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مكتب تحقيق الرؤية، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية

جامعة المجمعة

(تحقيق الرؤيةمكتببالتنسيق معيتم تعبئته )
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.توفر ومالئمة المسارات المهنية المخصصة للمتميزين

.تأهيل الكوادر البشرية

التدريس تشمل الجانب األكاديمي و)تحسين التصنيف العالمي للجامعات السعودية في نواحي مهمة
(والبحث والنشر والعمل والسمعة العالمية



ليات التغيير املنشود لذا تأتي باألداء واستدامة النجاح وقيادة عموض يمثل القادة في كل قطاع املحور الرئيس لتحقيق األهداف والوصول للرؤية االستراتيجية وفي القطاعات التعليمي يبرز دور القائد في النه
ائية مكتملة املراحل مجال القيادة من خالل منظومة تطوير بنفي هذه املبادرة لتنمية القدرات القيادية لدى منسوبي الجامعة لالضطالع بأدوارهم والقيام بها وفق احدث ما توصلت له الدراسات واألبحاث 

 إلى قياس
ً
.ر املبادرة على املشاركين أثابتداًء من تطبيق املقاييس القيادية ثم بناء الخطة التدريبية وتنفيذها باستخدام مجموعة من أدوات التأهيل والتطوير وصوال
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.إعداد قيادات جامعية من الصف الثاني لتولي مسئولية تحسين األداء التعليمي الجامعي•
.ة تعزيز دور جامعة املجمعة في مجتمع التعليم العالي كمؤسسة تعليمية في اكتشاف وصنع القيادات الجامعية املستقبلي•
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عةللجامتفاعليةالكترونيةبوابة•
املنظخاصسيرفرتخصيصيمكن
املبادرةأداءومراقبةإدارة
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شريةالبالتنميةفيمتخصصفريق•
.بالجامعةالتطويربعمادة
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.رةللمبادماليةمخصصاتالتتوفر•

•

•

•

•

قييموتملتابعةتفاعلينظامتطوير•

حققتومدىاملبادرةفياملشاركينأداء

.املستهدفات
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تطبيق مقاييس عاملية على املشاركين•

بناء خطة تطوير وتأهيل بنائية ذات أدوات متنوعة•

تنفيذ مجموعة من األدوات التأهيلية والتدريبية •

قياس أثر املبادرة•

ام كوادر بشرية مؤهلة في مجال القيادة قادرة على تولي مسئوليات ومه•
.أكاديمية وإدارية متقدمة بالجامعة

ورؤساء األقسام األكاديمية دون غيرهم من القياداتالعماداتتعنى املبادرة بتأهيل الصف الثاني من القيادات الجامعية من وكالء •

يةللرؤ والوصول األهدافلتحقيقالرئيساملحور قطاعكلفيالقادةيمثل
واستدامةداءباأل النهوضفيالقائددور يبرزالتعليميالقطاعاتوفياالستراتيجية

قدراتاللتنميةاملبادرةهذهتأتيلذااملنشودالتغييرعملياتوقيادةالنجاح
مااحدثوفقبهاوالقيامبأدوارهملالضطالعالجامعةمنسوبيلدىالقيادية
نائيةبتطويرمنظومةخاللمنالقيادةمجالفيواألبحاثالدراساتلهتوصلت
لتدريبيةاالخطةبناءثمالقياديةاملقاييستطبيقمنابتداءً املراحلمكتملة

 والتطويرالتأهيلأدواتمنمجموعةباستخداموتنفيذها
ً
أثرسقياإلىوصوال

.املشاركينعلىاملبادرة
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نتوفير مستشارين ومدربين أكفاء متخصصي•
توفير بيئة تدريب مناسبة ألدوات التأهيل •
تصميم مواد تدريبية خاصة للمبادرة•

دعم من القيادات العليا بالجامعة للمبادرة•
نظام متابعة وتقييم للمشاركين باملبادرة•
ةدعم تقني من خالل بوابة الكترونية خاصة باملبادر •

دوات تراخي من بعض املشاركين وقلة تفاعلهم مع أ•
.التأهيل

امعةانشغال املشاركين بسبب ضغط أعمالهم بالج•

درة متابعة وتحفيز  من القيادات العليا بالجامعة للمبا•
.واملشاركين

.تفريغ املشاركين أثناء فترة التأهيل•

تقديم حوافز للمتميزين من املشاركين •
شاركين التنسيق مع قيادة الجامعة بتخفيف أعباء امل•

أثناء تنفيذ املبادرة 

تصميم خطة تأهيل وتدريب بخيارات تنفيذ مرنة •



•••

تطبيق املقاييس القيادية على املشاركين وبناء الخطة التأهيلية والتدريبية.1
تنفيذ أدوات التأهيل والتدريب .2

تقييم وقياس أثر املبادرة.3

ةاملجموعة الثاني
مشارك 80) 

(ومشاركة 

املجموعة األولى
مشارك 80) 

(ومشاركة 

ةاملجموعة الثاني
مشارك 80) 

(ومشاركة 

املجموعة األولى
مشارك 80) 

(ومشاركة 

اركينتطبيق مقاييس القيادة على املش

ادرةالبوابة االلكترونية للمبتصميم

نتنفيذ جلسات التوجيه للمشاركي

إعداد خطة التدريب والتأهيل

تنفيذ أدوات التأهيل والتدريب

تنفيذ التطبيقات العملية 

تنفيذ جلسات العرض والتقييم

تنفيذ قياس أثر املبادرة
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تأهيل الكوادر البشرية•

ب تشمل الجان)تحسين التصنيف العالمي للجامعات السعودية في نواحي مهمة•

(األكاديمي والتدريس والبحث والنشر والعمل والسمعة العالمية
.توفر ومالئمة المسارات المهنية المخصصة للمتميزين•

.تحسين استقطاب وتأهيل وتطوير الكوادر التعليمية•

تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية •

توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية•







915) يةتأثر مدى استفادة المشاركين من عمل

التأهيل 
متوسط/ منخفض  متعلق بالجودة

عدم جدية المشاركين وتفاعلهم مع 

أدوات التأهيل
1

915) ا ال تأخير بسيط على الجدول الزمني بم
بادرةيؤثر على المدة الزمنية االجمالية للم

متوسط/ منخفض  المشاركينمتعلق بأداء
مالهم انشغال المشاركين بسبب ضغط أع

بالجامعة 
2





اعداد قيادات جامعية من الصف الثاني لتولي مسئولية تحسين األداء التعليمي الجامعي •
.تعزيز دور جامعة املجمعة في مجتمع التعليم العالي كمؤسسة تعليمية في اكتشاف وصنع القيادات الجامعية املستقبلية •

ات عدم جدية المشاركين وتفاعلهم مع أدو•

التأهيل

الهم انشغال المشاركين بسبب ضغط أعم•

بالجامعة 

:  تكاليف المبادة للمجموعة األولى •

لاير سعودي2.780.000

:تكاليف المبادرة للمجموعة الثانية •

لاير سعودي2.780.000

توفير قيادات مؤهلة للجامعة•

نشر ثقافة التدريب القيادي •

استخدام أدوات متنوعة في التدريب •

والتأهيل

مواد تدريبية في مجال القيادة •

تطبيق مجموعات التعلم المهنية•







www.moe.gov.sa


