






عملــت جامعــة المجمعــة منــذ تأسيســها علــى تبنــي خطــط اســتراتيجية متتابعــة ومتناســقة لتحقيــق رؤيتهــا الطموحــة فــي أن 
تكــون جامعــة المجمعــة متميــزة محليــً، منافســة عالميــً، مســاهمة بكفــاءة معرفيــً وتنمويــً مــن خــال االلتــزام بتوفيــر تعليــم 

تنافســي، وانتــاج معرفــي نوعــي، تحقيقــً للمســؤولية المجتمعيــة للجامعــة نحــو التنميــة المســتدامة وجــودة الحيــاة. 

وقــد عملــت كافــة وحــدات الجامعــة علــى تبنــي خطــط اســتراتيجية تنفيذيــة تنطلــق مــن الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ممــا 
ســاهم بشــكل فاعــل فــي وصــول الجامعــة لهــذة المكانــة العلميــة المتميــزة وتحقيقهــا لاعتمــاد األكاديمــي المؤسســي. 

وتأتــي وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات كإحــدى الجهــات الفاعلــة فــي الجامعــة والتــي تســعى مــع مثياتهــا وكاالت الجامعــة 
ووحداتهــا األخــرى لتحقيــق ذلــك مــن خــال إعــداد وتبنــي خطــة اســتراتيجية ذات رؤيــة ورســالة تتوافــق مــع رؤيــة ورســالة الجامعــة 
وتحــوي أهداًفــا طموحــة تســهم فــي دعــم تحقيــق الجامعــة لوظائفهــا الرئيســة )التعليــم / البحــث العلمــي/ خدمــة المجتمــع( 
ــي عهــده األميــن  بمــا يعكــس مــا يلقــاه قطــاع التعليــم مــن دعــم واهتمــام مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ول

حفظهمــا اهلل. 

                                                                                                                                                              رئيس الجامعة 
                                                                                                                                                      د. خالد بن سعد المقرن 

كلمة معالي رئيس الجامعة



بسم اهلل والحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل.. وبعد 

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية حــركً تطويريــً ووطنيــً منــذ إطــاق رؤيــة المملكــة 0302؛ هــذه الرؤيــة الرائــدة التــي تحقيــق 
نقلــة نوعيــة آلليــات العمــل واالســتفادة مــن الطاقــات والمــوارد البشــرية التــي يزخــر بهــا وطننــا المبــارك.

ونتيجــة لذلــك جــاءت الخطــة االســتراتيجية الثالثــة لجامعــة المجمعــة )0202- 5202 م( مســتلهمة مــن هــذه الرؤيــة المباركــة 
لتكــون شــريك فاعــًا فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة.

ــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات بإعــداد خطتهــا االســتراتيجية األولــى )0202-4202م( وقــد حرصــت  وانطلقــً مــن ذلــك قامــت وكال
الوكالــة مــن خــال خطتهــا علــى رســم سياســة تعمــل علــى تطويــر الجوانــب المتعلقــة بشــؤون الطالبــات والهادفــة إلــى توفيــر 
بيئــة تعليميــة ســليمة وحافــزة للتعلــم واإلبــداع، وتفعيــل الــدور النســائي وزيادة مشــاركة القيادات النســائية في اتخــاذ القرارات، 

وبالتالــي مســاهمتها بفعاليــة فــي تحقيــق التميــز والريــادة للجامعــة.

متوافقــة مــع الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة تســير فــي نطــاق أهدافهــا تحقيقــً لتوحيــد الــرؤى والعمــل فــي إطــار 
منظومــي وتكاملــي يدعــم الجهــود نحــو التطويــر واالنجــاز.

                                                                                                                                              وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 
                                                                                                                                             د. جواهر بنت عبد الرحمن العمر

كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
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الملخص التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمت صياغة هذه الخطة في الفترة من ١/١/0202 -١/0202/6

بحيث يبدأ تنفيذها بداية من 0202/6/١ ولغاية ١/5202/6
حيــث شــكل فريــق إشــرافي إلعــداد هــذه الخطــة برئاســة ســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات الدكتــورة جواهــر العمــر 
وعضويــة عــدد مــن القيــادات النســائية المميــزة فــي جامعــة المجمعــة وذلــك فــي ســعي قيــادة الجامعــة بقيــادة معالــي رئيــس 
الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد المقــرن لتمكيــن العنصــر النســائي بمــا يضمــن قيامــه بكافــة األعمــال الخاصــة باألقســام 

النســائية ســعيً لزيــادة دور المــرأة وتمكينهــا فــي شــتى قطاعــات الجامعــة وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 0302.
وقــد تــم تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للجامعــة بعنايــة شــديدة لمعرفــة أهــم نقــاط القــوة والضعــف التــي تواجــه وكالــة 
الجامعــة لشــؤون الطالبــات وكذلــك أهــم الفــرص والتحديــات التــي مــن الممكــن أن تكــون ذات تأثيــر علــى ســير العمــل خــال 
ســنوات تطبيــق هــذه الخطــة ، وقــد ســعى الفريــق المكــون إلعــداد هــذه الخطــة لاســتفادة مــن كافــة الخبــرات المحليــة والعربيــة 
والعالميــة فــي مجــال إعــداد الخطــط اإلســتراتيجية مــن خــال عمــل عــدد مــن المقارنــات المرجعيــة فــي عــدد مــن الموضوعــات ذات 

التقاطــع مــع أعمــال الوكالــة وانعكســت بالتالــي علــى أهــداف الوكالــة اإلســتراتيجية وغاياتهــا.
وختامــً فقــد تــم تحكيــم هــذه الخطــة مــن خــال عرضهــا علــى عــدد مــن الخبــراء فــي هــذا المجــال وتشــكيل فريــق إلدارة الخطــة 
لضمــان وجــود متابعــة مســتمرة وتقديــم التقاريــر الازمــة والتــي قــد تســاهم فــي تعديــل مســار هــذه الخطــة أو االســتمرار لمــا 
تــم رســمه فيهــا حيــث تــم االتفــاق منــذ بدايــة العمــل علــى وضــع خطــة مرنــة قابلــة للتعديــل وفــق المســتجدات الخاصــة بالميــدان 

التربــوي والتعليمــي فــي التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

وختامــً يتقــدم فريــق إعــداد الخطــة االســتراتيجية األولــى لوكالــة شــؤون الطالبــات بجامعــة المجمعــة بخالــص الشــكر والتقديــر 
لمعالــي رئيــس الجامعــة وأصحــاب الســعادة وكاء الجامعــة والعمــداء ومديــرو اإلدارات علــى الدعــم الكبيــر الــذي وجــودوه أثنــاء 

عملهــم.
سائلين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد.
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البيئة الداخلية للوكالة
١١عدد الموظفين  

جميع أعضاء هيئة التدريس وموظفات  وطالبات جامعة المجمعةعدد المستفيدين

متزايدة وفق بيانات عمادة القبول والتسجيل  وعمادة الموارد البشريةنسبة التغير في عدد المستفيدين خال ثاث سنوات

جميع وكاالت الجامعة وكلياتها وعماداتها وإداراتها الشركاء

)pestel( البيئة الخارجية للوكالة باستخدام تحليل

ياحــظ وجــود تغييــرات جوهريــة فــي نظــام الجامعــات فــي الفتــرة القريبــة مــن إعــداد اللوائح والقوانين واألنظمة

هــذه الخطــة وتمــت مراعاتهــا أثنــاء بنــاء هــذه الخطــة وفقــً للمعطيــات الجديــدة.
فــي ظــل توجــه الدولــة للحوكمــة وتجويــد األداء طــرأت بعــض المتغيــرات فــي ميزانيــة الوضع االقتصادي

الجامعــة مثلهــا مثــل القطاعــات األخــرى المشــابهة وقــد روعيــت هــذه التغيــرات أثنــاء 

إعــداد هــذه الخطــة.
تــم رصــد بعــض المتغيــرات االجتماعيــة والتــي ارتبطت بالتوجه المباشــر لرؤيــة المملكة االتجاهات االجتماعية

0302 وعلــى ضوئهــا أصبــح التعاطــي االجتماعــي مع مؤسســات التعليــم العالي مختلفً 

ويســوده الكثيــر مــن التعــاون والوعــي وهــذا مــا تــم التنبــه لــه وتضمينــه ضمــن هــذه 

الخطة.
راعــت الوكالــة وفريــق اإلعــداد حصــر الجهــات ذات العاقــة وأصحــاب المصلحــة مــن خــال المؤسسات ذات العاقة

ــم وضــع أحــد  تتبــع دقيــق ألهــم الجهــات ذات العاقــة مــن بيئــة الجامعــة الخارجيــة وت

األهــداف االســتراتيجية دعمــً لهــذا التوجــه.
قــام فريــق اإلعــداد برصــد أفضــل الممارســات المحليــة واإلقليميــة والعالمية أفضل الممارسات محليا وإقليميا وعالميا

فــي ممارســات التعليــم العالــي وخصوصــً فيمــا يتعلــق بموضــوع تمكيــن 
المــرأة واآلفــاق المرتبطــة بــه وفــق توجهــات رؤيــة المملكــة 2030.

تقييم الوضع الراهن
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)SWAT( تحليل سوات

نقاط القوة :	 
تحقيق الجامعة لاعتماد المؤسسي وتقدم عدد ١0 برامج لاعتماد الوطني البرامجي.	 
حصول ١5 برنامج على اعتمادات برامجية دولية متنوعة.  	 
تحقيق الجامعة لعدد من الجوائز الوطنية والدولية.	 
اهتمام القيادات العليا ببناء السمعة المؤسسية المتميزة.	 
تميز منظومة الخدمات االلكترونية للطلبة والمنسوبين.	 
توافر العديد من الكوادر المتميزة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين.	 
اكتمال األدلة التنظيمية واإلجرائية لكافة وحدات الجامعة.	 
تزايد االهتمام بتعزيز أخاقيات وقيم الوظيفة العامة.	 
دعم العديد من المشاريع البحثية النوعية والتطبيقية.	 
وجود شراكات متعددة مع الجامعة على المستوى الوطني والدولي.	 
نقاط الضعف :	 
ضعف مواءمة مخرجات بعض البرامج المتطلبات سوق العمل.	 
عدم ربط بعض المبادرات والمشاريع باألولويات االستراتيجية.	 
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 المجتمع المحلي وقضايا التنمية	 
ضعف جاهزية بعض البرامج الستيفاء متطلبات االعتماد	 
تدني عناصر االستمرارية واالستدامة لبعض مبادرات خدمة المجتمع	 
ضعف كفاية بعض التجهيزات التعليمية والبحثية.	 
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)SWAT( تحليل سوات

الفرص :	 
وجود رؤية المملكة ۲۰۳۰ كموجه لبرامج التطوير وخطط اإلصاح.	 
دعم الدولة للتعليم الجامعي وتطويره.	 
وجود عدد من الهيئات الداعمة للجودة واالعتماد.	 
التوجه الوطني نحو اقتصاد المعرفة ودعم االبتكار.	 
وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.	 
عودة العديد من المبتعثين بعد االنتهاء من برامجهم.	 
توافر الخطط التنموية كداعم لاستشراف وتوجيه خطط الجامعات.	 
التوجه الوطني نحو دعم التمايز والتنوع في برامج الجامعات	 
وجود برامج لرأس المال البشري واالجتماعي وجودة الحياة في الرؤية	 
التهديدات :	 
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على منظومة القيم لدى الشباب.	 
متطلبات الوفاء بتطلعات واحتياجات المجتمع المحلي والوطني.	 
التنافس في استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.	 
تغيير احتياجات ومتطلبات سوق العمل واإلنتاج.	 
التغير السريع في التخصصات العلمية واألكاديمية.	 
مستوى التأهيل العلمي لمخرجات التعليم قبل الجامعي.	 
الحاجة الستكمال البنية التحتية والمشاريع اإلنشائية.	 
تدني إسهام قطاع الصناعة واألعمال في تمويل البحث العلمي..	 
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الخطة االستراتيجية

الرؤية :	 
      أن تكون أقسام الطالبات بيئة محفزة للتميز أكاديميً وبحثيً ومهاريً

الرسالة : 	 
      تقديم الدعم األكاديمي والخدمات والبرامج اإلثرائية واألنشطة المتميزة بجودة عالية لتطوير قدرات 

      ومهارات الطالبات في بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة تمكنها من اإلسهام في بناء مجتمع المعرفة.
القيم : 	 

1 - الجودة :
      حيث تلتزم الوكالة بمعايير جوده عالية المستوى، وتسعى إلى تطوير العملية التعليمية 

      والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
2 - اإلبداع واالبتكار :

       تشجع الوكالة على التفكير اإلبداعي والسلوك االبتكاري، سعيا إلى تحقيق التميز األكاديمي والبحثي.
٣ - االنتماء والوالء المؤسسي :

       تسعى الوكالة إلى تحقيق أعلى مستويات االنتماء الوطني والمؤسسي لطالباتها من خال تعزيز الروح الوطنية.
4 -  القيادة والعمل بروح الفريق:

        تشجع الوكالة روح العمل الجماعي، وتعزز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية التي تدفع عجلة التنمية االجتماعية.
5 - الشفافية والنزاهة:

       تلتزم الوكالة باالنفتاح والوضوح في جميع المعامات واإلجراءات.
6 - المسؤولية االجتماعية:

       تدعم الوكالة المبادرات واالنشطة والبرامج الاصفية التي تحفز الطالبات على التفاعل االجتماعي 
       لتحقيق التنمية المستدامة.



1٣

األهــــداف

الهدف المجال
بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها ولمجتمعها.	 
تهيئــة البيئــة التعليميــة والبحثيــة المناســبة للطالبــات، بمــا ينعكــس إيجابــا علــى 	 

األكاديمــي واإلبــداع واالبتــكار. التحصيــل 
تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية.	 

التعلم واالبداع

بنــاء شــراكات فاعلــة مــع مؤسســات مجتمعيــة، وتشــجيع مبــادرات المجتمــع فــي الشــراكة 
المجتمعيــة.

الشراكة المجتمعية

دعــم اإلرشــاد األكاديمــي ونشــر ثقافتــه بيــن الطالبات، وتشــجيع مبادرات وممارســات اإلرشــاد 
األكاديمــي المميزة بأقســام الطالبات.

االرشاد األكاديمي

إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة بالمشاركة في األنشطة الطابية. األنشطة الطابية
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خريطة االستراتيجية

يتم وضع األهداف في كل دائرة ثم ربط األهداف بعضها ببعض بواسطة األسهم بناء على عاقة السببية            	 
)السبب – النتيجة( وذلك من أعلى إلى أسفل

الخريطة تمكن كل موظفة من معرفة أين يقع في االستراتيجية وكيف تؤثر وظيفته في تحقيق أهداف الوكالة	 

التعلم واالبداع
بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها ولمجتمعها.	 
تهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات، بما ينعكس إيجابا على التحصيل األكاديمي واإلبداع واالبتكار	 
تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية	 

االشراكة المجتمعية
بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات المجتمع في الشراكة المجتمعية.

االرشاد األكاديمي
دعم اإلرشاد األكاديمي ونشر ثقافته بين الطالبات ، وتشجيع مبادرات وممارسات اإلرشاد 

األكاديمي المميزة بأقسام الطالبات 

النشاط الطالبي
إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة بالمشاركة في األنشطة الطابية
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التعلم و االبداع المجال
بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها ولمجتمعها. الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
ارتفاع المساهمة المجتمعية و المشاركة باألنشطة الطابية من الطالبات مؤشر األداء

ارتفاع سنوي ال يقل عن 20% حتى نهاية الخطة المستهدف
برامج تدريبية في تعزيز الشخصية	 
إقامة لقاءات مستمرة من الوكالة مع الطالبات في الكليات المختلفة 	 
إطاق جائزة سنوية تحت رعاية الوكالة لتعزيز الشخصية لدى طالبات الجامعة	 

المبادرة

التعلم و االبداع المجال
تهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات، بما ينعكس إيجابا 

على التحصيل األكاديمي واإلبداع واالبتكار

الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
تحسن في البيئة التعليمية والبحثية لطالبات جامعة المجمعة مؤشر األداء

انخفاض نسبة الطالبات الحاصات على إنذارات أكاديمية بنسبة 30% سنويً	 

ارتفاع المشاركة البحثية والنشر العلمي للطالبات في مرحلة البكالوريوس                              	 

بنسبة ١0% سنويً و 30% لطالبات الدراسات العليا

المستهدف

تعزيز مشاركة الطالبات في األنشطة األكاديمية المختلفة	 

تعزيز الدور األكاديمي والبحثي لعضوات هيئة التدريس	  المبادرة

بطاقة األداء المتوازن
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التعلم و االبداع المجال
تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
ارتفاع مشاركة عضوات هيئة التدريس والكادر اإلداري في أنشطة التدريب بالجامعة مؤشر األداء

حضور ماال يقل عن برنامجين تدريبين لكل عضوة هيئة تدريس وموظفة                                      	 

إدارية في الفصل الدراسي الواحد

تفعيل ملف اإلنجاز لجميع العامات بالجامعة من كادر تعليمي وإداري وفني	 

المستهدف

تفعيــل متابعــة التــزام عضــوات هيئــة التدريــس والموظفــات بحضــور العدد المســتهدف للبرامــج التدريبية 

وإعــداد التقاريــر الفصليــة حولها

المبادرة

الشراكة المجتمعية المجال
بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات المجتمع في الشراكة المجتمعية. الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ، عمادة خدمة المجتمع المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
وجود شركات فاعلة مع مؤسسات المجتمع في الجانب النسوي مؤشر األداء

وجود ماال يقل عن 5 شركات سنويً مع مؤسسات المجتمع المحلي المستهدف

فتح باب التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي	 

تقديم برامج مشتركة ذات أثر واضح بين الوكالة ومؤسسات المجتمع المحلي	 

المبادرة

بطاقة األداء المتوازن
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االرشاد األكاديمي المجال
دعم اإلرشاد األكاديمي ونشر ثقافته بين الطالبات، وتشجيع مبادرات وممارسات اإلرشاد األكاديمي 

المميزة بأقسام الطالبات

الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ، وكالة الجامعة للشؤون التعليمية المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
ارتفاع عدد المستفيدات من برامج االرشاد األكاديمي مؤشر األداء

ارتفاع سنوي ال يقل عن 40% من أعداد المستفيدات من برامج االرشاد األكاديمي في جميع فروع الجامعة المستهدف

دراســي       	  فصــل  كل  بدايــة  فــي  منهــن  المســتجدات  وخصوصــً  للطالبــات  توعويــة  برامــج  إطــاق 

األكاديمــي االرشــاد  بفوائــد  للتعريــف 

التنســيق مــع القيــادات النســائية حــول تفعيــل برامــج اإلرشــاد األكاديمــي وتزويــد الوكالــة بتقاريــر 	 

فصليــة حولهــا

المبادرة

األنشطة الطابية المجال
إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة بالمشاركة في األنشطة الطابية الهدف

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ، عمادة شؤون الطاب المسؤول الرئيسي/ المالك للهدف
ارتفاع عدد المستفيدات من األنشطة الاصفية من الطالبات مؤشر األداء

مشاركة ما ال يقل عن 70% من الطالبات في األنشطة الاصفية سنويً المستهدف

إطاق مبادرة مع عمادة شؤون الطاب لتعزيز قيمة النشاط الطابي	 

تبنــي بعــض الفعاليــات النســائية الخاصــة وتكــرارا اقامتهــا ســنويً فــي فــروع الجامعــة النســائية 	 

لمختلفــة ا

المبادرة

بطاقة األداء المتوازن
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بطاقة الهدف االستراتيجي األول

الهدف االستراتيجي :
بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة للطالبات، لتكون نافعة لنفسها ولمجتمعها.

تطوير الجوانب الشخصية لدى منسوبات وطالبات الجامعة األهداف التفصيلية
برامج تدريبية في تعزيز الشخصية المبادرات

إدارة التطوير والجودة بالوكالة المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

تخصيص بند خاص بالتدريب بالتنسيق مع الوكاالت بالجامعة الموارد المطلوبة

ارتفاع سنوي ال يقل عن 20% في أداء عضوات وموظفات الجامعة	 

ارتفاع ال يقل عن 30% سنويً في مشاركة طالبات الجامعة في األنشطة المختلفة	 

مؤشرات األداء

تعزيز الشراكة بين وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وجميع المستفيدين من خدماتها األهداف التفصيلية
إقامة لقاءات مستمرة من الوكالة مع المستفيدات في الكليات المختلفة المبادرات

إدارة الشؤون التعليمية , إدارة شؤون الطالبات , المشرفة على مكتب الوكيلة المسؤول
2020/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وضع خطة عمل تنفيذية لضمان تعزيز الشراكة بين الوكالة والمستفيدين من خدماتها 

تتولى إعدادها وتحديثه سعادة المشرفة على مكتب الوكيلة

الموارد المطلوبة

تنفيــذ لقــاء شــهري للمســتفيدين مــن خدمــات الوكالــة يقــام كل شــهر فــي مقــر مختلــف ويتــم بثــه 	 

لكافــة المقــرات

تنفيذ ماال يقل عن 60% من توصيات هذه اللقاءات وتضمين ذلك في التقرير السنوي للوكالة	 

مؤشرات األداء
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بطاقة الهدف االستراتيجي األول

تحفيز ودعم المتميزات من أعضاء هيئة تدريس وموظفات وطالبات األهداف التفصيلية
إطاق جائزة سنوية تحت رعاية الوكالة لتعزيز الشخصية لدى عضوات وموظفات وطالبات الجامعة المبادرات

وكيلة الجامعة , إدارة التطوير والجودة , إدارة الخدمات المساندة المسؤول
2020/٩/١ تاريخ بداية التنفيذ
2025/6/١ تاريخ االنتهاء

تجهيز المعايير واللوائح المنظمة لتنفيذ هذه المنافسات من قبل إدارة التطوير والجودة	 

تعميمها من قبل إدارة الخدمات المساندة	 

تخصيص بند خاص بالمفاهمة مع اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية	 

الموارد المطلوبة

تنفيذ هذه المنافسة مرة واحدة على األقل سنويً	 

زيادة عدد المتقدمين لفروع الجائزة بما ال يقل عن 20% سنويً	 

مؤشرات األداء
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بطاقة الهدف االستراتيجي الثاني

الهدف االستراتيجي :
تهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات، بما ينعكس إيجابا على التحصيل األكاديمي واإلبداع واالبتكار

دعم مشاركة الطالبات في األنشطة الصفية والاصفية األهداف التفصيلية
تعزيز مشاركة الطالبات في األنشطة األكاديمية المختلفة المبادرات

إدارة شؤون الطالبات المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

إعداد خطة من قبل إدارة شؤون الطالبات تتضمن إدراج الطالبات في األنشطة المتنوعة 

خال فترة الخطة

الموارد المطلوبة

ارتفاع نسبة اجتياز الطالبات في االختبارات المعيارية بنسبة 30% سنويً	 

ارتفاع نسبة توظيف خريجات الجامعة بنسبة 20% سنويً	 

انخفاض نسبة الطالبات الحاصات على إنذارات أكاديمية بنسبة %30	 

ارتفاع نسبة النشر العلمي لطالبات البكالوريوس بنسبة ١0% 	 

       ولطالبات الدراسات العليا بنسبة %30.

مؤشرات األداء
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بطاقة الهدف االستراتيجي الثاني

زيادة المساهمات البحثية واألكاديمية لعضوات هيئة التدريس بالجامعة األهداف التفصيلية
تعزيز الدور األكاديمي والبحثي لعضوات هيئة التدريس المبادرات

إدارة الشؤون التعليمية , إدارة الدراسات العليا والبحث العلمي المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وضع خطة عمل تنفيذية من قبل إدارة الدراسات العليا والبحث العلمي لزيادة 

النشاط األكاديمي والبحثي لعضوات هيئة التدريس

الموارد المطلوبة

ارتفاع مساهمة العضوات في األنشطة األكاديمية بنسبة ال تقل عن 40% سنويً	 

ارتفاع عدد األبحاث المنشورة في أوعية البحث المعتمدة بنسبة ال تقل عن 20% سنويً	  مؤشرات األداء
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الهدف االستراتيجي :
تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية النسائية 

تطوير قدرات ومهارات الكوادر األكاديمية النسائية بالجامعة األهداف التفصيلية
تفعيل متابعة التزام عضوات هيئة التدريس بحضور العدد المستهدف للبرامج التدريبية وإعداد 

التقارير الفصلية حولها.

المبادرات

إدارة الشؤون التعليمية المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

إعداد خطة من قبل إدارة الشؤون التعليمية تتضمن إدراج مبادرات تطويرية لعضوات هيئة التدريس الموارد المطلوبة

ارتفــاع نســبة إقبــال عضــوات هيئــة التدريــس علــى االلتحــاق بالبرامــج األكاديميــة بعــدد برنامجيــن فصليــة 

علــى األقــل.

مؤشرات األداء

بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث
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تطوير قدرات ومهارات الكوادر اإلدارية النسائية بالجامعة األهداف التفصيلية
تفعيل متابعة التزام الموظفات اإلداريات والفنيات بحضور العدد المستهدف للبرامج التدريبية وإعداد 

التقارير الفصلية حولها.

المبادرات

إدارة التطوير والجودة ، إدارة الخدمات المساندة المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وضــع خطــة عمــل تنفيذيــة مــن قبــل إدارة التطويــر والجــودة وإدارة الخدمــات المســاندة لضمــان إعــداد 

وتنفيــذ برامــج ذات أثــر مــع الجهــات ذات العاقــة

الموارد المطلوبة

ارتفــاع نســبة إقبــال الموظفــات اإلداريــات والفنيــات علــى االلتحــاق بالبرامــج األكاديميــة بعــدد برنامجيــن 

فصليــة علــى األقــل .

مؤشرات األداء

بطاقة الهدف االستراتيجي الثالث
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الهدف االستراتيجي :
بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات المجتمع في الشراكة المجتمعية.

تعزيز أوجه التعاون بين الوكالة ومؤسسات المجتمع المحلي ذات العاقة األهداف التفصيلية
فتح باب التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي المبادرات

المشرفة على مكتب وكيلة الجامعة المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

تقديم قائمة حصر ألهم مؤسسات المجتمع المحلي ذات العاقة قبل تاريخ 202١/٩/١ الموارد المطلوبة

وجود شركات فاعلة مع مؤسسات المجتمع في الجانب النسوي مؤشرات األداء

بطاقة الهدف االستراتيجي الرابع
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الهدف االستراتيجي :
بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مجتمعية، وتشجيع مبادرات المجتمع في الشراكة المجتمعية.

الرفع من دور وكالة شؤون الطالبات في موضوعات االرشاد األكاديمي األهداف التفصيلية
إطاق برامج توعوية للطالبات وخصوصً المستجدات منهن في بداية كل فصل دراسي للتعريف 

بفوائد االرشاد األكاديمي

المبادرات

إدارة الشؤون التعليمية المسؤول
202١/٩/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وجــود شــراكة بيــن وكالــة شــؤون الطالبــات ووكالــة الشــؤون التعليميــة لتحديــد أوجــه التعــاون بيــن 

الوكالتيــن بحيــث يتــم اســتكمال مســودة المشــروع قبــل بدايــة العــام الدراســي 

الموارد المطلوبة

ارتفــاع ســنوي ال يقــل عــن 40% مــن أعــداد المســتفيدات مــن برامــج االرشــاد األكاديمــي فــي جميــع فــروع 

الجامعــة

مؤشرات األداء

رفع كفاءة العامات في وحدات االرشاد األكاديمي وعضوات هيئة التدريس األهداف التفصيلية
التنسيق مع القيادات النسائية حول تفعيل برامج اإلرشاد األكاديمي وتزويد الوكالة بتقارير فصلية 

حولها

المبادرات

إدارة شؤون الطالبات المسؤول
202١/٩/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وضــع خطــة واضحــة المعالــم لرفــع كفــاءة عضــوات هيئــة التدريس والعامات فــي وحدات االرشــاد األكاديمي 

وفــق المتطلبــات الجديدة لإلرشــاد األكاديمي

الموارد المطلوبة

إعداد تقرير واحد على األقل كل فصل مع وجود توصيات قابلة للتطبيق في نهايته مؤشرات األداء

بطاقة الهدف االستراتيجي الخامس
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الهدف االستراتيجي :
إبراز قيمة النشاط، وتفعيل دور الطالبة بالمشاركة في األنشطة الطابية

تعزيز دور الوكالة في دعم قضايا األنشطة الطابية الخاصة بالطالبات األهداف التفصيلية
إطاق مبادرة مع عمادة شؤون الطاب لتعزيز قيمة النشاط الطابي المبادرات

إدارة شؤون الطالبات المسؤول
202١/2/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

وجود شراكة وتنسيق بين الوكالة وعمادة شؤون الطاب الموارد المطلوبة

مشاركة ما ال يقل عن 70% من الطالبات في األنشطة الاصفية سنويً مؤشرات األداء

اظهار التميز في إدارة وتفعيل الفعاليات النسائية الخاصة األهداف التفصيلية
تبني بعض الفعاليات النسائية الخاصة وتكرارا اقامتها سنويً في فروع الجامعة النسائية المختلفة المبادرات

إدارة شؤون الطالبات ، إدارة الخدمات المساندة المسؤول
202١/6/١ تاريخ بداية التنفيذ

2025/6/١ تاريخ االنتهاء

االســتفادة مــن تجــارب الجامعــات المختلفــة فــي وجــود فعاليــات نســائية خاصــة والخــروج بتصــور مســتقبلي 

حــول أهــم الفعاليــات الممكــن تطبيقهــا

الموارد المطلوبة

إقامة فعالتين نسائية خاصة على األقل خال العام الجامعي مؤشرات األداء

بطاقة الهدف االستراتيجي السادس
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فريق التخطيط

فريق التخطيط

دورها بالفريق المسمى الوظيفي اإلسم

رئيس الفريق وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. جواهر بنت عبدالرحمن  العمر

عضو  المشرفة على مكتب وكيلة

الجامعة لشؤون الطالبات

أ.غدير بنت حمد العطية

عضو منسقة العاقات العامة بالوكالة أ. هيفاء بنت فهد الثميري



https://m.mu.edu.sa/ar/وكالة-الجامعة-لشؤون-الطالبات/االدارات

لزيارة الموقع اإللكتروني

vrfsa@mu.edu.sa@muvrfsa 0164042111






