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المقدمة: 

4

مش���روع الخط���ة االس���تراتيجية لجامعة المجمعة ه���و المحرك ُيعد 
األساس���ي لمب���ادرة عم���ادة البح���ث العلم���ي في إع���داد الخطة 
االستراتيجية والتشغيلية للعمادة. كما أن األهداف االستراتيجية 
المدرجة في الخطة االستراتيجية للبحث العلمي تتواءم مع األهداف االستراتيجية 

للجامعة وتتوافق مع طموحاتها.

ووضع���ت عمادة البحث العلمي على عاتقها منذ البداية رؤية واضحة لخارطة 
طريق ألنشطة البحث العلمي في الجامعة، والتي تهدف إلى التميز في مجاالت 
البحوث، بما يخدم الجامعة ويضعها بين مصاف الجامعات المتميزة في مخرجات 
البحث العلمي، وكذلك يخدم المجتمع ويحقق التنمية له. وعلى هذا األساس تم 
وضع خطط وسياسات شفافة واستحداث آليات لممارسة نشاطاتها المتنوعة 

وتقديم خدماتها للمستفيدين في مجاالت البحث العلمي المختلفة.



وتتكون مصفوفات األهداف في 
أهداف استراتيجيةالخطة التشغيلية الرئيسية من

738
هدف تفصيلي

الخطة االستراتيجية والتشغيلية 1404ه� - 2020م
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عمادة البحث العلمي

إن مشاريع الخطة التشغيلية لعمادة البحث العلمي ُمكملة لمشاريع الجامعة، بما في 
ذلك وضع السياس���ات البحثية واس���تحداث وحدات واستكمال التجهيزات وتطوير البرامج 
واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين، مما من شأنه أن يطور الحراك البحثي بالجامعة 
ويوفر بيئة بحثية مالئمة ومش���جعة ومس���همه في عمليات التطوير والنمو والجودة التي 
تش���هدها الجامع���ة. حيث اعتمدت عم���ادة البحث العلمي في بناء الخطة التش���غيلية على 
مرجعي���ات وأس���س جوهرية في مقدمتها أهداف ومؤش���رات الخطة التش���غيلية لجامعة 

المجمعة )1440ه� / 2020 م(. 

وتتكون مصفوفات األهداف في الخطة التشغيلية الرئيسية من 7 أهداف استراتيجية،  
و 38 ه���دف تفصيل���ي، والتي يمكن أن ُتبنى م���ن خاللها المبادرات والبرامج المش���تركة. 
والعمادة اعتمدت في هذه الخطة على عقد برامج وورش متتابعة والتي سوف ترفع من 

الكفاءة والتطوير واالبداع في مخرجات البحث العلمي في هذه الخطة التشغيلية. 



فريق الخطة بالعمادة
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عمادة البحث العلمي

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 
1440هـ/2020م

1
حيث اعتمدت الجامعة في خطتها على أربعة نقاط رئيسة:

1440هـ

2020م



أواًل: رؤية المملكة 2030 1
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االتساق والمواءمة بين خطط الجامعة ورؤية المملكة 2030، والتي تمثل البيان 
كما  التعليم،  قطاع  ومنها  والقطاعات،  المؤسسات  لكافة  االستراتيجي  والتوجيه 
والمعبر  الموجز  البيان  ذلك  إلى  األبعاد  متكامل  مستقبلي  بشكل  الرؤية  استندت 
»السعودية... العمق العربي واالسالمي... قوة استثمارية رائدة... ومحور ربط القارات 

الثالث«. وتضمنت الرؤية 24 هدفًا رئيسًا وفق ثالث محاور أساسية هي:

اقتصاد مزدهر )قيمه راسخة، بيئته عامرة، بنيانه متين(.. 1

مجتمع حيوي )موقعه مستغل، استثماره فاعل، تنافسية جاذبة، فرص مثمرة(.. 2

وطن طموح )حكومته فاعله، مواطنة مسؤولة(.. 3

االستراتيجية  خطتها  اعداد  من  انتهت  قد  المجمعة  جامعة  أن  من  الرغم  وعلى 
الثانية 1440ه�/2020م، قبل تدشين رؤية المملكة، إال أن التوجه االستراتيجي للجامعة 

يتوافق ويتناغم مع تلك الرؤية بشكل استباقي مستقبلي.
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التنافسية  مؤشرات  تحسين  تستهدف  والتي  المملكة،  رؤية  أهداف  أهم  واشتملت 
للمملكة بشكل عام، والقطاع الحكومي ومؤسساته، على أربعة أهداف هي كما يلي:

الوصول من المركز 90 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة.. 1

الوصول من المركز 36 إلى المراكز الخمسة األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية.. 2

االنتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة األولى.. 3

االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة السادسة والعشرين إلى المرتبة . 4
العاشرة.

وعلى ضوء ذلك، سعت الخطة التشغيلية في العديد من المبادرات والبرامج التي من 
والمواءمة  التوافق  إلى  1440ه�،  عام  وحتى  القادمة  السنوات  خالل  تنفيذها  المستهدف 

واالتساق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نس���عى إلى التوافق والمواءمة واالتس���اق 
مع مستهدفات رؤية المملكة 2030



ثانيًا: الخطط التنموية للتعليم بالمملكة
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2
بناء الخطة االس���تراتيجية لجامع���ة المجمعة وجميع وحداتها اعتمد 

التنظيمية عل���ى توجهات الخطط التنموية للمملكة، خاصة 
فيم���ا يتعلق بمح���ور التعليم العالي وقضاي���اه الراهنة وفق 
حدود الوضع الراهن واستش���راف س���يناريوهات المستقبل. وقد استندت العديد من 
األه���داف التفصيلية والمبادرات المس���تهدفة على التوجهات التنموية التي تس���عى 

المملكة وقطاع التعليم العالي إلى تحقيقها خالل السنوات المقبلة.



ثالثًا: الخطة المستقبلية للتعليم العالي )آفاق(
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3
مش���روع آفاق على ثالثة توجهات هي )التوس���ع، الجودة، التمايز( ارتكز 

وهي أبعاد متكاملة تش���مل جمي���ع التفصيالت الممكنة في أي 
خطة استراتيجية واعتمد مشروع آفاق على ثمانية مسارات ممثلة 
لمكون���ات التعلي���م الجامعي، وذلك لصياغ���ة القضايا واأله���داف والبرامج التنفيذية 
للخط���ة، ول���م ُتغفل خطة جامعة المجمعة أيًا من تلك األبعاد، حيث تم مراعاة تطوير 
الُبنى التحتية والتقنية، واالهتمام بقضايا الجودة وتنمية رأس المالي البشري والفكري، 
ودعم التنوع والتمايز في رؤى ورسالة الكليات والعمادات المساندة المستفيدين من 
خدماتها. بينما ارتكزت منهجية إعداد وبناء الخطة االس���تراتيجية للجامعة على نموذج 

منهجي ثالثي المراحل يوجه التخطيط على المستوى االستراتيجي والتشغيلي.



رابعًا: الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة 4
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التخطيط االس���تراتيجي أحد اأُلسس المهمة لبناء الجامعات الحديثة ُيعد 
وتطويرها، لذا فقد وضعت الجامعة مش���روع الخطة االس���تراتيجية 
عل���ى رأس قائم���ة أولوياته���ا، إذ يعد هذا المش���روع أحد المش���اريع 
التطويري���ة الت���ي ُينتظ���ر منها تقدي���م »وثيقة« تح���دد رؤية واضحة لمعالم مس���تقبل 
الجامعة وأهدافها، واس���تراتيجيات العمل لبل���وغ هذه األهداف. وقد تضمنت الخطة 
الثانية للجامعة على س���بعة أهداف اس���تراتيجية عامة وش���املة لكافة التوجهات التي 
تس���تهدفها الجامعة، كما تفرع عنها ثمانية وثالثون هدفًا تفصيليًا تمثل المس���ارات 

الكبرى الموجهة للمبادرات والمشروعات التنفيذية المستهدفة.
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اعتم���د بن���اء الخطة االس���تراتيجية الثانية للجامع���ة على تحديد أهداف اس���تراتيجية 
وتفصيلي���ة واقعية قريبة ومتوس���طة المدى، تتوافق م���ع طموحات جميع األطراف 
المعني���ة كما تراع���ي حدود وأبعاد الوض���ع الراهن للجامعة، والفت���رة الزمنية المحددة 
للخطة بما يهيء الُفرص لتجس���ير فجوات األداء س���واء وفق مس���ار تبادلي يرتكز على 
تناغ���م الطموحات مع االمكانات والموارد أو مس���ار تحويل���ي جوهره رفع كفاءة األداء 

للوصول إلى األهداف والغايات.



منهجية العمل
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لق���د اعتمد بن���اء الخطة التش���غيلية للعمادة على منهجية عم���ل مرحلية متكاملة، 
متس���قة مع القيم المؤسس���ية التي تس���عى العمادة لتعزيزها على كافة المستويات 

التنظيمية، ولقد سارت مراحل االعداد في نطاق ما يلي:

مراجعة الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 1440ه�/2020م.. 1

مراجع���ة الخطة االس���تراتيجية لعمادة البح���ث العلمي لتحديد أه���م األولويات . 2
والمبادرات التي يجب التركيز عليها خالل العام الجامعي القادم.

االعتماد على العمل الجماعي وتوزيع األدوار والمهام على أعضاء فريق الخطة.. 3

تقدير مشاركة األطراف في التخطيط و إعداد الخطط الفرعية والتقارير.. 4

اعداد نموذج مش���ترك لبن���اء المبادرات التي تندرج تحت الهدف االس���تراتيجي . 5
والتفصيل���ي، وادراج مؤش���رات األداء المتعلق���ة بالمقياس، والم���دى الزمني 

المتوقع للتنفيذ.



رؤية العمادة ورسالتها وقيمها المؤسسية
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الرؤية: 

التميز في البحث العلمي 
ودعم التنمية المستدامة 

المحلية والوطنية.

الرسالة: 

تنمية القدرات البحثية من خالل تشجيع 
العمل البحثي المتميز في جميع 

المجاالت العلمية بما يحقق أهداف 
الجامعة والمجتمع.

الهدف االستراتيجي السادس لجامعة المجمعة

االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكار وفقًا ألولويات التنمية

خدمة المجتمعالشفافيةاإلبداعالتميزالقيم: 



تطوير البحث العلمي كمًا ونوعًا
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مؤشرات قياس األداءالمبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

التركيز على البحوث التطبيقية في مجاالت العلوم 
والتقني���ة، من خالل إطالق ع���دد من برامج الدعم 

المتنوعة.

مع���دل البحوث المحكمة المنش����ورة في مجاالت العلوم 
والتقنية.

إنش���اء مش���روع البورتفوليو البحث���ي )ملف اإلنجاز 
واإلنتاجية البحثية( لهيئة التدريس.

عدد ما نش��ر في مجالت علمية محكمة في العام الماضي 
نس�بة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس.

برنامج تحسين االنتاجية العلمية.
نس�����بة أعضاء هيئ���ة التدريس ال��ذين ل��ديه���م على األق��ل 

بح��ث واحد منشور في العام الماضي.

عدد األبحاث االستراتيجيةإنشاء وحدة للدراسات االستراتيجية والبينية.

1
الهـدف 
التفصيلي



المقدمة: 
استكش���اف ورعاية الموهوبي���ن ودعم االبتكار 

وبراءات االختراع 2
الهـدف 
التفصيلي
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مؤشرات قياس األداءالمـبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

رعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم االبتكار 

وبراءات االختراع

معدل تسجيل براءات االختراع	 

عدد مش����اركات الط���الب والطالبات المش���اركين في 	 

الفعاليات العلمية

برنامج دعم االبحاث الطالبية او مشاريع التخرج	 



توجيه البحث العلمي وفق األولويات التنموية 
والبحوث البينية 3
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مؤشرات قياس األداءالمبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

عدد مش�اريع البحوث المش�تركة مع مؤسسات المجتمعدعم وتحفيز المشاريع البحثية بينية التخصصات

توجيه الدعم نحو البحوث التنموية من خالل 

دراسة أولويات البحثية للجامعة والمجتمع
عدد البحوث وفق األوليات البحثية
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مؤشرات قياس األداءالمبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

تنظيم عدد من الدورات ألعضاء هيئة التدريس عن 
النشر المحلي والدولي.

عدد الدورات والندوات المقدمة ألعضاء هيئه التدريس.

تطوير أدلة البحث والنشر العلمي، ودليل أخالقيات 
البحث العلمي.

درج�����������ة تواف���ر األدل���ة التنظيمي��������ة واإلرش���ادية لقواعد 
وأخالقيات البحث العلمي ولوائحه.

توفير الشفافية وعدالة ممارسات البحث العلمي.
مس�������توى رض�ا أعضاء هيئة التدريس عن شفافية وعدالة 

ممارسات البحث العلمي.

تطوير شبكة ونظم المعلومات. 
تطوير نظام باحث.	 
تطوير الموقع االلكتروني للعمادة.	 
تطوير جميع برامج دعم البحث العلمي المقدمة من العمادة.	 

حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي
وتعزيز أخالقياته 4

الهـدف 
التفصيلي
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مؤشرات قياس األداءالمبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

عدد كراسي البحوث.تقييم أداء الكراسي البحثية.

تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز البحوث 

ألعضاء هيئة التدريس. 
عدد مراكز ووحدات البحوث.

تطوير البنية التحتية لمراكز البحوث.
حصر لجميع االحتياجات ومش���روعات البني���ة التحتية ذات 

األولوية والداعمة للبحث العلمي.

تحسين كفاءة المراكز 
والكراسي البحثية بالجامعة 5

الهـدف 
التفصيلي



22

مؤشرات قياس األداءالمبادرات
الوقت /الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ

37383٩40

اس���تيفاء معايي���ر الحص���ول عل���ى من���ح بحثية من 
الجهات الوطنية الداعمة

دخ���ل البحث م���ن مص������ادر خارجية في الع���ام الماضي 	 
نس�بة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس.

معدل االنفاق على البحث العلمي من إجمالي الميزانية 	 
التشغيلية للجامعة.

تنويع مصادر تمويل البحث العلمي 6
الهـدف 
التفصيلي
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