ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
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 ٢٠٢٣ - ٢٠٢٠م

المحتويات:
الموضوع
كلمة مدير عام التطوير التنظيمي

رقم الصفحة
٣

المقدمة
أو ًال :اإلطار المؤسسي

٤

نبذة عن اإلدارة
الهيكل التنظيمي

٥
٦

أقسام اإلدارة
مصفوفة التحليل الرباعي ( تشخيص الواقع )swot
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ثانيًا :اإلطار اإلستراتيجي والتشغيلي
الرؤية -الرسالة -الهدف
القيم المؤسسية
ثالثًا :مصفوفة األهداف والمؤشرات والمبادرات
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10
10

االلتزام بالحوكمة الشاملة

١٢

االرتقاء بمكانة الجامعة
تحسين جودة الخدمات
فريق إعداد الخطة

١٣
١٤
١٥

كلمة مدير اإلدارة:
تٔاتــي هــذه الخطــة التشــغيلية لــإدارة العامــة للتطويــر التنظيمــي مدللــة علــى اهتمــام
الجامعــة بالوصــول ٕالــى ٔاهدافهــا بالطــرق العلميــة ومــا يوفــره ذلــك مــن مٔوشــرات يمكــن
قياســها ومتابعتهــا ،وهــذه الخطــة تنطلــق مــن مهام هــذه اإلدارة واضعة فــي ٔاولوياتها
العمــل علــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للجامعــة ،بنــاء علــى مــا يتوفــر لــإدارة مــن
كــوارد ٕاداريــة تســخر خبراتهــا ومهاراتهــا فــي ســبيل وضــع هــذه الخطــة التشــغيلية،
وكمــا يعلــم الجميــع فهــي ليســت نهايــة المطــاف حيــث ٔان مــا تضمنتــه الخطــة هــو
محــددات مرٔييــة مــن ٔاجــل الوصــول ٕالــى ٕانجــازات مســتهدفة ،وهــذا األمــر يتطلــب مــن
منســوبي ومنســوبات اإلدارة العمــل بكامــل جهدهــم لترجمــة هــذه المحــددات علــى ٔارض الواقــع العملــي خــال
الفتــرة المســتقبلية التــي تغطيهــا هــذه الخطــة راجيــً مــن اهلل جــل وعلــى الســداد والتوفيــق للجميــع.

مدير عام التطوير التنظيمي
خالد بن صنات الذيابي
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المقدمة:
فــي هــذه الخطــة ســوف نركــز علــى ٔابرز األهداف والمبادرات التي ســتنطلق مــن اإلدارة العامة للتطوير
التنظيمــي وســتكون بمشــيئة اهلل وســيلة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية لجامعــة المجمعــة والتــي
وردت فــي خطتهــا اإلســتراتيجية وذلــك مــن خــال فريــق العمــل بــاإلدارة والــذي يحــرص كل الحــرص
علــى اتبــاع هــذه الخطــوات العلميــة فــي استشــراف طريقــة لتحقيــق رٔوى ؤاهــداف الجامعــة.
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ٔاوال /اإلطار المٔوسسي:
* نبذة عن اإلدارة :
ٔانشــٔت اإلدارة العامــة للتطويــر بقــرار رقــم ( )1229بتاريــخ 1436/ 11/7هـــ وتــم تعديــل مســماها بموجــب
قــرار معالــي رٔييــس الجامعــة رقــم ( )2139بتاريــخ 1441 /10 /12هـــ ٕالــى اإلدارة العامــة للتطويــر التنظيمــي،
بهــدف رفــع مســتوى ٔاداء الجامعــة مــن خــال تٔاهيــل ٔانظمتهــا اإلجرأييــة وهياكلهــا التنظيميــة.
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الهيكل التنظيمي :
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ

اﻟﻤﻜﺘﺐ

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

إدارة اﻟﺪراﺳﺎت

إدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ا دﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺟﺮاﺋﻴﺔ
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إدارة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ادارﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ادارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ

ٔاقسام اإلدارة:
 ٕادارة الدراسات ٕادارة التنظيم ٕادارة بئية العمل والتقنية اإلدارية.ٕ -ادارة الخدمات المساندة.

بيانات واحصاءات (الموظفين) باإلدارة:
العدد

الفئة
ذكور
الموظفين
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إناث
4
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تشخيص الواقع :SWOT
مصفوفــة التحليــل الرباعــي :يمكــن تحديــد ٔاهــم عناصــر القــوة والضعــف ؤاهــم الفــرص المتاحــة
والتحديــات المٔوثــرة للبئيــة الداخليــة والخارجيــة لــإدارة ،والتــي تٔوثــر علــى ٔادأيهــا المٔوسســي العــام
وتطورهــا المســتقبلي ،باإلضافــة ٕالــى ٔافضــل الفــرص المتاحــة ؤاكثــر التحديــات تٔاثيــرًا علــى وضعهــا
المســتقبلي.
ٔاهم عناصر القوة :
 /1الخدمات اإللكترونية مفعلة على مستوى ٕادارات الجامعة.
 /2توفر ٔادلة تنظيمية وٕاجرأيية داعمة لإلنجاز.
 /3تزايد االهتمام بتطوير المناخ التنظيمي.
 /4الحرص على نشر الوعي والتثقيف اإلداري.
 /5فعالية المناخ التنظيمي داخل الجامعة من خالل سلوك العاملين وفق العمل ؤانظمته.
 /6وجود هياكل تنظيمية مناسبة وتحدث باستمرار
ٔاهم عناصر الضعف :
 /1قلة عدد اإلداريين المختصين في مجال التنظيم.
 /2ضعف الموارد المالية المخصصة لإلدارة.
 /3عدم وجود دورات مختصة في المجال التنظيمي في الجامعة.
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ٔاهم الفرص المتاحة :
 /1دعم اإلدارة العليا في الجامعة لإلدارة العامة للتطوير التنظيمي ألداء مهامها بالطريقة
المثلى.
 /2وجود جهات خارجية يمكن اإلستفادة منها كمعهد اإلدارة واإلدارة العامة للتطوير التنظيمي
بوزارة التعليم.
 /3وجود جهات يمكن التعاون معها داخل الجامعة ككلية ٕادارة األعمال وعمادة الجودة وتطوير
المهارات.
ٕ /4امكانية اإلستفادة من ٔاعضاء هئية التدريس المتخصصين في التطوير التنظيمي للحصول
على اإلستشارات الالزمة.
ٔاهم التحديات المٔوثرة :
حداثة اإلدارة بمهامها الجديدة ربما يضاعف الجهد المطلوب منها إلداء مهامها.
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ثانيا  /اإلطار اإلستراتيجي والتشغيلي:
الرٔوية :
تنظيم وتطوير وتكامل منظومة العمل اإلداري في الجامعة.
الرسالة :
تطوير بئية العمل التنظيمية لتحقيق مستويات متقدمة في األداء.
الهدف :
رفع مستوى ٔاداء الجامعة وتطوير ٔانظمتها اإلجرأيية وهياكلها التنظيمية.
القيم المٔوسسية :
اإللتزام :
تلتــزم اإلدارة بكافــة المهــام المنوطــة بهــا لإلســهام فــي رفعــة الجامعــة وتحقيــق طموحــات قياداتهــا
ومنســوبيها ومجتمعهــا مــن خــال توفيــر فــرص التطويــر المســتمر بمــا يحقــق الرضــا لكافــة
المســتفيدين مــن خدمــات اإلدارة.
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المهنية :
المهنيــة الالزمــة عنــد مباشــرة االختصاصــات المنوطــة بمقتضــى لوأيــح الجامعــة ودليلهــا التنظيمــي ،وفــي
ٕاطــار مهــام التطويــر التنظيمــي ؤاســاليبه العلميــة المعاصــرة.
الشفافية :
التــوازن بيــن الشــفافية فــي عــرض البيانــات وتقاريــر األداء مــع وضــوح وبيــان كافــة مهــام وٕاجــراءات عمــل اإلدارة
عبــر المنصــات المتاحة.
الثقة المٔوسسية :
بنــاء جوانــب الثقــة المٔوسســية فــي جميــع نواحــي العمــل ومــع الجهــات المرتبطــة بــاإلدارة داخــل الجامعــة
وخارجهــا.
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ثالث ًا :مصفوفة األهداف والمؤشرات والمبادرات
/1الهدف االستراتيجي :االلتزام بالحوكمة الشاملة
األهداف

مؤشرات

التفصيلية

قياس

المبادرات

مسؤولية

الجهة

الفترة الزمنية

التنفيذ

المساندة

المتوقعة للتنفيذ
23/22 22/21 21/20

األداء
اإلدارة العامة

وكالة

بناء األدلة التنظيمية وتحديثها

هندسة

للتطوير التنظيمي

الجامعة

اإلدارة العامة

وكالة

للتطوير التنظيمي

الجامعة

منسوبي

تطوير خريطة تدفق المهام

اإلدارة العامة

وكالة

الجامعة

واإلجراءات

للتطوير التنظيمي

الجامعة

هندسة العمليات اإلدارية

اإلدارة العامة

عمادة

للتطوير التنظيمي

الموارد

نظم
وإجراءات

معدل

العمل

رضا

تعزيز

تطبيق برامج التعامالت اإللكترونية

المشاركة
في صنع القرار
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بناء أدلة إجراءات العمل وتحديثها

البشرية
اإلدارة العامة للتطوير عمادة تقنية

في جميع األعمال
دعم عملية صنع القرار المستندة إلى

التنظيمي
اإلدارة العامة

المعلومات
وكالة

المعلومات والمؤشرات في الجامعة

للتطوير التنظيمي

الجامعة

/٢الهدف اإلستراتيجي :اإلرتقاء بمكانة الجامعة
األهداف
التفصيلية

مؤشرات قياس
األداء

اإلرتقاء بتصنيف ترتيب الجامعة
الجامعة محليًا في التصنيفات
الوطنية
ودوليًا
والدولية

المبادرات

مسؤولية
التنفيذ

الفترة الزمنية
الجهة
المساندة المتوقعة للتنفيذ
23/22 22/21 21/20

إعداد خطة لتبادل الخبرات اإلدارة العامة
للتطوير
مع الجامعات في مجال
التنظيمي
التطوير التنظيمي

وكالة
الجامعة

تعزيز دور الجامعة
التنظيمي محليًا ودوليًا

اإلدارة العامة
للتطوير
التنظيمي

وكالة
الجامعة

بناء دليل إجرائي
للهياكل التنظيمية

اإلدارة العامة
للتطوير
التنظيمي

وكالة
الجامعة
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/٣الهدف االستراتيجي :تحسين جودة الخدمات
األهداف

مؤشرات

التفصيلية

قياس األداء

نسبة التحول الرقمي

المبادرات

مسؤولية التنفيذ

الجامعة الذكية

المساندة

المتوقعة للتنفيذ
23/22 22/21 21/20

تطوير

اإلدارة العامة

عمادة

النماذج اإللكترونية

للتطوير التنظيمي

تقنية

تحقيق متطلبات في منظومة الخدمات
والتطبيقات الذكية

الجهة

الفترة الزمنية

قياس رضا

اإلدارة العامة

المعلومات
عمادة

المستفيدين

للتطوير التنظيمي

تقنية

التطبيقات والحلول

اإلدارة العامة

المعلومات
عمادة

التقنية لإلجراءات العمل

للتطوير التنظيمي

تقنية
المعلومات
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فريق إعداد الخطة:
م

االسم

العمل

الصفة

1

خالد بن صنات الذيابي

مديرعام التطوير التنظيمي

اإلشراف

2

جمال بن عبداهلل الجديعي

مدير مكتب المدير العام

المتابعة

3

محمد بن عبداهلل المطيري

مدير إدارة التنظيم

المتابعة

4

ناصر بن عبدالعزيز العوجان

مدير بيئة العمل والتقنية اإلدارية

المتابعة

5

موضي بنت مروي العتيبي

مديرة الخدمات المساندة

المتابعة

6

غدير بنت عبداهلل الحسينان

الخدمات المساندة

اإلعداد والتنسيق
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https://m.mu.edu.sa/ar/departments-general-department-development

Gapd@mu.edu.sa

0164221414
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ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

0540010909

