجي 

هــي: رئيســية  محــاور  خمــس  واألولويــات  القضايــا  تضمنــت  الثالثــة،  اإلســتراتيجية  خطتهــا  تنفيــذ  مــن  القادمــة  الســنوات  خــال 

• حوكمة األداء	

• التعليم والتعلم

• البحث العلمي

• خدمة املجتمع

• املرافق والخدمات

وبنــاء علــى تلــك القضايــا ذات األولويــة، ومــن خــال املنهجيــة التشــاركية فــي إعــداد الخطــة واســتطاع رأي كافــة الجهــات والوحــدات، 

ومــا تــم اســتخاصه مــن عناصــر قــوة ونواحــي ضعــف فــي البيئــة الداخليــة، والفــرص والتحديــات التــي تفرضهــا متغيــرات البيئــة الخارجيــة، 

بما نتج عنه استخاص الخيارات اإلستراتيجية املتاحة ملعالجة القضايا ذات األولوية خال الفترة القادمة، ومن ثم تم بناء مصفوفة 

األهــداف االســتراتيجية والتفصيليــة وصياغــة مؤشــرات األداء االســتراتيجي، والتــي تضمنــت خمــس أولويــات منبثقــة عــن مجــاالت تركيــز 

الجامعــة خــال مرحلتهــا القادمــة وهــي:

حوكمة األداء	

التعليم والتعلم

البحث العلمي

خدمة املجتمع

املرافق والخدمات

األولويات 

االستراتيجية
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•	الحوكمة الشاملة لألداء

•	املكانة املؤسسية للجامعة

•	تنافسية البرامج واملخرجات التعليمية

•	اإلنتاج النوعي للمعرفة

•	جودة املرافق والخدمات الجامعية

واســتناًدا إلــى أهميــة رصــد ومتابعــة إنجــاز األهــداف، وحيــث أن مــا ال يمكــن قياســه، ال يمكــن إدارتــه وتحســينه، فلقــد تــم تحديــد 

وصياغــة مؤشــرات األداء األساســية KPIs لقيــاس مــدى اإلنجــاز فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية بشــكل يضمــن التــوازن علــى املــدى 

املتوســط والبعيــد. واعتمــدت عمليــة صياغــة تلــك املؤشــرات علــى التوافــق مــع املؤشــرات األساســية التــي تســتهدفها التوجهــات التعليميــة 

والتنمويــة، بمــا يحقــق التناغــم واملواءمــة معهــا.

وبنــاًء عليــه، تضمنــت مصفوفــة االســتراتيجية خمســة )5( أهــداف إســتراتيجية عامــة، تــم بنائهــا لتعالــج القضايــا اإلســتراتيجية، كمــا 

 يمكــن بنــاء املبــادرات والبرامــج واملشــروعات فــي ضوئهــا، كمــا تــم صياغــة )20( مؤشــًرا لقيــاس مســتوى 
ً
 تفصيليــا

ً
تشــتمل علــى )27( هدفــا

األداء االســتراتيجي واإلنجــاز لتلــك األهــداف واملبــادرات. ولقــد تــم مراعــاة توافــق العديــد مــن املصطلحــات واملفاهيــم الــواردة فــي أهــداف 

الجامعــة بمــا يتــاءم مــع مــا هــو وارد مــن مفاهيــم فــي خطــط التنميــة ورؤيــة اململكــة 2030 والتوجهــات التعليميــة. 

الحوكمة الشاملة لألداء

املكانة املؤسسية للجامعة

تنافسية البرامج واملخرجات التعليمية

اإلنتاج النوعي للمعرفة

جودة املرافق والخدمات الجامعية

أولويات 
املصفوفة
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املحورم
أهداف 

استراتيجية
أهداف 
تفصيلية

مؤشرات 
األداء 

االستراتيجي
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مصفوفة االستراتيجية

أهداف استراتيجية أهداف تفصيلية مؤشرات األداء االستراتيجي
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)2/5( 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. نســبة تســرب أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفيــن 

الذيــن يغــادرون الجامعــة ألســباب غيــر التقاعــد.
3. النســبة املئويــة للدخــل الذاتــي للجامعــة الــى إجمالــي 

الدخــل.

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

االرتقاء بمكانة الجامعة2

1- االرتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليا

1. ترتيب الجامعة في التصنيفات الوطنية والدولية
2. نسبة البرامج الحاصلة على االعتماد إلى إجمالي عدد 

البرامج في الجامعة
ً
3. عدد جوائز التميز وشهادات التقدير للجامعة سنويا

4. معــدل النمــو الكمــي للجامعــة ) طلبــة- تعليــم مســتمر- 
ت(

َ
برامــج مجتمعيــة - مرافــق ومنشــا

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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3
تحقيق التنافسية 
في مخرجات البرامج 

التعليمية

1. متوسط تقدير رضا الطلبة عن البيئة التعليمية1-التحسين املستمر لبيئة التعليم واالبتكار
2. عدد الكليات / برامج الدراسات العليا بالجامعة 

أو  توظفــوا  الذيــن  للخريجيــن  املئويــة  النســبة   -  .3
عليــا دراســات  ببرامــج  التحقــوا 

4. - متوســط التقديــر العــام لجهــات التوظيــف لكفــاءة 
خريجــي الجامعــة

5. معدل تسرب الطاب
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. معدل النمو السنوي مليزانية البحث العلمي 1- تنويع مصادر دعم البحث العلمي
2. متوسط عدد البحوث املحكمة و/أو املنشورة لكل 
عضــو هيئــة تدريــس خــال الســنة إلــى إجمالــي أعضــاء 

هيئــة التدريــس فــي الجامعــة )مركــز وطنــي - رؤيــة(
3. متوسط عدد االقتباسات في املجات املحكمة من 

البحوث املنشورة لكل عضو هيئة تدريس
4. عــدد االبتــكارات وبــراءات االختــراع وبرامــج ريــادة 

األعمــال.
5. عدد األبحاث ذات العائد املالي.

2- تطوير البنية املؤسسية للبحث العلمي 

3- تطوير قدرات انتاج  ونشر املعرفة 

4- تسويق مخرجات البحث واالبتكار

5- تطوير منظومة ريادة األعمال

تحسين جودة الخدمات 5

1- تحقيق متطلبات الجامعة الذكية
الخدمــات  جــودة  عــن  املســتفيدين  رضــا  متوســط   .1

الجامعيــة واملرافــق 
الخدمــات  منظومــة  فــي  الرقمــي  التحــول  نســبة   .2

الذكيــة والتطبيقــات 

2- استكمال البنية التحتية االستراتيجية

3- تحسين الكفاءة التشغيلية للمرافق والتجهيزات.

4- تطوير منظومة األمن والسامة والصحة املهنية
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: خريطة األهداف واملبادرات
ً
سادسا

Objectives and Initiatives Map
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منهجية خريطة املبادرات:

لقــد ارتكــز بنــاء خريطــة املبــادرات لجامعــة املجمعــة علــى العديــد مــن مدخــات الخطــة التــي تضمنــت الخطتيــن الســابقتين والتقاريــر 

االســتراتيجية املوضحــة ملعــدالت إنجــاز األهــداف خــال العشــر ســنوات الســابقة، والتوصيــات التطويريــة املنبثقــة عنهــا لتجســير فجــوات 

األداء. كمــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار فــي صياغــة وبنــاء تلــك املبــادرات مجمــل الــرؤى واملرئيــات التــي تــم اســتخاصها مــن خــال اســتطاعات 

الرأي ومجموعات التركيز الطابية واملقابات التي تم تنظيمها مع القيادات، ومخرجات ورش العمل والتي تمثل أهم املصادر، بما يدعم 

االلتــزام الكبيــر بمراحــل التنفيــذ نتيجــة لعــدم إغفــال أبعــاد الواقــع الفعلــي لوحــدات الجامعــة وطموحــات جميــع األطــراف واملســتفيدين. 

إن املبــادرات الــواردة واملدرجــة فــي املصفوفــة التاليــة تمثــل املشــاريع واإلجــراءات واألنشــطة املحققــة لألهــداف التفصيليــة، والتــي 

بدورها يتحقق عنها األهداف االستراتيجية، وهي التي تم التوافق عليها خال العديد من ورش العمل لكافة وكاالت الجامعة والجهات 

التابعة لها لرصد كافة االحتياجات واستشــراف التوجهات خال املرحلة القادمة، ومن ثم العمل في ضوئها كمســارات إرشــادية يمكن 

مــن خالهــا تحقيــق الطموحــات والوصــول إلــى التطلعــات.

 ومــن الضــروري األخــذ بعيــن االعتبــار أن مــن هــذه املبــادرات مــا ســوف يســتمر علــى املــدى البعيــد، ومــا ســوف يتحقــق وينتهــي علــى املــدى 

القريــب واملتوســط، كمــا أن هنــاك مســاحة مــن الحريــة لكافــة وحــدات وجهــات الجامعــة إلدراج مزيــد مــن املبــادرات التــي تحقــق أهدافهــا 

النوعيــة، أو اقتــراح مبــادرات جديــدة ومشــاريع ملحــة خــال املراحــل التشــغيلية والتنفيذيــة وفــق أيــة مســتجدات أكاديميــة ومجتمعيــة 

يفرضهــا املســتقبل.

مفتاح مدى املبادرات

مبادرات تنفيذها على املدى الزمني القريب	)1- 2	سنوات(

مبادرات تنفيذها على املدى الزمني املتوسط	)	3	سنوات(				

مبادرات تنفيذها على املدى الزمني البعيد	)	4 -5	سنوات(		
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)1/6( الهدف االسرتاتيجي األول: االلزتام بالحوكمة الشاملة:

يرتكــز الهــدف االســتراتيجي األول للخطــة الثالثــة إلــى تعزيــز أبعــاد الحوكمــة الشــاملة  Comprehensive Governance لــألداء 

املؤس�ســي العــام، وكافــة منظومــة العمليــات اإلداريــة والتنظيميــة املرتبطــة بــه، والتركيــز علــى املمارســة العامــة للصاحيــات فــى إطــار مــن 

االنضبــاط والشــفافية واملشــاركة واملســاءلة control and accountability.  ويقصــد بحوكمــة األداء بأنهــا الطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا 

توجيــه أنشــطة الجامعــة، وإدارة مواردهــا، ومتابعــة تنفيــذ توجهاتهــا العامــة، وتطويــر لوائحهــا، مــن خــال االرتــكاز علــى القوانيــن، واملعاييــر 

والقواعــد املنضبطــة التــي تحــدد العاقــة بيــن بيــن جميــع األطــراف ذوي العاقــة فــي إطــار نظــام أخاقــي وإداري رشــيد. 
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كمــا يتضمــن مفهــوم الحوكمــة العديــد مــن القيــم منهــا الحكمــة ومــا تقتضيــه مــن التوجيــه واإلرشــاد؛ واالحتــكام ومــا يقتضيــه مــن 

وجود مرجعيات أخاقية وثقافية وخبرات سابقة يمكن االحتكام إليها. ووفق هذا الهدف فإن الحوكمة الشاملة تمثل األطر املؤسسية 

التــي يتــم مــن خالهــا تنظيــم وضبــط العمليــات واإلجــراءات، وتعزيــز األخاقيــات اإلداريــة والوظيفيــة واألكاديميــة وفــق املعاييــر والقواعــد 

املنضبطــة فــي إطــار قيــم الشــفافية والنزاهــة واملشــاركة واملســاءلة. 

ويتضمن هذا الهدف االستراتيجي سبعة )7( أهداف تفصيلية إجرائية تشتمل في مجملها على: هندسة نظم وإجراءات العمل، 

تعزيز املشاركة في صنع القرار، تطوير املنظومة القانونية واملحاسبية، تمكين الكفاءات األكاديمية واالدارية، تطوير القدرات البشرية، 

 تحقيــق اســتمرارية األعمــال والوقايــة مــن املخاطــر. كمــا تعتمــد متابعــة تحقــق هــذا الهــدف علــى ثــاث )3( 
ً
حســين كفــاءة االنفــاق، وأخيــرا

مؤشــرات أساســية لقياس مســتوى اإلنجاز املتحقق خال ســنوات الخطة.

االلتزام بالحوكمة الشاملةالهــدف االستراتيجــي األول:

األهداف 
املبادراتالتفصيلي

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

1 . هندسة نظم 
وإجراءات العمل

مدير الجامعةوكالة الجامعةتطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وكافة وحداتها

مدير الجامعةاملتابعة واملراجعةدمج إدارة املتابعة مع املراجعة الداخلية

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتطويرتحديث األدلة التنظيمية لجميع الوحدات

وكالة الجامعةمدير الجامعةتعزيز تناغم املهام لوكاالت الجامعة

وكالة الجامعةعمادة املوارد بشريةبناء دليل الوصف الوظيفي 

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتطويربناء أدلة إجراءات العمل

االدارة العامة للصحة املهنية تفعيل دليل بيئة العمل
وكالة الجامعةوالبيئة

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتطويرتطوير خريطة تدفق املهام واإلجراءات

عمادة تقنية االدارة العامة للتطويرهندرة العمليات اإلدارية
املعلومات

تطوير أنظمة الجامعة وفق النظام الجديد 
مدير الجامعةوكالة الجامعةللجامعات
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األهداف 
املبادراتالتفصيلي

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

2.تعزيز املشاركة 
في صنع القرار

مدير الجامعةمدير الجامعةتفعيل وحدة دعم القرار 

وكالة الجامعةمركز ذكاء االعمالتعزيز دور مركز ذكاء األعمال

أتمتة  نتائج قياس مؤشرات األداء 
االدارة العامة للتخطيط 

االستراتيجي /عمادة الجودة 
وتطوير املهارات

وكالة الجامعة

وكالة شؤون الكلياتتفعيل مشاركة املجالس االستشارية للطالبات
الطالبات

األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

3. تطوير 
املنظومة 
القانونية 
واملحاسبية

االدارة العامة للمتابعة /االدارة تفعيل مدونة االخاقيات والسلوك الوظيفي
مدير الجامعةالقانونية

مدير الجامعةمدير الجامعةاستحداث وحدة للتواصل مع الجهات الرقابية 

االدارة العامة للمتابعة /االدارة أتمتة منظومة التظلمات والشكاوى
مدير الجامعةالقانونية

مدير الجامعةاالدارة القانونيةتنمية الوعي القانوني لدى املنسوبين

مدير الجامعةادارة املراجعة الداخليةتعزيز دور املراجعة الداخلية 
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

4- تمكين 
الكفاءات 
األكاديمية 
واالدارية

وكالة الجامعةعمادة املوارد البشريةتعزيز الدور النسائي في الوحدات اإلدارية

رفع نسبة العنصر النسائي في املناصب 
وكالة الجامعةالكليات والعمادات واالداراتالقيادية

توسيع نطاق صاحيات وكيلة الجامعة لشؤون 
مدير الجامعةوكالة شؤون الطالباتالطالبات

وكالة الشؤون الكلياتانشاء مجلس استشاري ألعضاء هيئة التدريس
التعليمية

5-تطوير 
القدرات 
البشرية

وكالة الجامعةمدير الجامعةتعزيز منظومة التعاقب الوظيفي

وكالة الجامعةعمادة املوارد البشريةتطوير منظومة الترقيات والتحفيز الوظيفي

عمادة املوارد البشرية/ االدارة تفعيل نظام جدارات املوظفين
وكالة الجامعةالعامة للتطوير

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتطويرانشاء منصة الكترونية للتدريب

وكالة الجامعةمرصد املسؤولية االجتماعيةاتاحة فرص لتنمية مهارات ذوي االعاقة

ادارة االبتعاث/عمادة املوارد تطوير منظومة االبتعاث والتعيين
البشرية

وكالة الدراسات 
العليا/ وكالة 

الجامعة

املواءمة مع مشروع امللك سلمان للموارد 
البشرية

مدير الجامعةعمادة املوارد البشرية



86

األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

6.  تحسين 
كفاءة االنفاق

ليات تسويق منتجات الجامعة
َ
وكالة الجامعةصندوق االستثمارتفعيل ا

مدير الجامعةادارة اوقاف الجامعةتطوير منظومة استثمار أوقاف للجامعة 

مدير الجامعةصندوق االستثمارتعزيز استثمار املوارد املالية الذاتية

وكالة الجامعةالشؤون االدارية واملاليةتطوير آليات التخطيط املالي

مدير الجامعةمعهد امللك سلمانتعزيز آليات االستثمار بمعهد امللك سلمان

وكالة الجامعةمكتب ادارة املشاريعتعزيز اليات ادارة املشاريع 

وكالة الجامعةمرصد املسؤولية االجتماعيةتعزيز التواصل مع الداعمين والرعاة

7- تحقيق 
استمرارية 

األعمال والوقاية 
من املخاطر

وكالة الجامعةادارة املخاطرتطوير خطة ادارة املخاطر واستمرارية االعمال

وكالة الجامعةوكالة الجامعةتعزيز االستدامة التنظيمية لألعمال واملبادرات

وكالة الجامعةادارة املخاطرتطوير اليات التعامل مع املخاطر

وكالة الجامعةعمادة تقنية املعلوماتتطوير خطة األمن املعلوماتي

وكالة الجامعةادارة املخاطرتعزيز اليات التقييم الدوري للمخاطر
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)2/6( الهدف االسرتاتيجي الثاين: االرتقاء مبكانة الجامعة

 institutional	status, image, reputation يتعلق الهدف االسترتيجي الثاني بمكانة الجامعة وصورتها الذهنية وسمعتها املؤسسية

حيث تمثل املكانة املؤسسية نقطة ارتكاز أساسية في مسيرة كافة املؤسسات وخاصة الجامعات. كما تتعلق السمعة واملكانة بمستوى 

التقييم الجماعي لذوي العاقة عن جودة األداء والخدمات املقدمة، وعناصر الثقة واملصداقية ووضوح الهوية املؤسسية التي تدعم 

بناء امليزة التنافســية. 
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إن مكانــة جامعــة املجمعــة وصورتهــا وســمعتها املؤسســية التــي تتمتــع بهــا تعتبــر ثــروة اســتراتيجية ذات قيمــة كبــرى فــي ســعيها لتحقيــق 

األداء املتميــز وحفاظهــا علــى اســتدامة هــذا األداء.

     ويتضمــن هــذا الهــدف االســتراتيجي خمســة )5( أهــداف تفصيليــة إجرائيــة تتكامــل لتحقيقــه وتتعلــق بتصنيــف الجامعــة محليــا 

 تحقيق 
ً
ودوليا، الوفاء بمعايير االعتماد املؤس�سي والبرامجي، استدامة نمو اإلنجازات النوعية، االلتزام باملسؤولية االجتماعية، وأخيرا

أهــداف التنميــة املســتدامة. كمــا تعتمــد متابعــة تحقــق هــذا الهــدف علــى أربعــة )4( مؤشــرات أساســية لقيــاس مســتوى اإلنجــاز املتحقــق 

خــال ســنوات الخطــة.

االرتقاء بمكانة الجامعةالهــدف االستراتيجــي الثاني:

األهداف 
املبادراتالتفصيلي

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

1. االرتقاء 
بتصنيف 

الجامعة محليا 
ودوليا

وكالة الشؤون عمادة الجودة وتطوير املهاراتتحسين الترتيب في التصنيفات الدولية
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة القبول والتسجيلاتاحة فرص قبول للطلبة الدوليين
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة شؤون الطابتحسين الترتيب في تصنيف األنشطة الطابية
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة الجودة وتطوير املهاراتمتابعة التصنيفات الدولية الجديدة
التعليمية

تعزيز الظهور االعامي
االدارة العامة للعاقات واالعام 

الجامعي
مدير الجامعة

وكالة الشؤون عمادة الجودة وتطوير املهاراتتطوير اداء وحدة التصنيفات
التعليمية
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2. الوفاء 
بمعايير االعتماد 

املؤس�سي 
والبرامجي

وكالة الشؤون عمادة الجودة وتطوير املهاراتزيادة عدد البرامج املعتمدة أكاديميا
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتفعيل املجالس االستشارية على املستوى البرامجي
التعليمية

وكالة الشؤون ضبط جودة البرامج املتناظرة 
التعليمية

وكالة الشؤون تطوير مخرجات البرامج
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة القبول والتسجيلتفعيل التواصل مع أرباب العمل
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة القبول والتسجيلتطوير آليات التواصل مع الخريجين
التعليمية

مدير الجامعةعمادة الجودةالتأهيل لتجديد االعتماد املؤس�سي

3. استدامة 
نمو االنجازات 

النوعية

متابعة توصيات التقارير االستراتيجية
االدارة العامة للتخطيط 

االستراتيجي
مدير الجامعة

وكالة الجامعةوكالة الجامعةمتابعة توصيات  التقارير السنوية للجامعة

تعزيز مكتسبات جائزة امللك عبد العزيز للجودة 
والتميز

عمادة الجودة وتطوير املهارات
وكالة الشؤون 

التعليمية

تطوير االعام الجامعي والعاقات العامة
االدارة العامة للعاقات واالعام 

الجامعي
مدير الجامعة

مدير الجامعةمدير الجامعةتفعيل الدور االستشاري للجامعة

مدير الجامعةمدير الجامعةانشاء وحدة للدراسات االستراتيجية

تعزيز دور الجهات في قياس االهداف االستراتيجية
اإلدارة العامة للتخطيط 

االستراتيجي

الكليات 
والعمادات 
واالدارات



90

4-االلتزام 
باملسئولية 
االجتماعية

وكالة الجامعةانشاء مركز الكفايات )الرخص املهنية(
كليات التربية/ 
عمادة خدمة 

املجتمع

التوسع في الشراكات مع األندية الرياضية 
والثقافية

عمادة شؤون الطاب
وكالة الشؤون 

التعليمية

وكالة الجامعةالعلوم الطبية التطبيقيةتفعيل مركز األطراف الصناعية

اإلسهام في أنشطة محو األمية التقنية 
عمادة خدمة املجتمع / عمادة 

تقنية
وكالة الجامعة

عمادة شؤون الطابتعزيز العاقة مع أسر الطاب 
وكالة الشؤون 

التعليمية

وكالة الجامعةجميع الجهاتتعزيز العمل التطوعي 

جميع الجهاتتحسين رضا املستفيدين
عمادة الجودة 
وتطوير املهارات

5- تحقيق 
أهداف التنمية 

املستدامة

تبادل الخبرات مع الجامعات في مجال التنمية 
املستدامة

وكالة الجامعةمرصد املسؤولية االجتماعية

ادارة التعاون الدوليبناء تحالف مع الجامعات الخليجية
وكالة الدراسات 

العليا

وكالة الجامعةمرصد املسؤولية االجتماعيةتعزيز املواءمة مع توجهات التنمية املستدامة

دمج قضايا التنمية املستدامة في بعض البرامج 
واملقررات

الكليات
وكالة الشؤون 

التعليمية

تنمية الوعي الصحى والبيئى
االدارة العامة للصحة املهنية 
والبيئة / ادارة الخدمات الطبية

وكالة الجامعة

وكالة الجامعةجميع الجهاتدعم األثر املجتمعى  والتنموى للجامعة
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)3/6( الهدف االسرتاتيجي الثالث: تحقيق التنافسية يف مخرجات الربامج التعلميية

 بوظيفــة الجامعــة الرئيســة فــي التعليــم وتطويــر املهــارات 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط الهــدف االســتراتيجي الثالــث واملتعلــق بتنافســية املخرجــات ارتباطــا

وبنــاء القــدرات. وتقــع مســؤولية الجامعــة فــي بنــاء املهــارات وتطويــر الكفايــات لكافــة املســتفيدين مــن الطلبــة. ومــن خــال الرصد والتحليل 

تظهــر الحاجــة لزيــادة الطاقــة االســتيعابية فــي بعــض املجــاالت, مــع ثباتهــا أو تقليصهــا فــي مجــاالت أخــرى, والتركيــز خاصــة علــى املجــاالت 

العلميــة والتقنيــة والتطبيقيــة, بينمــا ال توجــد حاجــة مشــابهة فــي تخصصــات العلــوم اإلنســانية. 

ومن العوامل التي تساعد الجامعة في االرتقاء بالقدرات التنافسية واألداء األكاديمي للطاب تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ومساعدتهم 
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فــي اختيــار التخصصــات املائمــة مليولهــم وقدراتهــم, والتركيــز علــى تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال وااللتحــاق بالتوظيــف, مــع توفيــر خدمــات 

دعــم الطلبــة فيمــا بعــد التخــرج. ويمكــن للجامعــة فــي هــذا الصــدد إنشــاء مركــز لتطويــر املهــارات الطابيــة أســوة بالعديــد مــن الجامعــات 

والخبــرات الدوليــة وأفضــل املمارســات.

ويشــتمل هــذا الهــدف علــى عــدد مــن األهــداف التفصيليــة )6( أهــداف تركــز علــى: التحســين املســتمر لبيئــة التعليــم واالبتــكار، هيكلــة 

 لتوجهات املستقبل، تطوير منظومة القياس والتقويم، تعزيز التميز في برامج الدراسات العليا، تطوير التعليم 
ً
البرامج األكاديمية وفقا

املســتمر، وتحســين جــودة الحيــاة الجامعيــة للطلبــة. كمــا يســتند قيــاس هــذا الهــدف االســتراتيجي إلــى وجــود ســتة )6( مؤشــرات أساســية.

تحقيق التنافسية يف مخرجات الربامج التعليميةالهــدف االستراتيجــي الثالث:

األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

1. التحسين 
املستمر لبيئة 

التعليم واالبتكار

عمادة شؤون الكلياتتعزيز رعاية الطاب املبدعين واملتميزين
الطاب

عمادة البحث الكلياتتطوير الكفايات البحثية للطاب
العلمي

مركز االبتكار الكلياتربط مشاريع التخرج بمركز االبتكار 
وريادة االعمال

مركز االبتكار الكلياتدعم مشاريع ريادة األعمال
وريادة االعمال

وكالة الشؤون الكلياتتطوير كفايات التعلم الذاتي
التعليمية

عمادة شؤون الكلياتتنمية قدرات  ومهارات الطلبة
الطاب

وكالة الجامعةعمادة التعليم االلكترونيالتوسع في نظم التعليم اإللكتروني
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

2. هيكلة البرامج 
األكاديمية 

 لتوجهات 
ً
وفقا

املستقبل

وكالة الشؤون الكلياتتعزيز مهارات املستقبل
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتانشاء برامج بينية التخصصات
التعليمية

الكليات / عمادة الجودة وتطوير مواءمة البرامج مع االطار السعودي للمؤهات 
املهارات

وكالة الشؤون 
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة القبول والتسجيلاتاحة التدريب الصيفي للطاب
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة شؤون الطابتنمية قيم املواطنة واالنتماء
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة شؤون الطابانشاء برنامج للوقاية من التطرف الفكري
التعليمية

وكالة الشؤون عمادة السنة األولى املشتركةتحسين جودة برامج السنة األولى املشتركة
التعليمية

3- تطوير 
منظومة القياس 

والتقويم

وكالة الشؤون الكلياتتحسين كفاءة وحدات القياس والتقويم 
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتطوير بنوك األسئلة 
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتوحيد قياس مخرجات التعلم 
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتعزيز قياس خصائص الخريجين 
التعليمية

مراجعة االتساق بين استراتيجيات التدريس 
وكالة الشؤون الكلياتوالتقويم

التعليمية

الكلياتتعزيز االختبارات املعيارية
وكالة الشؤون 

التعليمية / عمادة 
التعليم االلكتروني

الكلياتالتوسع في االختبارات االلكترونية
وكالة الشؤون 

التعليمية / عمادة 
التعليم االلكتروني
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

4. تعزيز التميز في 
برامج الدراسات 

العليا

عمادة الدراسات الكلياتتحسين جودة برامج الدراسات العليا
العليا

التوأمة العاملية في بعض برامج الدراسات 
عمادة الدراسات الكلياتالعليا

العليا

وكالة الدراسات الكلياتتفعيل استقطاب األستاذ الزائر
العليا

عمادة الجودة الكلياتاستحداث برامج دراسات عليا نوعية
وتطوير املهارات

عمادة الجودة الكلياتاالعتماد األكاديمي لبرامج الدراسات العليا
وتطوير املهارات

5. تطوير التعليم 
املستمر

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعتحسين جودة برامج التعليم املستمر

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعإتاحة فرص لتعليم الكبار 

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعتطوير برامج التعليم الطبي املستمر

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعانشاء أكاديمية مهنية للتدريب واالستشارات

6. تحسين جودة 
الحياة الجامعية 

للطلبة

وكالة الشؤون الكليات والعماداتتعزيز تأهيل الطاب الجدد
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتدعم الطاب املتأخرين دراسيا
التعليمية

عمادة شؤون الكلياتتطوير األنشطة الاصفية
الطاب

وكالة الشؤون الكلياترعاية الطاب من ذوي اإلعاقة
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتطوير نظم االرشاد األكاديمي والنف�سي
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتالحد من ظاهرة التسرب الطابي
التعليمية

وكالة الشؤون الكلياتتحسين كفاءة وحدة الخريجين
التعليمية
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نعيــش اليــوم فــي مجتمــع املعرفــة الــذي لــه ســماته ومتطلباتــه التــي يجــب الوفــاء بهــا، وتمثــل الجامعــات أخــد أهــم املؤسســات فــي إنتــاج 

املعارف ونشرها وتطبيقها. ومن ثم يختص الهدف الرابع بالبحث العلمي والذي البد أن يرتبط باحتياجات البيئة املحيطة بالجامعة، 

ولذلــك تســعى الجامعــة لزيــادة ارتبــاط أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن بالقضايــا املحليــة واحتياجــات املنطقــة، كمــا تســعى 

الجامعــة إلــى تطويــر القــدرات البحثيــة للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، بمــا يكفــل إيجــاد الحلــول لكافــة القضايــا املجتمعيــة مــن خــال 

أســاليب علميــة رشــيدة.

وترتكــز البنيــة التنظيميــة للبحــث العلمــي بالجامعــة علــى وكالــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وعمــادة البحــث العلمــي، ووجــود 

ثاثــة مراكــز بحثيــة للعلــوم اإلداريــة واإلنســانية، والعلــوم الصحيــة، والعلــوم األساســية والهندســة. كمــا تســعي الجامعــة لزيــادة الكرا�ســي 

البحثية النوعية التي يمكن أن تدعم القيمة املضافة، ودعم دور مركز النشر والترجمة في نشر وترجمة العديد من اإلصدارات العلمية 

عــن القضايــا ذات األولويــة.

وينبثق عن الهدف االستراتيجي الرابع عدد من األهداف التفصيلية )5( تركز على: تنويع مصادر دعم البحث العلمي، تطوير البنية 

املؤسســية للبحــث العلمــي، تطويــر قــدرات انتــاج ونشــر املعرفــة، تســويق مخرجــات البحــث واالبتــكار، وتطويــر منظومــة ريــادة األعمــال. 

ويرتكــز قيــاس ومتابعــة هــذا الهــدف علــى وجــود خمســة )5( مؤشــرات رئيســة.
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تعزيز انتاج املعرفةالهــدف االسرتاتيجــي الرابع:

األهداف 
التفصيلية

املبادرات
الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

1. تنويع مصادر 
دعم البحث 

العلمي

رفع ميزانية دعم البحوث
ادارة امليزانية /عمادة البحث 

العلمي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميتحفيز التقدم على املنح البحثية الخارجية
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميتعزيز الشراكات البحثية ذات العائد املادي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلمياستحداث برنامج املشاريع الريادية املدعومة
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلمياستقطاب كرا�سي نوعية  للبحث العلمي
وكالة الدراسات 

العليا
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األهداف 
التفصيلية

املبادرات
الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

2. تطوير البنية 
املؤسسية 

للبحث العلمي 

 

عمادة البحث العلميتطوير اللوائح التنفيذية للبحث العلمي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميتطوير خطة أولويات البحث العلمي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلمياستقطاب الباحثين املتميزين وتحفيزهم
وكالة الدراسات 

العليا

دعم مركز االبتكار واملبادرات
مركز االبتكارات

مركز املبادرات النوعية
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميرفع كفاءة املعامل البحثية
وكالة الدراسات 

العليا

إتاحة املزيد من الفرص البحثية للكوادر 
النسائية

عمادة البحث العلمي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة شؤون املكتباتالتحول الرقمي لخدمات املكتبة
وكالة الدراسات 

العليا

وكالة الجامعةمركز الوثائقتفعيل مركز الوثائق

عمادة شؤون املكتباتتعزيز دور املكتبات بالفروع
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميزيادة عدد املراكز البحثية
وكالة الدراسات 

العليا

ادارة التعاون الدوليتحسين كفاءة إدارة التعاون الدولي
وكالة الدراسات 

العليا
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األهداف 
التفصيلية

املبادرات
الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

3. تطوير قدرات 
انتاج ونشر 

املعرفة

عمادة البحث العلميتطوير املجات والدوريات الجامعية
وكالة الدراسات 

العليا

ادارة االبتعاثدعم املبتعثين واستثمار خبراتهم
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميدعم النشر العلمي للطلبة 
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميرفع االنتاجية العلمية لهيئة التدريس
وكالة الدراسات 

العليا

ادارة الجمعيات العلميةدعم إنشاء جمعيات علمية
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميدعم جوائز التميز البحثي 
وكالة الدراسات 

العليا

املجلس العلميتعزيز االستفادة من برنامج االتصال العلمي
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميزيادة معدل االستشهادات البحثية
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميبناء شراكات بحثية محلية ودولية
وكالة الدراسات 

العليا
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األهداف 
التفصيلية

املبادرات
الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

4. تسويق 
مخرجات البحث 

واالبتكار

مركز االبتكارزيادة عدد براءات االختراع
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميتفعيل برنامج املحافظة على امللكية الفكرية
وكالة الدراسات 

العليا

عمادة البحث العلميتسويق نتائج البحوث والدراسات
وكالة الدراسات 

العليا

املجلس العلميزيادة عدد املؤتمرات والفعاليات العلمية
وكالة الدراسات 

العليا

املجلس العلميدعم املشاركة في املؤتمرات الوطنية والدولية
وكالة الدراسات 

العليا

مركز النشر والترجمةتسويق الكتب املؤلفة واملترجمة
وكالة الدراسات 

العليا

5. تطوير 
منظومة ريادة 

األعمال

مركز االبتكار وريادة االعمالاعداد خطة ملجاالت ريادة األعمال
وكالة الدراسات 

العليا

مركز االبتكار وريادة االعمالاستقطاب الداعمين ملبادرات ريادة األعمال
وكالة الدراسات 

العليا

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعاستحداث مشروع خبراء املجتمع

الكلياتتحفيز الطاب على املشاريع الريادية
عمادة شؤون 

الطاب / عمادة 
البحث العلمي

الكلياتتوفير مجاالت للمشروعات الصغيرة
عمادة شؤون 

الطاب
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)6/6( الهدف االستراتيجي الخامس: تحسين جودة الخدمات



102

ت وتحســين جاهزية املرافق الجامعية 
َ
  لقد ســعت جامعة املجمعة جاهدة إلى اإلنجاز والنمو النوعي املتســارع في تأســيس املنشــا

مــن مبانــي وقاعــات دراســية ومختبــرات ومعامــل ومكتبــة مركزيــة. وتختــص وكالــة الجامعــة بمتابعــة كافــة العمليــات واإلجــراءات فــي هــذا 

الشــأن مــن خــال العديــد مــن الجهــات التابعــة لهــا مثــل: اإلدارة العامــة للتشــغيل والصيانــة, واإلدارة العامــة لألمــن والســامة, وإدارة 

املشــروعات والشــؤون الفنيــة. وتختــص عمــادة تقنيــة املعلومــات بتحســين جاهزيــة البنيــة التقنيــة وشــبكات املعلومــات علــى مســتوى 

جهــات الجامعــة.

وتســعى الجامعــة بــكل جهدهــا نحــو االرتقــاء بجوانــب الكفــاءة التشــغيلية للمرافــق واســتثمارها بمــا يجعــل الجامعــة مركــز إشــعاع 

ثقافــي ومجتمعــي يخــدم املجتمــع املحلــي ومؤسســاته.

ويتعلــق هــذا الهــدف االســتراتيجي بعــدد مــن األهــداف الفرعيــة )4( تتضمــن: تحقيــق متطلبــات الجامعــة الذكيــة، اســتكمال البنية 

التحتية االســتراتيجية، تحســين الكفاءة التشــغيلية للمرافق والتجهيزات، وتطوير منظومة األمن والســامة والصحة املهنية.

كما يعتمد تقييم هذا الهدف ومتابعته على وجود مؤشرين )2( رئيسيين يمكن من خالهما رصد املتحقق وتحديد أية جوانب 

تحتاج إلى تحسين.
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

1. تحقيق 
متطلبات 

الجامعة الذكية  

وكالة الجامعةعمادة تقنية املعلوماتتطوير املوقع االلكتروني

وكالة الجامعةعمادة خدمة املجتمعأتمته إدارة املبادرات املجتمعية

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتجهيزاتبناء نظام إلدارة احتياجات الجامعة

ضبط عمليات إدارة املشاريع
ادارة املشروعات والشؤون 

الفنية
وكالة الجامعة

2- استكمال 
البنية التحتية 
االستراتيجية

وكالة الجامعةالكليات والعماداتزيادة عدد القاعات التدريبية

وكالة الجامعةالكلياتزيادة املعامل واملختبرات في أقسام النساء

وكالة الجامعةمكتب ادارة املشاريعانشاء إسكان طابي

وكالة الجامعةمكتب ادارة املشاريعاستكمال املرافق الخاصة للطالبات 

وكالة الجامعةمكتب ادارة املشاريعتوفير مباني  استراتيجية للكليات

وكالة الجامعةمكتب ادارة املشاريعتوفير مستشفى جامعي

وكالة الجامعةاملرافق واالسكانانشاء فندق للجامعة

انشاء مركز موحد للتدريب
االدارة العامة للتطوير/عمادة 

الجودة وتطوير املهارات
وكالة الجامعة

تحسني جودة الخدماتالهــدف االسرتاتيجــي الخامس:
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

3.تحسين 
الكفاءة 

التشغيلية  
للمرافق 

والتجهيزات.

كلية الطبادارة الخدمات الطبيةتعزيز دور الخدمات الصحية للمجتمع

تعزيز االستفادة من إعادة التدوير
االدارة العامة للتشغيل 

والصيانة
وكالة الجامعة

استثمار مرافق الجامعة والبيئة الجاذبة
االدارة العامة للمرافق  /االدارة 

العامة التشغيل والصيانة
وكالة الجامعة

وكالة الجامعةاالدرة العامة للمرافق واالسكانتطوير خدمات اإلسكان الجامعي

وكالة الجامعةاالدارة العامة الخدماتتطوير كفاءة خدمات النقل الجامعي

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتجهيزاتتحسين جاهزية املعامل واملختبرات

وكالة الجامعةاالدارة العامة للتطويرتطوير أداء الفنيين

كلية الطبادارة الخدمات الطبيةتحسين الخدمات الطبية للمنسوبين

وكالة الجامعةمركز ذكاء االعمالانشاء وحدة لقياس رأى املستفيدين

وكالة الجامعةاملرصد الفلكياستثمار دور املرصد الفلكي
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األهداف 
املبادراتالتفصيلية

الفترة الزمنية املتوقعة للتنفيذمسؤولية التنفيذ

21/2022/2123/2224/2325/24مساندةأساسية

4.تطوير منظومة 
األمن والسامة 
والصحة املهنية

تطوير منظومة الرقابة األمنية
االدارة العامة لألمن الجامعي / 

عمادة تقنية املعلومات
وكالة الجامعة

توفير كوادر نسائية في مجال األمن والصيانة
االدارة العامة لألمن الجامعي 

/ االدارة العامة للتشغيل 
والصيانة

وكالة الجامعة

وكالة الجامعةاالدارة العامة للخدماتتفعيل خدمات السامة املرورية

تفعيل إدارة وخطط األزمات الطارئة

االدارة العامة للصحة املهنية 
والبيئة / االدارة العامة لألمن 

الجامعي / االدارة العامة 
للخدمات

وكالة الجامعة

تطوير خطة وقائية للصحة املهنية
االدارة العامة للصحة املهنية 

والبيئة
وكالة الجامعة

تحسين معايير السامة والصحة املهنية
االدارة العامة للصحة املهنية 

والبيئة
وكالة الجامعة

التدريب الدوري على خطط االخاء

االدارة العامة للصحة املهنية 
والبيئة/ االدارة العامة لألمن 

الجامعي / االدارة العامة 
للخدمات

وكالة الجامعة
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مسؤولية املتابعة واإلرشاف عىل تنفيذ املبادرات:

 مــن الجديــر بالذكــر واألخــذ بعيــن االعتبــار وفــق منهجيــة بنــاء املبــادرات والتــي اســتندت علــى نمــط التخطيــط التشــاركي ملراعــاة 

احتياجــات كافــة وحــدات وجهــات الجامعــة وطموحاتهــا خــال الســنوات القادمــة، أن لجميــع الجهــات مســاحة مــن الحريــة إلضافــة 

 ملواجهــة أيــة تغيــرات ومســتجدات يفرضهــا الواقــع واملســتقبل؛ وبنــاء عليــه 
ً
 ومســتقبليا

ً
نيــا

َ
برامــج ومشــاريع ومبــادرات قــد تحتاجهــا ا

فــإن الخطــط التشــغيلية والتنفيذيــة يمكــن إدراج كل املبــادرات واملؤشــرات التــي تــرى الجهــة أنهــا فــي حاجــة إليهــا لتدعمهــا فــي تحقيــق 

األهــداف.
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 وتنفيذها
ً

: ممكنات نجاح الخطة
ً
سابعا

 Enablers Implementation
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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: العوامــل املســاعدة أو املمكنــات Enablers، والنتائــج أي املــردود مــن وراء التنفيــذ الناتــج 

   .results

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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وتتمضن تلك املمكنات يف أهمها ما ييل:

1- الدعم الفني املستدام لوحدات الجامعة:

فــي ســبيل توفيــر الدعــم الفنــي لكافــة الوحــدات والجهــات بالجامعــة، يتــم تشــكيل لجنــة متنوعــة التخصصــات تختــص بإعداد النماذج 

التشــغيلية وتوفيرهــا للوحــدات وتنظيــم ورش عمــل بشــكل دوري ملنســقي الخطــط والتقاريــر؛ بهــدف إيجــاد فهــم مشــترك لألهــداف 

واملؤشــرات، وتوحيــد املحــاور الرئيســية فــي إعــداد الخطــط التشــغيلية وتقاريــر متابعتهــا.

2- رفع جاهزية املواءمة مع التحوالت:

إن أحــد أهــم مرتكــزات التنفيــذ الناجــح للخطــة هــو تحســين جاهزيــة كافــة الوحــدات مــن أجــل التكيــف واملواءمــة مــع املســتجدات، 

مــع العنايــة بأبعــاد النظــام الجديــد للجامعــات فــي اململكــة، ومــا يتطلبــه مــن وجــود ســيناريوهات مســتقبلية لرســم الخيــارات والبدائــل 

االســتراتيجية في أوقات التحول، حيث أن من أهم أهداف الســيناريوهات توفير العديد من الصور أو البدائل ، وتحديد املســارات التي 

تساعد على الوصول إلى تلك البدائل، كما يتسم تخطيط السيناريو بدور وقائي يساعد الجامعة على استباق وفهم جوانب األخطار، 

مــع وصــف مــا يمكــن أن يحــدث واستكشــاف النتائــج والتداعيــات، بمــا يحقــق االســتعداد الجيــد لجميــع أنــواع التغيــرات واالحتمــاالت، 

وتحديــد الصــورة املســتقبلية املرغوبــة التــي يجــب الســعي نحــو تحقيقهــا والتــي هــي فــي جوهرهــا رؤيــة الجامعــة ورســالتها خــال املرحلــة 

الحاليــة. وعلــى ضــوء ذلــك، ومــن أجــل التنفيــذ الفعــال للخطــة الثالثــة والتطبيــق الناجــح ملبادراتهــا وتحقيــق أهدافهــا، ســوف يفــرض ذلــك 

صياغــة ســيناريوهات للمســارات الصحيحــة نحــو املســتقبل.

3- دعم االستدامة التنظيمية واملالية

مــن أهــم املحــددات واملقومــات لكفــاءة تنفيــذ الخطــة الثالثــة وتحقيــق أهدافهــا هــو االســتدامة التنظيميــة واملاليــة، والتخطيــط املالــي 

 
ً
الــذي يتســم بالكفــاءة لتوفيــر كافــة املــوارد التــي ســوف تحتاجهــا املبــادرات والبرامــج واملشــروعات املدرجــة بالخطــة. وســوف يكــون ضروريــا



111

األخذ بعين االعتبار ترتيب األولويات وفق تصنيف املبادرات إلى مبادرات مستمرة وأخرى منتهية وقصيرة األمد، بما يوفر رؤية تنظيمية 

 إلــى ســامة التوجــه االســتراتيجي للجامعــة.
ً
شــاملة ملســارات تحقيــق كافــة املحــاور واألهــداف وصــوال

4- املتابعة والتقويم:

        وهي املرحلة اإلجرائية لاستراتيجية في الواقع الفعلي، حيث يتم تحويل االستراتيجية بأهدافها وبرامجها وسياساتها إلى خطط 

تشــغيلية واضحــة املعالــم تشــتمل علــى النشــاطات والبرامــج للبــدء بتطبيقهــا. اذ يتــم مــن خالهــا تشــكيل لجــان فرعيــة مهمتهــا تحديــد 

األهداف التفصيلية التي تتوافق مع األهداف االستراتيجية، واعتماد السياسات، والتعليمات التي تحققها، واعداد الخطة التنفيذية 

لتحقيــق رؤيــة ورســالة االســتراتيجية املقترحــة.

وتتكــون الخطــة التنفيذيــة مــن االســتراتيجيات، والنشــاطات وهــي البرامــج التــي تــؤدي الــى تحقيــق كل اســتراتيجية، والفتــرة الزمنيــة 

الازمــة إلنجــاز كل نشــاط أو برنامــج، والجهــات واالفــراد املســؤولون عــن التنفيــذ، واملــوارد الازمــة للتنفيــذ )ماليــة، وبشــرية، وتقنيــة(، 

ومؤشــرات األداء.

وتتطلــب هــذه املرحلــة تســهيل كافــة اإلجــراءات اإلداريــة، واملرونــة، واالبتعــاد عــن البيروقراطيــة، وكذلــك توفيــر الدعــم املالــي والبشــري 

لتطبيــق االســتراتيجية. وتعــد هــذه املرحلــة ذات أهميــة بالغــة فــي نجــاح االســتراتيجية لتحقيــق أهدافهــا، وتبــدأ مــن أول مرحلــة مــن مراحــل 

 بجميــع مراحلهــا، وانتهــاء بعمليــات تنفيذهــا. وتهــدف املتابعــة إلــى مــا يلــي:
ً
االســتراتيجية مــرورا

 للبرامج والسياسات واملبادرات املرسومة لها.
ً
- التأكد من أن األهداف االستراتيجية قد تحققت وفقا

- التعرف على الفجوات، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، وتقديم التغذية الراجعة املناسبة.

 للمستجدات؛ من أجل الحفاظ على ماءمة االستراتيجية.
ً
- متابعة ما يطرأ من تغيرات في البيئة الخارجية وفقا
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وتمشل عمليات املتابعة والتقومي الخطوات األساسية:

تحديــد مــا يجــب قياســه حيــث تقــوم اإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذيــة بتحديــد عمليــات التنفيــذ والنتائــج املــراد متابعتهــا وتقويمهــا، 

وتوفــر إمكانيــة قيــاس هــذه النتائــج بشــكل موضوعــي وثابــت.

- قياس األداء الفعلي لألنشطة املختلفة باستخدام املعايير واملؤشرات املحددة في أوقات محددة مسبقة.

- مقارنة األداء الفعلي باألداء املخطط له؛ مع وجود درجة سماح محددة مقبولة بين األداء الفعلي واألداء املخطط له.

- اتخاذ اجراءات تصحيحية بعد إجراء عملية مقارنة األداء الفعلي مع األداء املخطط له.

 Bridging the Gaps 5- تجسير الفجوات

مــن منطلــق املنظــور االســتراتيجي, هنــاك مســاران أساســيان يمكــن االعتمــاد عليهمــا ملعالجــة تلــك القضايــا الناجمــة عــن وجــود 

الفجــوات:

Transactional pathway :)املسار التبادلي ) تعديل املستهدف وواقعية األهداف •

يعتمــد هــذا املســار علــى تعديــل أو تخفيــض مســتوى املســتهدف مــن املؤشــرات والتــدرج املرحلــي فــي تحقيــق املبــادرات مــن خــال رصــد 

التغيرات في احتياجات البيئة املحلية حتى تستطيع الوفاء بها والتكيف املستمر مع جميع أنواع املستجدات املحيطة، بما يتطلب دعم 

أبعاد اإلنجاز النوعي، ويأخذ هذا املســار في حســبانه ظروف الواقع املحيط ، ومن ثم يتســم هذا املســار بنمط االعتماد على اإلصاحات 

الجزئيــة لغلــق الفجــوات، حيــث يلتــزم هــذا املســار بتوفيــر التجهيــزات التكنولوجيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتوفيــر التجهيــزات وتحســين 

البيئــة التعليميــة واألكاديميــة.

Transformational pathway :)املسار التحويلي ) رفع مستوى األداء وتذليل الصعوبات •



113

يرتكــز هــذا املســار علــى غلــق الفجــوات مــن خــال تخفيــض أو الحــد مــن املعوقــات املســببة للفجــوة ومعالجــة جوانــب الضعــف املؤثــرة 

على القدرات املؤسسية، مع تعظيم جوانب القوة وعوامل الدعم لتميز االداء، ويتسم هذا املسار ببعد املبادرة لقيادة التغيير وتوجيهه 

فــي صالــح الجامعــة القتنــاص جميــع الفــرص املتاحــة فــي البيئــة الخارجيــة، مــع االهتمــام باإلصــاح املنظومــي واملنهجــي وفــق رؤيــة شــاملة 

ملتغيــرات التعليــم الجامعــي ككل ومنظوماتــه الفرعيــة، بمــا يســاعد علــى التعلــم مــن الخبــرات التراكميــة الســابقة الســتخاص الــدروس 

املســتفادة، وتحقيــق التكيــف اإليجابــي مــع مختلــف األوضــاع والتغيــرات املحيطــة، مــع إمكانيــة رفــع ســقف الطموحــات لتحقيــق وضــع 

اســتراتيجي وتناف�ســي أفضــل.

  Reporting  6- تجويد نظام التقارير

تهتــم الجامعــة خــال املرحلــة الحاليــة والقادمــة بتطويــر مهــارات وفنيــات إعــداد التقاريــر املتعلقــة بقيــاس مســتويات التحقــق واإلنجــاز 

الفعلــي مقارنــة باملســتويات املســتهدفة وفــق مؤشــرات األداء، بمــا يســاعد فــي إبــراز أيــة انحرافــات فــي األداء. وفــي هــذه املرحلــة يمكــن إجــراء 

 مقارنة أداء الجامعة بأداء الجامعات األخرى وخاصة الجامعات املنافسة، وبعد القيام بعملية 
ً
مقارنة أداء الوحدات الفرعية، وأيضا

تقييــم األداء، يتــم عــاج أوجــه القصــور مــن خــال تحديــد األنشــطة والعمليــات التــي يمكــن التركيــز عليهــا لتحقيــق ميــزة تنافســية للجامعة، 

وتشــخيص األنشــطة والعلميات التي يســتوجب اســتبعادها أو معالجتها باعتبارها تمثل نقاط ضعف تعوق األداء العام.

Risk management 7- إدارة املخاطر املحتملة

تتنوع املخاطر املحتملة التي قد تواجه الجامعات ومنها جامعة املجمعة، ولكنها في مجملها تتركز حول املخاطر ) اإلدارية والتنظيمية، 

القانونيــة، البشــرية واألكاديميــة، الصحيــة والبيئيــة، واملاليــة( وتســتبق الخطــة االســتراتيجية الثالثــة املخاطــر املحتملــة وفــق نمــوذج 

للرصد واملتابعة لتحسين االستعداد والجاهزية، مع االعتماد على النهج التشاركي الذي يتسم بتنوع الخبرات واملقترحات للوصول إلى 

أفضل استعداد وحلول ممكنة ألية مخاطر محتملة. وفيما يلي رصد لبعض املخاطر التي سوف تستلزم االستعداد وتحسين الجاهزية 

ملواجهتهــا بشــكل ســليم.

ويبين الجدول التالي مصفوفة التحديات واملخاطر املحتملة، ومستواها ومتطلبات التعامل معها:
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املخاطر والتحديات املحمتلة

الجهة املسؤولةنوعهااملخاطر/التحدياتم
مستوى الخطر

طرق مواجهتها
مرتفعمتوسطمنخفض

1
تغير انظمة ولوائح التعليم الجامعي

)النظام الجديد للجامعات(
إدارة الجامعةإداري

• تشكيل لجنة قانونية للمواءمة. 
• تحليل املتطلبات الازمة.

• إعداد تقرير تنفيذي للجامعة.

2
ضعف جودة بعض البرامج 

االكاديمية
تعليمي

وكالة الجامعة 
للشؤون التعليمية

• رصــد عناصــر الضعــف ومجــاالت التحســين 
الضروريــة.

• تحقيق االعتماد األكاديمي للبرامج.

أكاديميضعف عائد وأثر البحث العلمي3
وكالة الجامعة

وعمادة البحث 
العلمي

• رفع ميزانية البحث العلمي .
• التركيز على الدراسات البينية والنوعية.

• تحديث خريطة األولويات.

4
ضعف املوارد الذاتية وتنويع 

مصادر التمويل
مكتب معالي املديرمالي

• بناء برامج نوعية للشراكة .
• تعزيز الدور االستشاري للجامعة.
• كفاءة تسويق منتجات الجامعة.

إداريمكانة الجامعة وظهورها االعامي5
وكاالت الجامعة

والعاقات العامة 
واإلعام الجامعي

• تطويــر كفــاءة االعــام الجامعــي والعاقــات 
العامــة.

• تعزيز الترتيب والتصنيف.
• إبراز النمو النوعي لإلنجازات.

6
الفجوة بين تطلعات املجتمع 
املحلي وأداء خدمة املجتمع

إداري 
وتنظيمي

عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر

• تقييم األثر املجتمعي والتنموي للجامعة.
• تحسين استثمار مرافق الجامعة للمجتمع.

• تقديم برامج لتعليم الكبار.

تقنياألمن املعلوماتي7
عمادة تقنية 

املعلومات

• تقييم املخاطر التقنية واملعلوماتية.
• تأمين البيانات واملعلومات واملوقع.

• تنمية الوعي الوقائي.
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لجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية الثالثة

الصفةاالسمم

أ.د. محمد بن عثمان الركبان  1
ً
رئيسا

 للرئيسأ.د. مسلم بن محمد الدوسري  2
ً
نائبا

د.فارس بن صالح الفارس 3
ً
أمينا

د.محمد بن صالح العبودي            4
ً
عضوا

د. فيصل بن فرج املطيري 5
ً
عضوا

أ.محمد بن بجاد املشقور6
ً
عضوا

د. عبدهللا بن عواد الحربي7
ً
عضوا

د. املتولي اسماعيل بدير8
ً
عضوا

د. عدنان محمد قطيط 9
ً
عضوا

أ.ناصر بن عبدالعزيز العقيل10
ً
 مساعدا

ً
أمينا
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فرق العمل يف مرشوع إعداد الخطة االسرتاتيجية الثالثة للجامعة

املنتجاملهامالتشكيلالفريق

فريق لقاء القيادات

معالي املدير

أصحاب السعادة 
وكالء/ وكيلة الجامعة

د. محمد بن صالح العبودي

د. املتولي إسماعيل بدير

د.فارس بن صالح الفارس

االســتراتيجية  الخطــة  مراجعــة   .1

بهــا املتعلقــة  والتقاريــر  الثانيــة 

2. اعداد أداة مقابلة شبه مقننة

3. اجــراء املقابــالت مــع القيــادات بشــكل 

فــردى

4. تجميع البيانات وتحليلها

املحــاور  وفــق  اللقــاء  نتائــج  اعــداد   .5

للخطــة املقترحــة 

6. إعــادة نتائــج اللقــاء للقيــادات للتأكــد 

ممــا ورد فــي اللقــاء

7. اعــداد تقريــر نهائــي بنتائــج اللقــاءات 

وفــق املحــاور املقترحــة للخطــة

تضمنــت  التــي  التقاريــر  مــن  عــدد   .1

الوقــوف علــى مرئيــات قيــادة الجامعــة 

حول واقع الجامعة والرؤى املستقبلية 

الداخليــة|)  البيئــة  متغيــرات  وتحديــد 

فــرص/  والخارجيــة)  ضعــف(  قــوة/ 

تحديــات( وتتضــح مــن خــالل التقاريــر 

مديــر  معالــي  لقــاء  تقريــر  التاليــة: 

. معــة لجا ا

2. تقريــر لقــاء ســعادة وكيــل الجامعــة 

العلمــي. والبحــث  العليــا  للدراســات 

3. تقرير لقاء سعادة وكيل الجامعة

4. تقريــر لقــاء ســعادة وكيــل الجامعــة 

التعليميــة للشــؤون 

5. تقريــر لقــاء ســعادة وكيلــة الجامعــة 

الطالبــات لشــؤون 

قيــادات  للقــاء  املوحــد  التقريــر   .6

معــة لجا ا



117

املنتجاملهامالتشكيلالفريق

فريق تنظيم ورش 
العمل

 د.فارس بن صالح الفارس 

أ.ناصر بن عبدالعزيز العقيل

أ.نواف بن مطلق املريخي

أ.عبدهللا بن عبدالعزيز السعيد

أ.عبدهللا بن علي املزروع

أ.عثمان بن إبراهيم العثمان

أ.مشعل بن عايض الرشيدي

أ.حنان بنت منور املطيري

أ.دنيا بنت خالد بن حسن

أ.منيرة بنت فهد العبدالكريم

1- التأكد من حجز القاعة.

العامــة  العالقــات  مــع  التواصــل   -2

واإلعــالم الجامعــي للتغطيــة اإلعالميــة 

للــورش

3- تنسيق الدعوات وتوجيهها

الالزمــة  املكتبيــة  األدوات  توفيــر   -4

ش  للــور

5- طباعة أسماء الحضور

إرشــادية  لوحــات  طباعــة  تنســيق   -6

للورشــة وترحيبيــة 

التجهيــزات  توافــر  مــن  التأكــد   -7

وجاهزيتهــا الورشــة  قبــل  الصوتيــة 

العمــل  ورش  تجهيــزات  تقريــر   -1

ليفهــا تكا و

لــورش  الحضــور  2- طباعــة شــهادات 

لعمــل ا

3- متابعة التغطية اإلعالمية للورش

الفريق العلمي للخطة

د.فيصل بن فرج املطيري

د.عبدهللا بن عواد الحربي

د.املتولي إسماعيل بدير

1- محاور ورش العمل

2- إدارة املحتوى العلمي لورش العمل

الجامعــة  واقــع  دراســة  تقريــر   -3

تشــاركية. مجتمعيــة  رؤيــة  ومســتقبلها 

4- تقريــر ورشــة عمــل العمــداء ومديــري 

اإلدارات
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فريق قياس 
استطالعات الرأي

د.املتولي إسماعيل بدير 

د.عدنان محمد قطيط

أ.ناصر بن عبدالعزيز العقيل

االســتراتيجية  الخطــة  مراجعــة   .1

الثانيــة والتقاريــر املتعلقــة بهــا وتقاريــر 

نتائــج لقــاءات القيــادات وورش العمــل 

..وغيرهــا

الــرأي  اســتطالعات  أدوات  اعــداد   .2

والطلبــة  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء 

التوظيــف وجهــات  واملوظفيــن 

3. تحكيم األدوات

4. تجريــب األدوات علــى عينــة تجرييــة 

مــن كل الفئــات

5. تطبيق األدوات الكترونيا

6. تجميع البيانات وتحليلها احصائيا

7. اعــداد تقريــر بالنتائــج وفــق كل محــور 

مــن املحــاور املقترحــة للخطــة الثالثــة

1. أربع استبانات

2. تقريــر نتائــج اســتبانة أعضــاء هيئــة 

التدريــس وفــق محــاور الخطــة .

الطلبــة وفــق  نتائــج اســتبانة  3. تقريــر 

. الخطــة  محــاور 

4. تقريــر نتائــج اســتبانة املوظفيــن وفــق 

محــاور الخطــة .

جهــات  اســتبانة  نتائــج  تقريــر   .5

. الخطــة  محــاور  وفــق  التوظيــف 

6.  تقرير مجمع بنتائج االستبانات وفق 

محاور الخطة الثالثة وهى:

• مجال الحوكمة

• التعليم والتعلم

• الدراسات العليا البحث العلمي 

• مجال خدمة املجتمع

واملرافــق  املاليــة  املــوارد  مجــال   •

ت لتجهيــزا وا

7- تقرير إحصائي بنتائج االستبانات
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فريق التوجهات 
الوطنية والعاملية

د.عدنان محمد قطيط

1. االطــالع علــى تقاريــر الخطــة الثانيــة 

ونتائــج لقــاءات القيــادات ونتائــج ورش 

واالســتبانات العمــل 

الوطنيــة  التجــارب  بعــض  تحليــل   .2

الخطــط  اعــداد  فــي  والعامليــة 

تيجية ا ســتر ال ا

الخطــة  محــاور  وفــق  تقريــر  اعــداد   .3

املقترحــة الثالثــة 

4. مجال الحوكمة

5. مجال التعليم والتعلم

البحــث  العليــا  الدراســات  مجــال   .6

لعلمــي  ا

7. مجال خدمة املجتمع

واملرافــق  املاليــة  املــوارد  مجــال   .8

ت لتجهيــزا ا و

1. تقريــر وفــق محــاور الخطــة الثالثــة 

ملقترحــة ا

2. مجال الحوكمة

3. مجال التعليم والتعلم

البحــث  العليــا  الدراســات  مجــال   .4

لعلمــي  ا

5. مجال خدمة املجتمع

واملرافــق  املاليــة  املــوارد  مجــال   .6

ت لتجهيــزا ا و
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فريق رصد القضايا 
والتوجهات 
االستراتيجية

د.عبدهللا بن عواد الحربي 
د.املتولي إسماعيل بدير  د.عدنان 

محمد قطيط 

1. االطــالع علــى تقاريــر الخطــة الثانيــة 

ونتائــج لقــاءات القيــادات ونتائــج ورش 

تحليــل  وتقريــر  واالســتبانات  العمــل 

بعــض التجــارب الوطنيــة والعامليــة فــي 

االســتراتيجية الخطــط  اعــداد 

الخطــة  محــاور  وفــق  تقريــر  اعــداد   .2

املقترحــة الثالثــة 

3. مجال الحوكمة

4. مجال التعليم والتعلم

البحــث  العليــا  الدراســات  مجــال   .5

لعلمــي  ا

6. مجال خدمة املجتمع

واملرافــق  املاليــة  املــوارد  مجــال   .7

ت لتجهيــزا ا و

1. تقريــر وفــق محــاور الخطــة الثالثــة 

ملقترحــة ا

2. مجال الحوكمة

3. مجال التعليم والتعلم

البحــث  العليــا  الدراســات  مجــال   .4

لعلمــي  ا

5. مجال خدمة املجتمع

واملرافــق  املاليــة  املــوارد  مجــال   .6

ت لتجهيــزا ا و
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فريق توثيق األعمال
د.فارس بن صالح الفارس

أ. ناصر بن عبدالعزيز العقيل

1- توثيــق مراحــل العمــل خــالل الخطــة 

ومخرجــات ورش العمــل واللقــاءات

إعــداد األخبــار والنشــاط اإلعالمــي   -2

الجهــات مــع  والتواصــل 

فــي مالحــق  الــواردة  التقاريــر  3- إعــداد 

لخطــة ا

إعــداد  وخطــوات  مراحــل  صياغــة   -1

لخطــة ا

2- تنظيم وثائق وتقارير الخطة

3- مالحق الخطة

فريق صياغة الخطة 
االستراتيجية

د.مسلم بن محمد الدوسري

د.فيصل بن فرج املطيري

د.عبدهللا بن عواد الحربي

د.املتولي إسماعيل بدير

د.عدنان محمد قطيط

1- مراجعــة مخرجــات عمــل اللجنــة مــن 

التقاريــر املرحليــة

الخطــة  لوثيقــة  األوليــة  الصياغــة   -2

الرئيســية ومحاورهــا 

الفنــي  3- متابعــة ومراجعــة التصميــم 

للخطــة

4- متابعة تحكيم وثيقة الخطة  وإجراء 

التعديالت

الوثيقة األساسية للخطة الثالثة للجامعة
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ورش العمل مبرشوع إعداد الخطة االسرتاتيجية الثالثة للجامعة

املحاورالفئة املستهدفةالهدفالتوقيتاسم الورشةم
عدد 

الحضور
نتائج وتوصيات

1
ورشة عمل العمداء ومديري 

اإلدارات
1440/6/26هـ

استطالع الرأي 
ودراسة الوضع 
الراهن للجامعة

العمداء ومديري 
اإلدارات

• الخطة االستراتيجية
• رؤية اململكة 2030 في 

التعليم
• الدراسات العليا

• الخدمات املساندة
•  التعليم والتعلم

رجال 50
نساء 34

حسب الوارد في تقرير 
ورشة عمل العمداء 

ومديري اإلدارات

1440/7/19هـورشة عمل املجتمع املحلي21
املجتمع املحلي 
•  تقييم الواقع: أداء بمحافظة رماح

ومخرجات الجامعة
•  حاجة املجتمع املحلي 

املستقبلية
•  دور املجتمع املحلي في 

دعم الجامعة

15

حسب الوارد في تقرير 
ورشة عمل املجتمع 

املحلي ورشة عمل املجتمع املحلي32
1440/7/27هـ

املجتمع املحلي 
بمحافظة املجمعة 
وبقية املحافظات 
واملراكز الواقعة في 

نطاق الجامعة

21

4
ورشة عمل مع سعادة وكيل 
الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي
1441/1/19هـ

الجهات التابعة 
لوكالة الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

•  مناقشة األولويات 
البحثية واملعرفية 

للجامعة
•  دراسة املبادرات 

املقترحة
•  التوافق حول أهم 

املؤشرات

انظر مالحق الخطة
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املحاورالفئة املستهدفةالهدفالتوقيتاسم الورشةم
عدد 

الحضور
نتائج وتوصيات

5
ورشة عمل مع سعادة وكيل 

الجامعة 
1441/2/8هـ

الجهات التابعة 
لوكالة الجامعة 

• مناقشة محور األداء 
املؤس�سي واملرافق 

والخدمات
• استشراف أهم 

املبادرات املتعلقة 
بالجهات التابعة لوكالة 

الجامعة

انظر مالحق الخطة

6
ورشة عمل مع سعادة وكيل 
الجامعة للشؤون التعليمية 

1441/2/7هـ
الجهات التابعة 
لوكالة الجامعة 

للشؤون التعليمية

• مناقشة محور التعليم 
والتعلم

• استعراض أهم 
التوجهات الوطنية في 

التعليم
• التعرف على أهم 

مبادرات الجهات التابعة 
للشؤون التعليمية

انظر مالحق الخطة
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رشكاء النجاح والتنفيذ وكالء الجامعة 

الوكالةاالسم

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميأ.د.  محمد بن عبد هللا الشايع

وكيل الجامعةأ.د.  مسلم بن محمد الدوسري

وكيل الجامعة للشؤون التعليميةد. أحمد بن علي الرميح

وكيلة الجامعة لشؤون الطالباتد. جواهر بنت عبد الرحمن العمر
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