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  وو  ادهد  مناا واملناجية اليبعنوان الطريق املتوازن للمستقبل يف هـ( 33/6331لقد كانت اخلطة االسرتاتيجية األوىل للجامعة ) 

امعة والي تنتا  بنااية ططة م( معربة عن املرحلة الي متر باا اجل 0101هـ/ 6331)استندت إلياا. كما جا ت اخلطة االسرتاتيجية الثانية 

 النمو والتطور. والتواقق م  مسار اجلامعة املتسار  يف انإاجاز ووالي ارتكزت على جوهر الضرورة يف استكمال ما مت باململكة،التنمية 

ج  للمستقبل االوطال  بعملية شاملة للتخطيط االسرتاتي وتسعى جامعة اجملمعة جاهدة طالل السنوات القليلة الي مضت على نشأتاا 

ي مؤسسة لن يكون مبقدورها قإن أ واملتابعة،و إطار مناج  للعمل لتمكني اجلامعة من السري قدمًا لتحقيق غايات إنشائاا. وبدون وجود دليل أ

لثانية والي تعرب مرتكزة على أهدا  ومؤشرات اخلطة االسرتاتيجية ا جاة الي تسري إلياا، ومن ثم مت إعداد هذه اخلطة التشغيليةمعرقة الو

 عن مسارات التوجه وانإاجاز جلمي  وحدات اجلامعة.

أناا ترسم  ومتاد طارطة طريق  ثمسريتاا حي يفتعتمد علياا  اجلامعة   اليومتثل عمليات إعداد اخلطط أحد الركائز األساسية    

لقادمة  ووو  املعايري السنوات ا يفي ستسري علياا اجلامعة حنو انإرتقا  باألدا  املؤسس ، كما ياد  التخطيط  اىل وو   املناجية ال

اجية لدعم اختاذ نلبيانات وانإحصا ات بطريقة علمية ملتحقيقاا ومقارنة ما أاجزته  اجلامعة مبا هو مستاد ، كذلك مج  وحتليل ا

ــــــــم تقـــــــــدي  
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ات وادهيئات، ككل وتعزيز املشاركة والشراكة م  خمتلف اجلا القرارات  السليمة، مبا يسام يف تطوير العمل املؤسس  على مستوى اجلامعة

ة مسارات م صياغط والتطوير الي تتبناها اجلامعة، ومبا يدعمبا يفرض ورورة توقري كاقة انإمكانات لتيسري مناج العمل ومناجية التخطي

 الطريق السليم  ملستقبل اجلامعة وجمتمعاا احملل  والوطين.

وتسري يف نطاق أهداقاا  ية،االسرتاتيج  التوجاات الرئيسة للخطة وعلينا مجيعاً إدراك أن اخلطط التشغيلية ألية جامعة البد أن تتواقق م 

 ولكل هذا وذاك تأت  هذه اخلطة. ،وقق املبادرات واملشروعات املستاد  تنفيذها طالل املرحلة القادمة
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 2000رؤية اململكة أواًل: 

 قطا  ومناا ،اتوالقطاع املؤسسات لكاقة اتيج االسرت والتوجيه البيان متثل والي ،0131 اململكة ورؤية اجلامعة ططط بني واملوا مة االتساق

 قوة... وانإسالم  العرب  العمق... ديةالسعو"  واملعرب املوجز البيان ذلك إىل داألبعا متكامل مستقبل  بشكل الرؤية استندت كما، يمالتعل

  : ه أساسية حماور ثالث وقق رئيسًا هدقًا 03 لرؤيةا وتضمنت". الثالث القارات ربط وحمور... رائدة استثمارية

 .(متني بنيانه، عامرة ئتهبي، راسخة قيمه)  مزدهر اقتصاد .6

 .(مثمرة قرص، اذبةج تناقسية، قاعل استثماره، مستغل موقعه)  حيوي جمتم  .0

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

 ، م0101/ هـ 6331 الثانية االسرتاتيجية اططتا إعداد من انتات قد اجملمعة جامعة أن من الرغم وعلى

 . مستقبل  ستباق ا بشكل الرؤية تلك م  ويتناغم يتواقق جامعةلل االسرتاتيج  التوجه نأ إال اململكة، رؤية تدشني قبل

يليةـــتشغال طةـــللخ يــعـاملرج ارـــاإلط  
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 أهدا  3 على ومؤسساته، احلكوم  والقطا  عام، بشكل للملكة التناقسية ؤشراتم حتسني تستاد  والي اململكة، رؤية أهدا  أهم واشتملت

 :يل  كما ه 

 احلكومة قاعلية رمؤش يف 01 املركز إىل 01 املركز من الوصول .6

 انإلكرتونية احلكومات مؤشر يف األوىل 5 الـ املراكز إىل 31 املركز من الوصول .0

 األوىل 61 لـا املراكز أحد إىل العامل  التناقسية مؤشر يف 05 املركز من االنتقال .3

 61 املرتبة اىل 01 املرتبة من االجتماع  املال رأس مبؤشر انإرتقا  .3

 عام وحتى القادمة، السنوات اللط تنفيذها املستاد  من الي والربامج راتاملباد من العديد يف التشغيلية اخلطة سعت ذلك، وو  وعلى

 .0131 اململكة ةرؤي مستادقات م  واالتساق واملوا مة التواقق إىل هـ،6331
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  باململكة للتعليم التنموية اخلطط ثانيًا:

 يتعلق قيما طاصة للمملكة، يةالتنمو اخلطط توجاات على التنظيمية حداتااو ومجي  جملمعةا جلامعة االسرتاتيجية اخلطة بنا  اعتمد

 التفصيلية األهدا  من العديد ستندتا وقد. املستقبل سيناريوهات واستشرا  لراهنا الوو  حدود وقق الراهنة وقضاياه العال  التعليم مبحور

 .املقبلة السنوات اللط حتقيقاا إىل العال  التعليم وقطا  ململكةا تسعى الي التنموية التوجاات على املستادقة واملبادرات

 

  (افا )َا العالي للتعليم املستقبلية اخلطة ثالثًا:

 اسرتاتيجية ططة أي يف املمكنة فصيالتالت مجي  تشمل متكاملة أبعاد وه  لتمايز(ا اجلودة، التوس ،) ه  توجاات ثالثة على آقاق مشرو  ارتكز

 ومل للخطة، التنفيذية والربامج دا واأله القضايا لصياغة وذلك اجلامع ، تعليمال ملكونات ممثلة مسارات مثانية على آقاق مشرو  واعتمد

 املال رأس وتنمية اجلودة بقضايا هتمامواال والتقنية، التحتية البين تطوير راعاةم مت حيث األبعاد، تلك من أيًا اجملمعة جامعة ططة تغفل

  وبنا إعداد مناجية ارتكزت بينما. دماتااط من املستفيدين املساندة والعمادات لكلياتا ورسالة رؤى يف والتمايز التنو  ودعم والفكري، البشري

 .التشغيل و االسرتاتيج  املستوى على التخطيط يوجه احلاملر ثالث  مناج  منوذج على للجامعة االسرتاتيجية اخلطة
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  للجامعة الثانية يةاالسرتاتيج اخلطة رابعًا:

 على االسرتاتيجية اخلطة مشرو  امعةاجل ووعت ققد لذا وتطويرها، احلديثة معاتاجلا لبنا  املامة األسس أحد االسرتاتيج  التخطيط ُيعـد

 اجلامعة مستقبل ملعامل واوحة رؤية ددحت «وثيقة» تقديم مناا ُينتظر الي لتطويريةا املشاري  أحد املشرو  هذا ُيعد إذ أولوياتاا، قائمة رأس

 لكاقة وشاملة عامة اسرتاتيجية ا أهد سبعة على للجامعة الثانية اخلطة ضمنتت وقد. األهدا  هذه لبلوغ العمل واسرتاتيجيات وأهداقاا،

 .املستادقة التنفيذية توعاواملشر للمبادرات املوجاة ىالكرب املسارات متثل تفصيليًا هدقًا 30 عناا تفر  كما اجلامعة، تستادقاا الي التوجاات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 

 

 لتعزيزها اجلامعة تسعى الي سيةاملؤس القيم م  ومتسقة متكاملة، مرحلية لعم مناجية على للجامعة التشغيلية اخلطة بنا  اعتمد لقد

 :يل  ما نطاق يف انإعداد راحلم سارت ولقد. املؤسس  اجلماع  والعمل واملانية االلتزام وأهماا التنظيمية، املستويات كاقة على

 القادم جلامع ا العام طالل علياا الرتكيز جيب الي ياتاألولو أهم لتحديد الثانية االسرتاتيجية اخلطة مراجعة. 

 مدير معال  )مكتب العالقة اتذ اجلاات ميثل والذي اخلطة قريق أعضا  لىع واألدوار املاام وتوزي  اجلماع  العمل على االعتماد 

 (الثالث والوكاالت معة،اجلا

 اجلامعةب االسرتاتيجية للخطة الرئيس الفريق م  املستمر التواصل 

 واملدى بالقياس، املتعلقة األدا  اتمؤشر وإدراج والتفصيل ، االسرتاتيج  دهد ا حتت تندرج الي املبادرات لبنا  مشرتك منوذج إعداد 

 .للتنفيذ املتوق  الزمين

  

لعـملمنهجــــــية ا  
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  أبعاد الثةث وقق اجلامعة مدير معال  ملكتب تابعةال واجلاات اجلامعة وكاالت ي مج م  منظوم  ناج اتبا: 

 طالدها من التعامل يتم الي طرواأل للنماذج وأدوارها بالوكالة القةالع ذات والوحدات اجلاات وع  أي: املدطالت توصيف -

 بالوكالة.

 املطلوبة الفنية التقارير إعداد يف يساعدها مبا ومعايريه، ومفرداته، ملالع آليات بتوصيف اجلاات معرقة أي اآللية: توصيف -

 .اخلطة سنوات طالل

 التوجاات إطار ويف موحدة،و متكاملة رؤية وقق حتقيقاا ينبغ  ليا املخرجات بشكل اجلاات توعية أي املخرجات: توصيف -

 .اجلامعة تستادقاا الي
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 ةـــــة اجلامعـــــرؤي

 حتقيق يف وتسام والوطين، ل احمل اجملتم  بتطلعات تف  براجماا، وجودة اأدائا يف متميزة تعليمية مؤسسة اجملمعة امعةج تكون أن" 

 " والتناقسية التنموية توجااته

ةــــاجلامع ةــــرسال

 املستدامة التنمية حتقيق يف تسام ليا اجملتمعية واملبادرات البحثية املشاري  عمود نوعية، تعليمية برامج بتقديم اجملمعة جامعة تلتزم" 

 " ضاريوتراثه احل الثقاقية بقيمه للوطن واالنتما  الوال  وتعزيز

املؤسسية قيم اجلامعة

 تقديروال االحرتام   انإبتكارو انإبدا   س املؤس تما واالن الوال  املانيةو االلتزام  

 املؤسس عملوال املشاركة   النزاهةو الشفاقية    سؤوليةوامل املسا لة  
 

 

 

سيةسوقيمها املؤ رؤية اجلامعة ورسالتها  
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 التفصيلية األهداف األهداف االسرتاتيجية م

1 

 ألولا االسرتاتيجياهلدف 

 سو  متطلبات وافق للطلبة سيةالتنااف القدرات بناء

 ةاملعراف وجمتمع العمل

 .والعمادات للكليات خلارجيةوا الداطلية الكفا ة مستوى حتسني .6

 .تم واجمل العمل سوق حتياجاتا وو  يف العلمية التخصصات هيكلة .0

 .األعمال ريادةو الوظيفية املاارات الطلبة إكساب .3

 .اخلاصة حتياجاتاال ذوي الطلبة رعاية برامج تطوير .3

 .اجلامعة يف الطالب  انإرشاد منظومة تطوير .5

 .التقويم أساليب وتطوير التعلم مصادر تنوي  .1

 .الطالبية واألنشطة اخلدمات مبستوى انإرتقا  .7

 .الطلبة لدى الوطينو املؤسس  واالنتما  الوال  تعزيز .0

2 

لثانيا االسرتاتيجي اهلدف

 ألكادمييةا الكوادر مهاراتو بقدرات  اإلرتقاء

واإلدارية

 .ليااع التدريس واحملاقظة هيئة ا أعض من املتميزة الكوادر استقطاب .9

 .التدريس هيئة ضا ألع املاين التطوير منظومة حتسني .61

 .انإداريةو األكادميية القيادات ومتكني تأهيل .66

 .ااراتامم وتطوير املوظفني بأدا  انإرتقا  .60

 .ريةوانإدا األكادميية ملناصبا يف النسائ  العنصر مشاركة تعزيز .63

 .املؤسسية والقيم. املانية األطالقيات تعزيز .63

معةللجا السبع يةاالسرتاتيج األهداف  
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0 
لثالثا االسرتاتيجي اهلدف

داريةاإل واملنظومة ياملؤسس األداء تطوير

 .نإداريا بنائاا واستكمال جلامعةا لوحدات التنظيمية ادهياكل حتديث .65

 .اتاألولوي وقق انإنفاق ترشيدو للموازنة املال  التخطيط تطوير .61

 .جلامعةا وحدات مجي  يف اللكرتونيةا انإدارة لنظم املتكامل التطبيق .67

 .نإحصا اتوا البيانات قواعدو انإدارية املعلومات نظام تطوير .60

 .يةانإدار للمنظومة املؤسسية احلوكمة .69

4 

لرابعا االسرتاتيجي اهلدف

 كفاءتها عوراف والتقنية ةالتحتي البنية تطوير

التشغيلية

 .قياسيةال املواصفات وقق لتحتيةا للبنية األققية التوسعات استكمال .01

 .عيةجلاما واخلدمات واملراقق نشآتامل لكاقة التشغيلية الكفا ة رق  .06

 .لتعليميةا واألنشطة للخدمات تماديةاالع عالية التقنية البنية توقري .00

 .والتجايزات واملراقق نشآتللم والتأهيلية الوقائية الصيانة .03

5 

 خلامسا االسرتاتيجي اهلدف

 لالعتماد هيئةوالت اجلودة انضم مبتطلبات الوافاء

والرباجمي املؤسسي

 .مناج  جذمنو وقق اجلودة ومان نظام تطوير .03

 .األكادمي  لالعتماد التعليمية الربامج تأهيل .05

 .املؤسس  االعتماد على احلصول .01

 .اجلامعة منسوب  لدى للجودة املؤسسية الثقاقة نشر .07
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 التفصيلية األهداف األهداف االسرتاتيجية م

6 

لسادسا االسرتاتيجي اهلدف

 واإلبتكار لعلميا للبحث لنوعيةا بالقيمة اإلرتقاء

نميةالت ألولويات وافًقا

 .ونوًعا كمًّا  العلم البحث تطوير .00

 .االطرتا  وبرا ات نإبتكارا ودعم املوهوبني ورعاية استكشا  .09

 .البينية والبحوث لتنمويةا األولويات وقق العلم  البحث توجيه .31

 .أطالقياته وتعزيز العلم  والنشر البحث منظومة حوكمة .36

 .باجلامعة بحثيةال والكراس  املراكز كفا ة حتسني .30

 .العلم  البحث متويل مصادر تنوي  .33

7 
لسابعا االسرتاتيجي اهلدف

اجملتمعية لشراكةوا املسؤولية تعزيز

 .اجملتم  احتياجات و و يف املستمر التعليم برامج تطوير .33

 احلكوم  والقطاعني الرحبية غري سساتاملؤ م  اجملتمعية الشراكة تفعيل .35

 .واخلاص

 .اجلامعة نسوب وم لطلبةا لدى التطوع  العمل ثقاقة تعزيز .31

 .للمجتم  واحلضاري ثقايفال الرتاث على احلفاظ يف االساام .37

 .والبحثية  واملشاري التعليمية لربامجا يف املستدامة التنمية قضايا دمج .30
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 

 

 

 التشغيل  ملستوىبا   يرتبطالقطاع التخطيط أو اجملال  التخطيط حيةنا من سوا  اجلامعة مستوى على التخطيط اجاح أن شك ال  

 ترتجم بدورها والي للجامعة، لعامةا تطبيقاا للتوجاات ومدى وانإدارية، يةاألكادمي الوحدات لكاقة التنفيذية اخلطط عليه تتحرك الذي

 .سنوي ساسأ على إقرارها يتم الي األولويات ا يعكسمب املالية املوارد توزي  تتضمن سنوية موازنات على وتعتمد

 والوقو  قياا، الواردة والربامج ألنشطةل املستمرة املتابعة على ترتكز جلامعةا وحدات وكاقة للكليات التشغيلية اخلطط إعدادعملية  إن  

 .املناسب الوقت يف حلاا لىع والعمل التنفيذ، أثنا  تظار قد الي القصور نواح  على

 السب  يةاالسرتاتيج القضايا لتعاجل اابنائ مت عامة، سرتاتيجيةا أهدا ( 7) سبعة تتضمن األهدا  مصفوقة أن إىل انإشارة وجتدر  

 لقياس مؤشرًا( 09) صياغة مت كما ووئاا، يف واملشروعات لربامجوا املبادرات بنا  ميكن تفصيليًا هدقًا( 30) على تشتمل كما اجملمعة، جلامعة

جاات اجلامعة  ، ومن اجلدير بالذكر أن كاقةمبادرة( 07) إىل وصلت ليا والفرعية األساسية واملبادرات األهدا  لتلك وانإاجاز األدا  مستوى

طة، طاملا كان املستجدات الي تظار طالل انإطار الزمين للخميكن أن تتحرك بقدر من احلرية نإواقة مشروعات ومبادرات وقق احتياجاتاا و

 جية للخطة.يذلك يف إطار األهدا  التفصيلية الي متثل املسارات والربامج انإسرتات

ف واملبــــادراتمصفـــوافــة األهـــدا  
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 ططط يف مفاهيم من وارد هو ما م  يتال م مبا اجلامعة أهدا  يف لواردةا واملفاهيم املصطلحات من العديد تواقق مراعاة مت ولقد  

 تقطاباالس واخلارجية، الداطلية كفا ةال: مثل معاصرة مصطلحات استخدام طالدها من تزايد والي التعليم، وزارة وتقارير َاقاق وططة التنمية

 والتأهيلية، الوقائية الصيانة العتمادية،ا عالية التقنية البنية ادهندسة، إعادة مة،احلوك الوظيفية، األطالقيات البشرية، املوارد والتوظيف،

 األهدا  قإن ،اجلامعات من العديد يف والشائعة املعاصرة االسرتاتيج  التخطيط ياتمناج إىل واستنادًا. والنزاهة الشفاقية القيادات، متكني

 .ووئاا يف الفرعية ملبادراتا من العديد استخالص ميكن الي الرئيسة جيةاالسرتاتي واملبادرات واملشروعات الربامج متثل التفصيلية

 كاقة وطموحات رؤى إىل تستند اجملمعة جلامعة التشغيلية اخلطة ومؤشرات ومبادرات ألهدا  املصفوقة إن هذه القول ينبغ  وأطريَا  

 الدهاط من ميكن الي املبادرات لبنا  فعليةال واالحتياجات األولويات حول التواقق د با وانإدارية، األكادميية اجلاات ومجي  اجلامعة وكاالت

 طموحاتو اجلامعة لوحدات الفعل  لواق ا أبعاد على ترتكز ألناا التنفيذ مبراحل ريالكب االلتزام يدعم ومبا وأهداقاا، اجلامعة رسالة حتقيق

 .واملستفيدين األطرا  مجي 
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 داتوالعما للكليات اخلارجيةو الداخلية الكفاءة مستوى حتسني :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 ءاألدا قياس مؤشرات املبادرات

 منيةالز رتةالف /الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

 وريوسالبكال برامج يف القبول قرص توسي 
 المجال ا) اجلامعة يف الطلبة قيد معدل -

 (املستجدين الصايف –

 لذينا بالربنامج لنيالداط الطلبة نســــــبة -

 .ألول ا بنجاح السنة أكملوا

ــبة -  برنامج يف لنيالداط الطلبة نســـــــــــــــــ

 يف امجالربن أكملوا الذين البكالوريوس

 ملدةا من األدنى احلد

 راتاملقر جلودة مالعا الطلبة تقدير -

    

وكالة 

ة اجلامع

 للشؤون

 ميةالتعلي

 

 عمادة القبول

 والتسجيل

  لطالبا قبول معايري تطوير
 

 
  

 

 عمادة القبول

 والتسجيل

 الكليات

     املقررات نع للطالب لعاما الروا دلمع حتسني
 

 الكليات

     التوأمة برنامج
ة ج الدراسيإدارة الربام

 والتطوير
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م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 ءاألدا قياس مؤشرات املبادرات

 منيةالز رتةالف /الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

 ج املاجستريتوسي  قرص القبول يف برام

 ت العليا.معدل قيد طلبة الدراسا -

ــتحدث  - ــبة الربامج املســــــــــ ة إىل برامج نســــــــــ

 البكالوريوس باجلامعة.

وكالة     

ة اجلامع

ات للدراس

ا ليالع

 والبحث

 العلم 

 ياات العلعمادة الدراس

 تطوير معايري قبول الطالب

اسات يف برامج الدر نسبة الطلبة امللتحقني -

ــب العليا من اجلامعات ال ــعودية إىل نســـ ة ســـ

 عدد الطالب انإمجال 

ــا الطالب  - ــتوى روــ  عن الربنامج قياس مســ

 وعن شروط القبول.

 ياات العلعمادة الدراس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األدف االسرتاهلــ

 جملتمعوا العمل سو  احتياجات ضوء يف العلمية التخصصات هيكلة :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 األداء قياس مؤشرات املبادرات

 منيةالز رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 ولةـــــؤاملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 قق احتياجاتهيكلة بعض التخصصات و

 يناجملتم  احملل  والوط

 اخلرجيني عن ملالع أصحاب روا مستوى -

 ومااراتام

 اهيكلتا اعادة مت الي التخصصات نسبة -

 هيكلة اىل جحتتا الي ربامجال عدد اىل وحتديثاا

 لذينا البكالوريوس امجبر من اخلرجيني نسبة -

 طالل لعلياا الدراسات رامجب يف سجلوا أو توظفوا

 التخرج من أشار ستة

 لتقنيةوا العلوم رامجب يف الطلبة قيد معدل -

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

 الكليات

امج إدارة الرب

الدراسية 

 والتطوير

ونوعية  دة بيانات رقميةقاع االستفادة من

  كادمييةاأل تطوير الربامج
    

بول عمادة الق

 والتسجيل

صل امعة والتوامتابعة شؤون طرجي  اجل

طوير الربامج معام واالستفادة يف ت

 األكادميية

    

 بالطال مدع إدارة

 رجينياخل وشؤون

 الكليات

     مستوى اخلرجيني مستوى روا أصحاب العمل عن - إنشا  وحدة اخلرجيني 

 وكالة

 اجلامعة

 للشؤون

 يةتعليمال

 وحدة شؤون

 اخلرجيني
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 .األعمال وريادة الوظيفية املهارات الطلبة إكساب :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 داءاأل قياس مؤشرات ملشــــروعا أو املبــــادرة

 نيةالزم رتةلفا/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

كار ال ومشاري  انإبتتنفيذ برامج لريادة األعم

 الطالب 

 يةالســــــــــــــــنو الربامجو املبادرات عدد -

 ظيفيةالو ملااراتا الطالب نإكســـــــاب

 األعمال وريادة

 مســــــتوى على راحلضــــــو الطالب عدد -

 بالطال عدد ال إمج ال  جلامعةا

 لربامجا م  مقارنة التدريب أدلة عدد -

 دالئلال من املستفيدة

ــتفيدينامل الطالب نســــــــــــبة -  من ســــــــــ

 عددها  م مقارنة الشراكات

 كثرأ يتحدثون ينالذ الطلبة معدل -

 لغة من

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

 امعةكليات اجل

ن عمادة شؤو

 الطالب

 بلالطا عمد إدارة

 خلرجينيا وشؤون
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 اخلاصة الحتياجاتا ذوي الطلبة رعاية برامج تطوير :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 ذوي الطالب دىل معدال ت الروا حتسني

 اخلاصة االحتياجات

 اجاتاالحتي ذوي نم الطلبة روا مستوي

 .مده املقدمة اخلدمات اخلاصة عن

    
وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

ن عمادة شؤو

 الطالب

 البلطا عمد إدارة

 خلرجينيا وشؤون

     الطالب  زوالتمي املوهبة رعاية
 لقياسا إدارة

 التميزو والتقويم

لطالب ذوي حتسني معدالت الروا لدى ا

 االحتياجات اخلاصة
    

وكالة 

 اجلامعة

 ملسؤوليةا إدارة

 ةاالجتماعي

 حملليةا والتنمية

 جلامعةا بوكالة
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 اجلامعة يف الطالبي اإلرشاد منظومة تطوير :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 اءاألد قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 اتلطالب  يف الكليتفعيل دور مركز انإرشاد ا

 الرشــادا خلدمات لقينياملت الطلبة نســبة -

 .لطلبةا عدد إمجال  إىل

 املاين رشــــــــــــــــــــــــــادلإل الطلبة تقييم -

 واألكادمي 

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

 ؤونش عمادة

 الطالب

 جلامعةا كليات

 لبالطا عمد إدارة

 خلرجينيا وشؤون

 حثيةوحدة اخلدمات الب إنشا 

ــتفيد  - ــبة الطلبة املسـ  ين من اخلدماتنسـ

 دد الطالب.البحثية إىل إمجال  ع

ــتوى روــــــا طلبة ا  - لدراســــــات قياس مســــ

 بحثيةالعليا عن اخلدمات ال

    
وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

راسات عمادة الد

 العليا

 ا عليطلبة الدراسات الإعداد األدلة انإرشادية ل

ــات ا - ــاتقييم طلبة الدراســــ د لعليا لإلرشــــ

 املاين واألكادمي 

ستفيدين امل العليا تالدراسا طلبةنسـبة   -

ــاد إىل ــبة الطلبة من طدمات االرشــــ  نســــ

 انإمجالية

    

راسات عمادة الد

 العليا
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 عرافةامل جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 التقويم ليبأسا وتطوير التعلم مصادر تنويع :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 ب التدريستطوير اسرتاتيجيات وأسالي

 يئةه يبية ألعضـــــــــا درت الدورات عدد -

 لتعلما نواتج ياسق جمال يف التدريس

 ياغةصـــ قياا متت ليا املقررات نســـبة -

   االقسام طلدا التعلم نواتج

ــليةال التقارير عدد -  جودة ملراجعة فصـــ

 االطتبارات

 ستباناتلال الحصـائية ا النتائج تقارير -

 واملقابالت

ــ ملنظمـــةا اللوائح والقوانني -  الألعمـ

 ومعتمدة طورةم والتقويم القياس

 ومعلنة

ــتوى -  أســــــاليب عن الطلبة روــــــا مســــ

 التقويمو والتعلم التعليم

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

امج أدارة الرب

الدراسية 

 والتطوير

 الكليات

     تطوير نظم تقويم الطالب

ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

 لقياسا إدارة

 يزوالتم موالتقوي



 

27 
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م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

لدوريات وقواعد زيادة عدد االشرتاكات يف ا

 نتالبيانات على شبكة انإنرت

عد لدوريات وقواعدد االشـــرتاكات يف ا -

النرتنت نســـــــبة البيانات على شـــــــبكة ا

 حة.لعدد الربامج املطرو

ــتفيدين خل -  دمات املكتبةتقييم املســــــــــــ

 الرقمية.

    
وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

ن عمادة شؤو

 املكتبات

 عةيف مكتبات اجلام زيادة عدد الكتب املطبوعة

 الطالب. عدد الكتب نسبة لعدد -

ــتفيدين خل -  دمات املكتبةتقييم املســــــــــــ

 ومركز الوسائط.

    

ن عمادة شؤو

 املكتبات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 املعرافة جمتمعو العمل سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 الطالبية شطةواألن اخلدمات مبستوى اإلرتقاء :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 للطالب توقري طدمات نوعية مساندة

ــبة - ــغيليةا نيةامليزا نسـ ــة امل لتشـ ــصـ  خصـ

 لطالبيةا اخلدمات لتقديم

 اخلدمات عن الطالب روــــــا مســــــتوى -

 جلامعة.ا يف دهم املقدمة

 النشـــطةا يف شـــاركنيامل الطلبة نســـبة -

 .لطلبةا عدد امجال  إىل

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

 الكليات

ن عمادة شؤو

 الطالب

 

 طالبية يف خمتلفحتسني معدالت املشاركة ال

 األنشطة.

ملبالغ غيلية )بدون انسـبة امليزانية التشــ  -

ــ ــة ملكاقآت الطالب والســ كن( املخصــــصــ

 بية.لتقديم اخلدمات الطال

    
ل  مكتب معا

 امعةمدير اجل

لعامة انإدارة ا

 داريةللشؤون انإ

 واملالية
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 املعرافة جمتمعو لالعم سو  متطلبات افقو للطلبة التناافسية القدرات بناء ول:اتيجــي األاهلــدف االسرت

 الطلبة لدى والوطين املؤسسي واالنتماء الوالء تعزيز :يـــــــلياهلـــدف التفص
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 يةالزمن ةالفرت/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 ولةـــــؤاملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 جلامعةا غرس الوطنية يف نفوس طالب
عزز عــاليــات الي ت معــدل املبــادرات والف -

 امعةاالنتما  الوطين باجل
    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

ن عمادة شؤو

 الطالب

 امعةكليات اجل

 

  



 

30 
 

م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 داريةواإل األكادميية كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .عليها احملاافظةو التدريس هيئة أعضاء نم املتميزة الكوادر باستقطا ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

ــات أع  - ــصـــ ــا  هيئة حتســـــني مال مة ختصـــ ضـــ

 ية.داراامام انإالتدريس م  املقررات وم

ــعودة الو  - ــني معدالت ســــــــــــــــــ ظائف حتســــــــــــــــــ

 األكادميية.

 .هيئة التدريس حتسني معدالت روا أعضا  -

 

دريس الذين نســـــــبة أعضـــــــا  هيئة الت  -

اه مصــــــــــــــادق حيملون مؤهالت دكتور

 علياا.

    

 عال م مكتب

 جلامعةا مدير

 ؤونش عمادة

 يئةه أعضا 

 التدريس

 واملوظفني

دريس الذين نســـــــبة أعضـــــــا  هيئة الت  -

 بب السن.اجلامعة بس غادروا
    

  لبة إىل أعضــــــــــااملعدل انإمجال  للط -

 هيئة التدريس.
    

تدريس يف معدل َأعضــــــــــــــــــــــــا  هيئة ال -

 لتقنية.التخصصات العلمية وا
    

دريس معـدل أعضــــــــــــــــــــــــــــــــا  هيئة الت  -

 املتعاقدين.
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داريةواإل ألكادمييةا كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .التدريس هيئة ألعضاء املهين التطوير منظومة حتسني ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 ءاألدا قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 املنفذة اجلـــــهة

07 03 03 40 

التدريس  ةتشجي  مشاركة أعضا  هيئ

 لية والدوليةباملؤمترات العلمية احمل

ــة  عدد أوراق العمل أو ال - ــدمــــ ــارير املقــــ تقــــ

 ملاوـــية نســـبة إىل للمؤمترات طالل الســـنة ا

 وام كامل.أعضا  هيئة التدريس بد

    

وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

بحث العمادة 

 العلم 

 ستدام ألعضا  هيئة املالتطوير املاين

 التدريس

 قدمةامل التقارير وأ العمل أوراق عدد -

 ال  ســـبةن املاوـــية ســـنةال طالل للمؤمترات

 كامل. بدوام التدريس هيئة أعضا 

 يف نياملشــارك لتدريسا هيئة اعضــا  نســبة -

 املاوية. مالعا طالل اينامل التطوير انشطة

 لقوات الذين لتدريسا هيئة اعضــــــا  معدل -

الي  ةاحلديث لتدريسا أســاليب على تدريبا

 .علموالت التعليم تعزز

    
وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

دة عمادة اجلو

 ااراتوتطوير امل

 ربامجال إدارة

 التطويرو الدراسية

اس إدارة القي

 التميزوالتقويم و

اطل  واخلارج  تطوير نظام التدريب الد

 ألعضا  هيئة التدريس 
    

ة دعمادة اجلو

 ااراتوتطوير امل

 ربامجال إدارة

 التطويرو الدراسية
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 داريةواإل األكادميية كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .واإلدارية دمييةاألكا القيادات ومتكني تأهيل ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 منيةزال رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

وكالة      انإداريني دا أ عن الروا مستوى - ديالقيا انإبدا  برنامج

 اجلامعة

 طوير إدارة الت

 انإدارة نظم على لقياداتا تدريب برامج تنفيذ

 احلديثة

ــتوى - ــا مســــ  مجالربا عن اتالقياد روــــ

 دهم ةاملقدم التطويرية
 طوير إدارة الت    
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داريةواإل األكادميية كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .مهاراتهم طويروت املوظفني بأداء اإلرتقاء ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 األداء قياس مؤشرات املبادرات

 يةالزمن ةالفرت/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل وقعةاملت

 ولةـــــؤاملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 .وظفنيامل روا معدالت حتسني

     نإداري.نسبة الطلبة للكادر ا -
ل  مكتب معا

 امعةمدير اجل

 ؤونش عمادة

 يئةه أعضا 

 التدريس

 واملوظفني
     يني.معدل الفنيني السعود -

 ملؤهالتا وقق الوظيف  التدوير إعادة برنامج

 والتخصصات
              املوظفني دا أ عن الروا مستوى -

وكالة 

 اجلامعة

 لتطويرا إدارة

 لتعليما عمادة

  انإلكرتون

 بعد نع والتعلم

 لوظيف ا انإاجاز ملف " البورتفوليو مشرو 

 "االلكرتون 
     انإداري ادرللك الطلبة نسبة -

    

 سعودينيال الفنيني معدل - وظفنيامل روا معدالت حتسني
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 داريةواإل األكادميية كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .واإلدارية األكادميية املناصب يف النسائي العنصر مشاركة تعزيز ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةمالز رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 ملتميزة.متكني القيادات النسائية ا

ــائ  - ــبة التمثيل النســـ ــبنســـ    يف املناصـــ

ة واللجـــــــان األكــــــادمييـــــــة وانإداريــــــ  

 واجملالس.

    
ل  مكتب معا

 امعةمدير اجل

  مكتب معال

 معةمدير اجلا
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داريةواإل األكادميية كوادرال ومهارات بقدرات اإلرتقاء :لثانيا رتاتيجــياالس فاهلــد 

 .املؤسسية القيمو. املهنية األخالقيات تعزيز ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

     ارية للموظفنينسبة املخالفات االد - امليثاق االطالق  للمانة

وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

ن عمادة شؤو

 املكتبات

 عمادةدا  املوظفني بالزيادة روا املستفيدين عن أ
ــتفيدين خل -  دمات املكتبةتقييم املســــــــــــ

 ومركز الوسائط.
    

ون دة شؤعما

 املكتبات

 وظف.برنامج حقوق وواجبات امل -

 ظيف .مدونة قواعد السلوك الو -

 لوظيفية.برنامج تعزيز النزاهة ا -

     .ارية للموظفنينسبة املخالفات انإد -

ل  مكتب معا

 امعةمدير اجل

 تابعةإدارة امل

راجعة إدارة امل

 الداطلية

 طويرإدارة الت
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 اإلدارية ومةواملنظ املؤسسي األداء طويرت :لثالثا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .اإلداري نائهاب واستكمال اجلامعة حداتلو التنظيمية اهلياكل حتديث ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 الهدا ا لتنفيذ نويالســ األدا  مســتوى - التنظيمية ةادهيكل إعادة برنامج 

 . امعةللج االسرتاتيجية
    

وكالة 

 اجلامعة

 طويرالت جلنة

 .انإداري

 لتنظيما إدارة

 .والتقييم

 حصا انإ مركز

 تواملعلوما

 ختاذا ودعم انإحصا و املعلومات مركز إنشا 

 القرار
 الهدا ا لتنفيذ نويالســ األدا  مســتوى -

 .امعةللج االسرتاتيجية
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 اإلدارية ومةواملنظ املؤسسي األداء تطوير :لثالثا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .األولويات وافق اإلنفا  وترشيد نةللمواز املالي التخطيط تطوير ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

على األنشطة"  مشرو  "التكاليف املبنية -

Activity based (ABC) costing. 

 لى أدا  الوحداتمشرو  التمويل املرتكز ع -

Performance (PBB) based 

budgeting. 

الب كل طلكلية لاملصــروقات التشــغيلية ا  -

طالب ة ملكاقآت ال)بدون املبالغ املخصــصــ 

 والسكن(.

    

ل  مكتب معا

 امعةمدير اجل

ملراجعة اإدارة 

 الداطلية

لعامة انإدارة ا

الية للشؤون امل

 وانإدارية

 ات.قنية املعلومانإنفاق السنوي على ت -
    

ــبة املوارد املالية - ة من الذاتية الناجت نســـــــ

 اا.تقديم اجلامعة خلدمات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 اإلدارية ومةواملنظ املؤسسي األداء تطوير :لثالثا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .اجلامعة وحدات عمجي يف االلكرتونية رةاإلدا لنظم املتكامل التطبيق ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 ةالزمني ةالفرت/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤوملســــا
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

الس ة )اللجان واجملحتديث األنظمة االلكرتوني

 واالتصاالت انإدارية(

ــا  هيئةو تقييم االداريني -  اعضــــــــــــــــــــــــ

يكل واده لســــــياســــــاتا التدريس لدليل

 الوظيف  فوالتوصـــــــــــــــــي  التنظيم 

 باجلامعة

    

وكالة 

 اجلامعة

ية عمادة تقن

 املعلومات

تعليم ة العماد

  انإلكرتون

 ن بعدوالتعلم ع

ــتوى - معةكاقة وحدات اجلا توظيف تقنية املعلومات يف  علوماتامل تقنية نيب املوا مة مســــ

 الكليات يف

    

 ت انإداريةدراسة جدوى لنظام االتصاال
ــنو النمو معدل -  االنظمة يف يالســـــــــــ

 عملية لتسايل ستخدمةامل انإلكرتونية

 املعلومات تدقق
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 اإلدارية ومةواملنظ املؤسسي األداء تطوير :لثالثا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .إلحصاءاتوا البيانات وقواعد يةاإلدار املعلومات نظام تطوير ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةلــؤوـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

ــا الوحدات عن  - جلامعية دليل مناذج مج  البيانات ا ــتوى روــــــــــــ تواقر  مســــــــــــ

 انإحصا ات والبيانات
    

وكالة 

 ةاجلامع

  مركز انإحصا

 واملعلومات

 

 اإلدارية ومةواملنظ املؤسسي األداء تطوير :لثالثا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .إلداريةا للمنظومة املؤسسية احلوكمة ــــلي:ـاهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

  وانإرشادية جلمي استكمال األدلة التنظيمية

 اريةالوحدات األكادميية وانإد

لي ارات واألقســـام ا الوحدات وانإد نســـبة -

 لدياا دليل تنظيم 

ــبة  - ــاديةإدياا ادلة ل الوحدات الينسـ  رشـ

 للمستفيدين

    
وكالة 

 ةاجلامع

 ري.ر انإداجلنة التطوي

يم إدارة التنظ

 والتقييم
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 يليةالتشغ كفاءتها ورافع يةوالتقن التحتية البنية تطوير :لرابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 القياسية واصفاتامل وافق التحتية لبنيةل األافقية التوسعات استكمال ـــــــلي:ف التفصياهلـــد
   

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات
 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 لتنفيذل املتوقعة
 ــهةاجلـــ

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

     يةالبنية التحت كفاية - 1440ى بنا  خمطط عام للجامعة حت
وكالة 

 ةاجلامع

وعات إدارة املشر

 نيةوالشؤون الف

 

 يليةالتشغ كفاءتها ورافع يةوالتقن التحتية البنية تطوير :لرابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 اجلامعية دماتواخل واملراافق املنشآت لكاافة التشغيلية الكفاءة رافع ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس شراتمؤ املبادرات
 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 لتنفيذل املتوقعة
 ـهةاجلــــ

 ؤولةــــــاملســـ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

ــتوى - .املراققو املنشآت كفا ة تقييم  التدريس يئةه اعضـــــا  روـــــا مســـ

ــة واملوظفني ــا ة عن والطلبــــــ  الكفــــــ

 واخلدمات للمراقق التشغيلية

    
وكالة 

 خلدماتوا راققامل دارةإ اجلامعة

     امعيةاجل اخلدمات عن العام الروا معدل رق 
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 يليةالتشغ كفاءتها ورافع يةوالتقن التحتية البنية تطوير :لرابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 التعليمية نشطةواأل للخدمات العتماديةا عالية التقنية البنية توافري ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات بادراتامل

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 ون االلكرت للموق  املعريف احملتوى حتديث

 .شاملة بيانات قواعد وتوقري للجامعة

ــتفيدين تقييم -  تقنية دماتخل املســـــــــــــ

- االمن– مةخلدا توقر) املعلومات

 قييمت الرب – لفينا الدعم الصــــــــــيانة

 التعليم دماتط من املســـــــــــــــــــتفيدين

 (االجازةو امج االلكرتون 

    

وكالة 

 اجلامعة

ية عمادة تقن

 املعلومات

عليم عمادة الت

  انإلكرتون

 ن بعدوالتعلم ع

 عليمالت طدمات نم املســــتفيدين  تقييم - D2L "التعلم يف رغبةال" مشرو  يف التوس 

 رتون االلك
    

 بعد عن مالتعلي برامج عضب قتح عن دراسة إعداد
ــار الزوار عدد -  عريفامل للمحتوى يالشــــــ

-حملليةا الزيارات نســـــبة) اجلامعة ملوق 

 لعامليةا الزيارات نسبة
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 يليةالتشغ كفاءتها ورافع يةوالتقن التحتية البنية تطوير :لرابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 جهيزاتوالت واملراافق لمنشآتل والتأهيلية الوقائية الصيانة ـــــــلي:التفصياهلـــدف 
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 الطارئة زماتاأل نإدارة ططة إعداد

واقر اجلامعة عن ت وب مستوى روا منس -

 وسائل األمن والسالمة

بة لشــــكاوى مســــتوي روــــا عن االســــتجا -

 األعطال والصيانة

    

وكالة 

 اجلامعة

لتشــــــــــــــغيل ا إدارة

 والصيانة

     ملانيةا والصحة لسالمةوا األمن معايري نشر

 املعامل) اتوالتجايز ملراققا وصيانة تأهيل برنامج

 (واملختربات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 والرباجمي ملؤسسيا لالعتماد والتهيئة اجلودة ضمان مبتطلبات الوافاء :خلامسا رتاتيجــياالس ـدفاهلـ 

 منهجي وذ من وافق اجلودة ضمان نظام تطوير ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 األداء قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 ـهةاجلــــ لتنفيذل املتوقعة

 ـؤولةـــــاملســـ
 املنفذة جلـــــهةا

07 03 03 40 

ة نظام اجلودالتقويم الدوري ل

 باجلامعة
 .اللكرتونيةمعدل االستخدام ألنظمة اجلودة ا -

ــوب  اجلامعة عن أ  - ــا منســــ ــتوى روــــ دا  وحدات اجلودة مســــ

 .باجلامعة

 لعام.اقويم للطالب طالل نسبة املقررات الي جيرى قياا ت -

س من قل    بواسطة أناستنسبة الربامج الي باا تصديق م -

ــتويات   ــة ملعايري )مسـ ــسـ ل ( حتصـــيل الطلبة طالداطل املؤسـ

 عام ال

س طارج أنا ستقل بواسطةمنسبة الربامج الي باا تصديق  -

 عام.لا الطلبة طالليل املؤسسة ملعايري )مستويات( حتص

 خمرجات اطتبارات تقويم تســــــتخدم الي الربامج معدل -

 التعلم

  عدد ي مت توثيقاا مقارنة ملنســــــــــــــبة الربامج املعتمدة ا -

 جلامعةالربامج املعتمدة من قبل جملس ا

    

وكالة 

 اجلامعة

للشؤون 

 يةالتعليم

ت / الكليا العمادات /

 االدارات

ودة م إدارة اجلاعداد وتفعيل نظا

 االلكرتون 
    

دة عمادة اجلو

 ااراتوتطوير امل

عتماد إعداد وتفعيل اال

 يةسمج الدراانإلكرتون  للربا
    

 امجالرب إدارة

 التطويرو الدراسية

ج ة بالربامتفعيل جلان اجلود

 األكادميية
    

دة عمادة اجلو

 ااراتوتطوير امل

امج إدارة الرب

 التطويرالدراسية و

    يقتفعيل نظام التوث
 
 

ت / الكليا العمادات /

 االدارات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 والرباجمي ملؤسسيا لالعتماد والتهيئة اجلودة مانض مبتطلبات الوافاء :خلامسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 األكادميي عتمادلال التعليمية الربامج تأهيل ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 زمنيةال فرتةال/ الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

 عةالكادميية باجلامقويم الدوري للربامج االت

 

 

 

ــدل - ــدة داطل الربامج معــــــ ــا املعتمــــــ يــــــ

 وطارجيا.   

ــتيفا  اجلامعة - عتماد ملعايري اال مدى اسـ

 املؤسس .

ــوب  اجلامعة  - ــبة منســــ  واتلق الذين نســــ

 اجلودة  يف جماالت تدريبًا

مة اجلودة معدل االســـــــــــــــــــــتخدام ألنظ -

 .االلكرتونية

دا  ن أامعة عمســتوى روــا منســوب  اجل -

 .عةوحدات اجلودة باجلام

    

 

 

 

وكالة 

ة اجلامع

 للشؤون

 ميةالتعلي

 

 

 

تطوير عمادة اجلودة و

 املاارات

ة الدراسي إدارة الربامج

 طويروالت

 الكليات

جات الربامج التقويم الدوري جلودة خمر

 م (ية وكلية اجملتاالنتقالية )السنة التحضري
    

تطوير عمادة اجلودة و

 املاارات

 لتحضرييةعمادة السنة ا

 تم عمادة كلية اجمل

قارير للربامج ومان جودة التوصيفات والت

 واملقررات الدراسية
    

تطوير عمادة اجلودة و

 ااراتامل

ة الدراسي إدارة الربامج

 والتطوير
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 زمنيةال فرتةال/ الوقت

 ــهةاجلـــ لتنفيذل املتوقعة

 ةــؤولـــــاملســ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

لربامج ومان جودة خمرجات التعلم ل

 االكادميية

رنة  تطويرها مقانســــبة الربامج الي مت -

  م  عدد الربامج الكل

ــدل - ــدة داطل الربامج معــــــ ــا املعتمــــــ يــــــ

 وطارجيا

    

 

 

 

 

وكالة 

ة اجلامع

 للشؤون

 ميةالتعلي

تطوير عمادة اجلودة و

 املاارات

 الكليات

التقويم إدارة القياس و

 والتميز

 الكليات      ربامج االكادمييةتفعيل التقويم املستقل لل

     ةلربامج االكادمييتفعيل الية إقرار وتطوير ا
ة الدراسي إدارة الربامج

 والتطوير

جلمي  الربامج  تفعيل اجملالس االستشارية

 األكادميية
 الكليات    

ربامج ارنة املرجعية للقياس مؤشرات االدا  واملق

 األكادميية
 الكليات    

 الكليات     ومان جودة ملف املقررات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 والرباجمي ملؤسسيا لالعتماد والتهيئة اجلودة ضمان تطلباتمب الوافاء :خلامسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 سياملؤس االعتماد على احلصول  ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 راتت والكليات واالداالدوري للعمادا التقويم
 

 

 

م رى قياا تقوينســـــــــــبة املقررات الي جي -

 م.العاللطالب طالل 

 

    ا تصــديق مســتقل نســبة الربامج الي با -

ري ملؤســســة ملعايبواســطة أناس من داطل ا

 لعام.ابة طالل )مستويات( حتصيل الطل

 

    

 

 

 

 

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

 

 

 

 

 

 

ودة عمادة اجل

  ااراتوتطوير امل

 العمادات /

 راتاالدا الكليات /

واملقارنة  ت األدا  الرئيسيةاتفعيل استخدام مؤشر

 ير والتحسنياملرجعية يف عمليات التطو
 امعةوكاالت اجل    

 جلامعة لالعتمادالتقويم التطويري لتأهيل ا

 املؤسس 
    

ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

     جامعةاعداد الدراسة الذاتية لل
ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

      لى املستوى املؤسسع قياس خمرجات التعلم

ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

 لقياسا إدارة

 التميزو والتقويم
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

جلامعة لالعتماد املشرو  التقومي  لتقدم ا

 املؤسس 

قل مســتا تصــديق نســبة الربامج الي با -

ــة ملعاي ملؤأناس طارج ا بواســــــطة ــســــ ري ســــ

 عام.لا لطلبة طاللا)مستويات( حتصيل 

 

 تاطتبارا تســـــتخدم الي الربامج معدل -

 التعلم خمرجات تقويم

    
 

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

ودة عمادة اجل

 ااراتوتطوير امل

ن من لطلبة واملستفيديتفعيل آلية استطال  أرا  ا

 اجلامعة
    

بول عمادة الق

 والتسجيل

ون دة شؤعما

 الطالب

 الكليات
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 والرباجمي ملؤسسيا لالعتماد والتهيئة اجلودة ضمان مبتطلبات الوافاء :خلامسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 اجلامعة منسوبي لدى للجودة املؤسسية الثقاافة نشر ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 اءاألد قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 ـهةاجلــــ لتنفيذل ةاملتوقع

 ؤولةــــــاملســـ
 فذةاملن ةاجلـــــه

07 03 03 40 

وات ية وورش عمل ونداعداد وتنفيذ برامج تدريب

 األكادمي  يف جمال اجلودة واالعتماد

 

    ا وطارجيا.املعتمدة داطلي الربامج معدل -

اد عايري االعتممدى اســــــــــــتيفا  اجلامعة مل  -

 املؤسس .

    

وكالة 

ة معاجلا

للشؤون 

 يةالتعليم

ودة عمادة اجل

 تااراوتطوير امل

وعوية فية والنشرات التاعداد ونشر األدلة التعري

 األكادمي  يف جمال اجلودة واالعتماد
    

ودة عمادة اجل

 تااراوتطوير امل

اص باجلودة تطوير وحتديث احملتوى اخل

ة وابة االلكرتونيواالعتماد األكادمي  بالب

 للجامعة 

 امعةوكاالت اجل    

     ة والتميزجائزة مدير اجلامعة للجود
ودة عمادة اجل

 تااراوتطوير امل
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

  

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 .عًاونو مًاك العلمي البحث تطوير ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

يقية يف جماالت الرتكيز على البحوث التطب

 العلوم والتقنية.

ــورة يف معدل البحوث احملكمة ا - ملنشــــــــــــــــــ

 ية.نجماالت العلوم والتق
    

وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

حث عمادة الب

 العلم 

 لبحث  إنشا  مشرو  الربتفوليو ا

 تدريسلبحثية( دهيئة ال)ملف انإاجاز وانإنتاجية ا

ــر يف جمالت ع - لمية حمكمة عدد ما نشـــــ

ــبة  ــ  نسـ ــا يف العام املاوـ   نإمجال  أعضـ

 امل هيئة التدريس بدوام ك

    
حث بعمادة ال

 العلم 

 يةرتاتيجية والبينإنشا  وحدة للدراسات االس

ــاادات املر  - ــتشــــــ  جعية يف العامعدد االســــــ

ــبة نإمجال  أ  ــ  نســــ ــا  هيئة املاوــــ عضــــ

 التدريس

    
حث عمادة الب

 العلم 

 لعلميةبرنامج حتسني االنتاجية ا

ريس )بدوام نســـــــــبة أعضـــــــــا  هيئة التد   -

ى األقــل حبــث كــامــل( الــذين لــديام عل 

 عام املاو .يف ال واحد منشور

    
حث عمادة الب

 العلم 
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 الخرتاعا وبراءات اإلبتكار عمود املوهوبني ورعاية استكشاف ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس شراتمؤ املبادرات
 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 لتنفيذل املتوقعة
 ةاجلـــــه

 ــــؤولةاملســـــ
 نفذةامل هةاجلـــــ

07 03 03 40 

 

برا ات ين ودعم انإبتكار ورعاية املوهوبني واملبتكر

  االطرتا 

 االطرتا  تبرا ا تسجيل معدل -

 والطالبات بالطال مشـــــــــــــاركات عدد -

 يةالعلم لياتعاالف يف املشاركني

    

امعة وكالة اجل

 لعلياللدراسات ا

 علم والبحث ال

 بتكارمركز انإ

 واألقكار

 الطالبية

 املتميزة
 

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 لبينيةا والبحوث التنموية وياتاألول وافق العلمي البحث توجيه ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات
 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 لتنفيذل املتوقعة
 هةاجلـــــ

 لةـــــؤواملســــ
 فذةاملن ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 اتثية بينية التخصصدعم وحتفيز املشاري  البح
شـــــــــرتكة م  عدد مشـــــــــاري  البحوث امل -

 مؤسسات اجملتم .
 امعةوكالة اجل    

يا العل للدراسات

 لعلم والبحث ا

ك معاد املل

 سلمان

 لتنموية  توجيه الدعم حنو البحوث ا
تخصــــصــــات إىل  نســــبة البحوث بينية ال -

 ة.إمجال  البحوث السنوي
    

حث عمادة الب

 العلم 
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 أخالقياته وتعزيز لعلميا والنشر البحث منظومة حوكمة ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 ـهةاجلــــ لتنفيذل املتوقعة

 ؤولةــــــاملســـ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

س ضا  هيئة التدريتنظيم عدد من الدورات ألع

 عن النشر احملل  والدول .

ة التدريس مســــتوى روــــا أعضــــا  هيئ -

ــفاقية وعدالة مم ــات البحثعن شـ  ارسـ

 العلم .

    

وكالة 

 اجلامعة

ت للدراسا

 البحثالعليا و

 العلم 

ر ة وتطويعمادة اجلود

 املاارات

 ليللعلم ، ودتطوير أدلة البحث والنشر ا

 اطالقيات البحث العلم 

لتنظيميــــــــة درجــــــــة تواقر األدلــــــــة ا -

حث أطالقيات البوانإرشــادية لقواعد و 

 العلم  ولوائحه.

    
مركز النشر 

 والرتمجة 

 م ارسات البحث العلتوقريا لشفاقية وعدالة مم

ة التدريس مســــتوى روــــا أعضــــا  هيئ -

ــفاقية وعدالة مم ــات البحثعن شـ  ارسـ

 العلم .

    

 ث العلم حعمادة الب

مركز النشر 

 والرتمجة
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 باجلامعة لبحثيةا والكراسي املراكز كفاءة حتسني ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 ةالزمني ةالفرت/ تالوق

 لتنفيذل املتوقعة
 فذةاملن ةاجلـــــه ولةـــــــؤاملســ اجلـــــهة

07 03 03 40 

 يةتقييم أدا  الكراس  البحث

 ث عدد مراكز التميز البح

    

معة وكالة اجلا

لعليا للدراسات ا

 لم والبحث الع

راس  إدارة الك

 البحثية

وث لبحا مراكز احتسني اخلدمات الي تقدما

 ألعضا  هيئة التدريس
    

بحث عمادة ال 

 العلم 

     ةباملراكز البحثي رق  نسبة لكوادر املتفرغة
بحث عمادة ال 

 العلم 
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 لتنميةا ألولويات وافقا اإلبتكارو العلمي للبحث النوعية بالقيمة اإلرتقاء             :لسادسا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 لميالع البحث متويل مصادر تنويع ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 األداء قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

ل على منح استيفا  معايري احلصو

   نية الداعمةحبثية من اجلاات الوط

 

 املاوــــ  العام يف ارجيةط ادرمصـــ  من البحث دطل -

ــبة ــا  نإمجال  نســـــــ  وامبد التدريس يئةه أعضـــــــ

 .كامل

 مجال إ من العلم  بحثال على االنفاق معدل -

 لجامعةل التشغيلية امليزانية

    

وكالة 

اجلامعة 

 للدراسات

 البحثالعليا و

 العلم 

حث عمادة الب

 العلم  

لك معاد امل 

 سلمان
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 تمعيةاجمل والشراكة املسؤولية تعزيز :بعلساا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 اجملتمع احتياجات ضوء يف املستمر التعليم برامج تطوير ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 وقق املستمر لتعليما برامج من عدد نفيذت 

امج ملسجلني يف برمعدل النمو يف اعداد ا - اجملتم  احتياجات

 التعليم املستمر

ــتفيدين   - ــا املســــ ــتوى روــــ من برامج  مســــ

 التعليم املستمر

    

وكالة 

 اجلامعة

 دمةط عمادة

 مالتعليو اجملتم 

 املستمر

 يف ملقدمةا املستمر لتعليما برامج هيكلة إعادة

 الباطن وحفر لرياضا
    

 اللغاتو انإدارة يف جالربام من عدد تدشني 

 والتقنية
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 تمعيةاجمل والشراكة املسؤولية تعزيز :لسابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 واخلاص احلكومي قطاعنيوال الرحبية غري ملؤسساتا مع اجملتمعية الشراكة تفعيل ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 ألداءا قياس مؤشرات ملبادراتا

 ملتوقعةا الزمنية ةالفرت/ الوقت

 ةاجلـــــه للتنفيذ

 ــــؤولةاملســـــ
 ملنفذةا اجلـــــهة

07 03 03 40 

ات معة واجلامعالتعاون بني جامعة اجمل

 وطنية واحملليةواملؤسسات الرائدة ال

اجلامعة  مســـــــــــــــــــتوى التعاون بني -

 .والدولية واجلامعات الوطنية

ية للشـــــراكة عدد الربامج الســـــنو -

ت اجملتم  والتعاون م  مؤســـــــســـــــا

 والقطا  اخلاص.

    

امعة وكالة اجل

لعليا للدراسات ا

 علم والبحث ال

 جملتم ا طدمة عمادة

  سرتامل والتعليم

 لمانس امللك معاد

امعة ستشارية باجلتطوير أدا  اجلاات اال

 البحث عمادة-سلمانامللك  )معاد

 ة اجملتم (دمط عمادة-العلم 

خلدمات عدد االســــــــــــتشــــــــــــارات وا -

ا  وقطـــحملل  املقـــدمـــة للمجتم  ا

 االعمال.

 امعةوكالة اجل    

 جملتم ا طدمة عمادة

  ستمرامل والتعليم

 معيةاجملت ليةاملسؤو إدارة

 .لوكالةبا ليةاحمل والتنمية
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   

 

 تمعيةاجمل والشراكة املسؤولية تعزيز :لسابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 اجلامعة ومنسوبي الطلبة لدى التطوعي العمل ثقاافة تعزيز ـــــلي:هلـــدف التفصيــا
 

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 لعملا جمال يف قاقيةث وروابط مجعيات إنشا 

 ملقدمةا اجملتمع  التثقيف برامج عدد - لتطوع ا

  األقسام عدد نإمجال  نسبة

ــبة - ــا  نسـ  ظفنيواملو لتدريسا هيئة أعضـ

 دمةط وبرامج نشطةأ يف شـاركوا  الذين

 .اجملتم 

 طةأنشــــــ يف اركنياملشــــــ الطلبة نســــــبة -

 .تم اجمل خلدمة تطوعية

    

وكالة 

 اجلامعة

 دمةط عمادة

 مالتعليو اجملتم 

 .املستمر

 ملسؤوليةا رةإدا

 اجملتمعية

 حملليةا والتنمية

 بالوكالة

 التطوع  لعملل اجلامعة جائزة إطالق
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م 0101هـ/0441الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة   
م 0101هـ/0441يلية لجامعة المجمعة الخطة التشغ  

 

 تمعيةاجمل والشراكة املسؤولية تعزيز :لسابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 للمجتمع واحلضاري لثقايفا الرتاث على احلفاظ يف االسهام ـــــلي:اهلـــدف التفصيــ
 

 داءاأل قياس ؤشراتم املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

 اتمؤسس م  لشراكةا برامج من عدد تدشني

 لرتاثا حول وأهلية جمتمعية

يف  عاليات الســــــــــــــنويةوالفعدد الربامج  -

ــاظ ــايفعلى ا جمـــــال احلفـــ  لرتاث الثقـــ

 م للمجت

    

وكالة 

 اجلامعة

 دمةط عمادة

 مالتعليو اجملتم 

 .املستمر

 ملسؤوليةا إدارة

 اجملتمعية

 حملليةا والتنمية

 بالوكالة

 راثت حول لتثقيفيةا الندوات من عدد نظيم

 سدير ومنطقة اجملمعة
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 تمعيةاجمل والشراكة املسؤولية تعزيز :لسابعا رتاتيجــياالس اهلــدف 

 والبحثية ملشاريعوا التعليمية الربامج يف املستدامة التنمية قضايا دمج ـــــــلي:ف التفصياهلـــد
  

 داءاأل قياس مؤشرات املبادرات

 نيةالزم رتةالف/ الوقت

 هةاجلـــــ لتنفيذل املتوقعة

 لةـــــؤواملســــ
 ذةاملنف ةاجلـــــه

07 03 03 40 

يا بقضا ا يتعلقتطوير الربامج الدراسية مب

 التنمية املستدامة
الي  امج الدراســيةنســبة املقررات يف الرب -

 ملستدامةتاتم بقضايا التنمية ا

    

وكالة 

اجلامعة 

للشؤون 

 ةالتعليمي

امج إدارة الرب

الدراسية 

 والتطوير

 طريطة ققو للجامعة حثيةالب األولويات حتديث

 جديدة

 الي يةالبحث ملشـــــاري  ا أو األحباث عدد -

 .لبيئةل املستدامة يةالتنم ياقضا ختدم

 الي دراســيةال الربامج يف املقررات نســبة -

 املستدامة ميةالتن بقضايا تاتم

    

وكالة 

 اجلامعة

 دمةط عمادة

 مالتعليو اجملتم 

 .املستمر

 ملسؤوليةا إدارة

 اجملتمعية

 حملليةا والتنمية

 بالوكالة

 ولح الطالبية نشطةاأل من جمموعة تنظيم

     دامةاملست التنمية

 يةالتنم قضايا ولح طالبية مسابقة إطالق

     املستدامة
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ــــاءاتإحصــــــــــ  

 

 جدول إحصاء بتوزيع المبادرات 

 وفق األهداف

 ةسرتاتيجياألهداف اال
 األهداف

 التفصيلية
 اتاملبادر

842 األول

642 الثاني

59 الثالث

29 الرابع

245 اخلامس

642 السادس

541 السابع

 83111

 

جدول إحصاء بتوزيع المبادرات وفق الجهات 

 المسؤولة

 راتبادعدد امل الـجـــــــــهة م

44 ةمكتب معالي مدير اجلامع 1

11 وكالة اجلامعة 2

21 لتعليميةوكالة اجلامعة للشؤون ا 0

46 لعلميا العليا والبحث وكالة اجلامعة للدراسات 4

111
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 المسارات االستراتيجية والتشغيلية لجامعة المجمعة

 

 تبادراعدد امل ءألدامؤشرات ا ةصيليأهداف تف يةاتيجأهداف اسرت احملور م

4 

  :املوارد البشرية

 الطلبة -

 أعضا  هيئة التدريس   -

 املوظفون    -

4421822

4 

 الكفاءة املؤسسية:

 األدا  املؤسس     -

 البنية التحتية والتقنية    -

  ومان اجلودة واالعتماد  -

1414621

464242 البحث العلمي واإلبتكار 1

454441 الجتماعيةالشراكة اجملتمعية واملسؤولية ا 2

73838111 اإلمجالي
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 مبادرات والمشروعاتلتقييم ومتابعة ال CIPP نموذج

)السياق، المدخالت، العمليات، والمخرجات(

، والتقويم Formativeيوجه التقويم البنائ  املســـــــــــتمر  لتقييم ومتابعة املبادرات والربامج واملشـــــــــــروعات إطارًا شـــــــــــاماًل CIPPميثل منوذج 

هان على شــ   ملناجية على أن التقييم ليس لإلثبات أو الرباللمشـروعات واملبادرات واملؤســسـات. وترتكز هذه    Summativeاخلتام  أو الناائ  

 .Evaluation is not to prove, but to improveما، ولكن هدقه األساس  هو التحسني 

 وتتضمن تلك املناجية أربعة أبعاد لتقييم املشرو  أو املبادرة ه :

 Context Evaluationتقييم السياق  .6

 Input Evaluationتقييم املدطالت  .0

 Process Evaluationتقييم العمليات  .3

 ويتضمن: Product Evaluationتقييم املخرجات والنواتج  .3

 Impact Evaluationتقييم األثر  -

 Effectiveness Evaluationتقييم الفاعلية  -

 Sustainability Evaluationتقييم االستمرارية واالستدامة  -

   Transportabilityتقييم إمكانية تعميم املبادرة  -

  لجامعةل التشغيلية ةاخلط متابعة منهجية
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 CIPPمحاور التقييم ومجاالت التركيز لمنهجية 

 

 جمال الرتكيز حمور التقييم

 السيا 

Context 

ــرو  أو املبادرة، ومج  وحتليل املعلومات حول أ   ــف املشـ ــياق البيئة الداطوصـ لية واخلارجية، هدا  املبادرة يف سـ

ات الي تواجه وــــــاقة إىل الفرص والتحديشــــــرو ، بانإوالوقو  على املشــــــكالت الي تعوق أهدا  املبادرة أو امل

 التنفيذ.

 املدخالت

Input 

تاحة، ومتطلبات ستوى الداطل  واخلارج  واملوارد املمج  املعلومات حول تصـميم املبادرة واملستفيدين على امل 

 لربنامج أو املبادرة.التنفيذ اجليد، والوقو  على نواح  القوة والضعف دهذا ا

 العمليات

Process 
ميم املبادرة حتديد الفجوات بني التنفيذ الفعل  وتصــــــــــيم األنشــــــــــطة واملراحل املتبعة يف تنفيذ املبادرة، وتقو

 وأهداقاا، أي الفجوة بني املستاد  واملتحقق.

 املخرجات

Product 

ــتم تقويم انإاجاز واملخرجات والنواتج لتحديد جدوى وقائدة ا ــرو ، وإمكانية اســـــــ ئه. راره أو إنااملبادرة أو املشـــــــ

تمرارها ومدى ا  العام واجلدوى أو الفائدة من اســــكما يتضــــمن تقييم املخرجات حتديد أثر املبادرة على األد

 القدرة على تعميماا.
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بنوعين من التقييم، كما هو موضح في الجدول التالي: CIPPكما تهتم منهجية 

 املخرجات العمليات املدخالت السيا  نوع التقييم

/ البنائ   كويينالتقويم الت

Formative Evaluation  

ئمة لعالج حتديد التدطالت املال

 تنفيذ.ظار أثنا  القجوات األدا  الي ت

ــب ا  ــادة ترتيــ ــات إعــ ألولويــ

 ت الي متوقق االحتيــاجــا 

كالت حتديدها واملشـــــــــــــــــــــ

فرص وارد والاحملتملــة وامل 

 املتاحة.

ــي  ا  ملواردتوجيه ختصـــ

ــا  وحت  ــتكشـــــــ ليل واســـــــ

 ططط العمل.

ــذ  ــل ططط اتنفيـــــ لعمـــــ

 ى متابعةبشـــــــكل قائم عل

غذية األنشــــــــــــــــــــــــطة والت

 دوري   الراجعة بشكل

ــائ  ج واألثرتقييم النتــــــــ

ــا ة وال فعــــــاليــــــة،  والكفــــ

 وتــــقــــيــــيـــــم مــــرحــــلـــــ      

 للمتحقق.

خلتام  التقويم الناائ  أو ا

Summative Evaluation حتديد 

واتج بيق وجدوى الناملزايا، وجودة التط

امة تدلفعالية واالسواألثر، والكفا ة وا

 والتعميم.

  مقــــــــــارنــــــــــة األهـــــــــــدا  

ــات ال ــتواألولويـ  ي حتققـ

لي املوارد ابـاالحتياجات و 

 مت توقريها.

ــ تيفا  حتديد مدى اســـــــــ

ــر رد واملوا كاقة العناصـــــ

  دى الوقـــااملطلوبـــة، ومـــ

 ن.ستفيديباحتياجات امل

مليات وصـــــــف كامل للع

ــطة وامل راحل واألنشــــــــــــــــــــ

لي متـــــــــت وانإجرا ات ا

ان مقـــــــارنـــــــة مبـــــــا كـــــــ 

 راحل.  خمطط له من م

 تج واألثرمقــــــارنــــــة النوا

ــتادقةباالحتياجات ا  ملســـ

لفــــــائــــــدة واجلــــــدوى أو ا

 املتحققة
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  خلطةا إعداد افريق

 

 وكيل الجامعة ورئيس فريق الخطة د. مسلم محمد الدوسري

 مستشارا   أ.د. محمد بن عثمان الركبان

 مستشار خارجي د. إبراهيم عبدالمحسن البديوي

 إدارة التخطيط االستراتيجيالمشرف على  د. سعد بن ذعار القحطاني

 مستشار إدارة التخطيط االستراتيجي د. عدنان محمد قطيط

 مستشار إدارة التخطيط االستراتيجي د. حمادة عادل أحمد

 مستشار خارجي أ. علي مغرم الشهري

 مستشار خطة وكالة الجامعة د. فيصل فرج المطيري

 ة الدراسات العليا والبحث العلميمستشار خطة وكالة الجامع د. عماد حمدي عبداهلل

 مستشار خطة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن القواسمي

 مستشار خطة مكتب معالي مدير الجامعة أ. منصور علي الغريب

 أمينا  ومنسقا  أ. سلطان عبدالرحمن الدباس
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