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 العام:دير كلمة امل
 

ُوصحبهُوسلمُوبعد:ُهآلمحمدُوعلىُُواملرسلينُنبيناوالسالمُعلىُأشرفُاألنبياءُُالعاملينُوالصالةالحمدُهللُربُ

عد يةُالتيُتأسيسهاُعلىُتبنيُرؤيةُواضحةُملسيريهاُلتحقيقُرسالتهاُالسامذُالجامعةُمنُجهةُولحرصالتخطيطُاالستراتيجيُمنُاملنهجياتُالهامةُإلنجاحُأعمالُأيُُي 

ُمنُأهميةُتظافرُالجهودُوتكاملُاألعمال.ُأجلهاُوانطالقاأنشئتُمنُ

ُلتحقيق2025ُُ–م2020ُقامتُاإلدارةُالعامةُلألمنُالجامعيُبإعدادُخطتهاُالتشغيليةُلتتوافقُمعُالخطةُاالستراتيجيةُللجامعةُ)
ً
الجامعةُُأهدافم(ُولتكونُمنطلقا

ُُوغاياتهاُولتكوُن
ً
ُفيُتحقيقُُهاماُوعنصراعامال

ً
ُومساعدا

ً
ُالهدفُاالستراتيجيُالخامسُفيُخطةُالجامعةُ)تحسينُجودةُالخدمات(.فاعال

ُمنُاملشاريعُالتيُسوفُتساهمُلإلدارةُتنفيذوتتضمنُالخطةُالتشغيليةُ
ً
ُعنُالخدماتُاملقدمةُلهم.ُنسبةُرضاُاملستفيدينُالهدفُورفعفيُتحقيقُُُ–بإذنُهللا–ُعددا

ُاملولىُعّزُوجّلُليُولزمالئيُ
ً
ُرؤيةُالجامعةُورسالتها.العونُوالتوفيقُلتحقيقُُمنسوبيُاإلدارةسائال

 

 اخوكم

 مدير عام اإلدارة العامة لألمن الجامعي

العبد الجبار عبد العزيز بن  عبد الرحمن  

ُ
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 : مقدمة

لعليا نشأتها على رسم الطريق الواضح لسهولة الوصول ألهدافها باالعتماد على منهجية الجهات ادأبت اإلدارة العامة لألمن الجامعي منذ 

بدأت اإلدارة بتتبع األهداف لخطة الجامعة االستراتيجية األولى ثم تلتها الثانية وها هي تستكمل الطريق  االستراتيجية حيثفي رسم الخطط 

 للوصول للرؤى املستقبلية الطموحة.الخطط االستراتيجية  ملا قبلها من لةمكم  بخطة استراتيجية ثالثة 

من خالل الخطة ومن هنا انطلقت اإلدارة العامة لألمن الجامعي برسم الخطة التشغيلية لإلدارة باستكمال ما تم رسمه من اهداف 

     .إليهمما تطمح الوصول  ألكثر ترى اإلدارة من خاللها القفز بجودة العمل والخدمات  أهداف السابقة واستحداثالتشغيلية 

 

 :للخطة املنهجي اإلطار / أواًل

 املنطلقات املرجعية للخطة : 1-1

 ترتكز الخطة الحالية على مجموعة من املنطلقات واملبادئ والضوابط املرجعية التي من أهمها ما يلي:

 والتركيزُعلىُالتوجهاتُالتعليميةُوالتنموية.2030ُرؤيةُاململكةُ -

ُ.2025ُ-2020االستراتيجيةُالثالثةُللجامعةُالخطةُ -

ُلإلدارة.ُالتقاريرُالسنويةُوالخططُالتشغيليةُالسابقة -

ُ.الجديدُللجامعاتُباململكة(ُ)النظامالتعليمُُلوزارةُاملستقبليةُوالتوجهاتُالجامعيُللتعليمُالتنظيميةُواللوائحُالتشريعات -

ُوالتقنية.ُوالعلميةُواألكاديميةُوالتنظيميةُاإلداريةُاملتغيراتُكافةُمعُاملواءمة -

ُ.شاملة تنفيذية ومشروعات وبرامج إجرائية مبادرات القادمة،ُلبناءُاملرحلةُخاللاألولوياتُاالستراتيجيةُ -
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 منهجية إعداد الخطة: 1-2

 من خالل الشكل التالي:بيان منهجية إعداد الخطة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن اآلن؟ أين  

 إلى أين؟

؟ماذا نريد  

 كيف؟

صحة  مدى

 المسار

 تشخيص الوضع الراهن

 الرؤية والرسالة

 األهداف االستراتيجية

 المبادرات

 المؤشرات والمقياس
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 :: مراحل إعداد الخطة1-3

 وقت التنفيذ املهام املرحلة م

ُالتخطيطُإلعدادُالخطةُالتشغيلية.1ُ
 .ُوضعُالخطةُالزمنيةُإلعدادُالخطةُالتشغيلية

 ُُفريقُالعملُ.بناء
2020ُفبرايرُ

2020ُفبرايرُُمراجعةُتقاريرُمتابعةُالخططُالسابقةُوأهمُاملبادراتُواملشاريعُالتيُتحتاجُإلىُاستمراريتها.ُتحليلُالخططُالسابقة.2ُ

ُتشخيصُالوضعُالراهنُلإلدارة.3ُ

 .املقارنةُاملرجعيةُبإداراتُمشابهةُفيُمهامُالعملُداخلُالجامعةُاوُخارجها 

 .استطالعاتُالرأي 

 .ُورشُعملُمعُمدراءُاإلداراتُواألقسامُباإلدارة

2020ُفبرايرُ

ُبناءُالخطة4ُ

 .ُتحديدُاألولوياتُاملستقبليةُلتحسينُعناصرُالضعفُواملحافظةُعلىُعناصرُالقوة

 ُ.تحديدُاألهدافُالتفصيليةُاملتوافقةُمعُأهدافُالخطةُاالستراتيجيةُللجامعة 

 ُُواملشاريعُومؤشراتُقياسُاآلداء.تحديدُاملبادرات

2020ُفبرايرُ

2020ُمارسُ

2020ُمارسُ

ُمراجعةُالخطةُواعتمادها.5ُ
 ُللخطة.املراجعةُالفنيةُواللغوية 

 .ُُاعتمادُالخطةُوالبدءُفيُتنفيذها
2020ُابريلُ
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 :املؤسسي اإلطار/ ًاثاني

 :اجلهة نبذة عن-1

 لألمن والسالمة وترتبط بإدارة الخدمات التي أنشئت منذ تأسيس الجامعة. نشأت اإلدارة العامة لألمن الجامعي في 
ً
 بداياتها وحدة

  باإلدارة العامة للشللللللرون اإلدارية واملالية بقرار من مدير عام الشللللللرون 
ً
تم فصللللللل وحدة األمن والسللللللالمة عن إدارة الخدمات ور طها مبا للللللرة

 هل.1/6/1433هل بتاريخ 2/14/1433اإلدارية واملالية رقم 

 ( رقم )هلللللللللللللللللللللللل تم فصلللللللللللل وحدة األمن والسلللللللللللالمة من اإلدارة العامة للشلللللللللللرون 11/8/1435بتاريخ ( 906و قرار من معالي مدير الجامعة )آنذاك

 الجامعي.ور طها بوكالة الجامعة تحت مسمى اإلدارة العامة للسالمة واألمن  واملالية،اإلدارية 

  ( القاضلل ي بفصللل إدارة السللالمة عن اإلدارة العامة للسللالمة 1415القرار رقم ) آنذاك(معالي مدير الجامعة ) أصللدر هللللللللللللللل 1/9/1437وفي تاريخ

 الجامعة.واالمن الجامعي لتصبح بمسمى اإلدارة العامة لألمن الجامعي وترتبط بوكالة 
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 :اهليكل التنظيمي-2

 



 8 

 :اجلهة إدارات وأقسام-3

 اإلدارات

 باملجمعةإدارة األمن 

 األقسام

 قسم األمن باملدينة الجامعية

 قسم األمن باملواقع الداخلية

 إدارة األمن بالزلفي والغاط

 قسم األمن بمجمع الكليات بالزلفي

 قسم األمن بمباني كلية طب األسنان

 قسم األمن بالغاط

 إدارة األمن بحوطة سدير ورماح
 قسم األمن الجامعي بحوطة سدير

 الجامعي برماحقسم األمن 

 إدارة الخدمات املساندة
 قسم الخدمات اإلدارية والفنية 

 قسم العالقات والتوثيق

 إدارة السير واملرور

 قسم التصاريح

 قسم املخالفات

 قسم الحركة

 قسم أنظمة التحكم بالبوابات واملواقف

 إدارة األمن النسائي

 قسم األمن النسائي باملجمعة

 حوطة سديرب قسم األمن النسائي

 رماحقسم األمن النسائي ب

 الزلفيقسم األمن النسائي ب

 الغاطقسم األمن النسائي ب

 وحدة كاميرات املراقبة  عبة عمليات األمن الجامعي 

 

 
 



 9 

 منسوبي اإلدارة العامة لألمن الجامعي:ملخص بيانات واحصاءات -4

 الفئة م
 العدد

 اناث ذكور 

 13 65 موظفين 1

 78 املجموع
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 :SWOT تشخيص الواقع -5

ُلإلدارة:أهمُمتغيراتُالبيئةُالداخليةُوالخارجيةُُ-

 

 

 

 

 أهم عناصر الضعف أهم عناصر القوة

 وجودُعقدُلتشغيلُخدماتُاألمنُوتوفيرُالحراساتُاألمنية. -

نظددددامُُ،املراقبددددةوجودُروافدددددُتقنيددددةُألعمددددالُاإلدارةُمثددددلُ)كدددداميراتُ -

 االلكترونية(ُالدخول،ُالنماذجوبطاقاتُُالتصاريح

 الجامعة.جهاتُكافةُُبالجامعةُفيُتطويرُالعلياُاهتمامُالقيادات -

 وجودُلوائحُوأنظمةُلإلدارةُتخضعُللتقييمُالواقعيُاملستمر. -

رسددددددددددددمُاألهدافُالواضددددددددددددحةُلفريقُالعملُباإلدارةُواملتابعةُالدائمةُ -

ُ.تحقيقهال

تغطيددةُاملسددددددددددددتمرُملرافقُالجددامعددةُممدداُيزيدددُمنُصددددددددددددعوبددةُوسددددددددددددعُالت -

 اإلجراءاتُاألمنية.توحيدُاالحتياجُُو

 قلةُالكوادرُاإلداريةُوالفنيةُاملتخصصة. -

اسددتمرارُاالسددتعانةُبمقراتُالحراسدداتُاألمنيةُاملتنقلةُوافتقارُهذ ُ -

 املقراتُلبيئةُالعملُالجاذبة.

 التشغيل.الوظيفيُملوظفيُعقدُُالصعوباتُالناتجةُمنُالتسرب -

ائفُعدمُوجودُبرامجُتدريبيةُنوعيةُمتخصددصددةُلتطويرُشدداغليُوظ -

ُاألمنُوالسالمةُ.

 أهم التحديات املؤثرة أهم  الفرص املتاحة

التوجددهُالوينيُنحوُالتميزُالنو يُللخدددمدداتُبدداملصدددددددددددددال ُالحكوميددةُ -

 والخاصة.

وجودُبنيةُتحتيةُبالجامعةُتسددددداعدُعلىُالتحولُاإللكترونيُلتقديمُ -

 من.اأُلخدماتُ

ُم2030وجودُبرامجُلتطويرُرأسُاملالُالبشريُبرؤيةُاململكةُ -

عقدُتشغيلُخدماتُاالمنُالُتتوافقُمعُاحتياجاتُالجامعة،ُُحدود -

 متخصصة.والُتساعدُعلىُاستقطابُكفاءاتُ

ُرفعُكفاءةُاإلنفاقُمعُاملحافظةُعلىُجودةُالعملُ. -
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 :والتشغيلي اإلطار االسرتاتيجي / ثالثًا

 :: الرؤية3-1

 

 

 

 :الرسالة: 3-2
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 املؤسسية القيم: 3-3
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 : مصفوفة األهداف واملر رات واملبادرات3-4

  :اخلدمات(جودة  )حتسنياهلدف االسرتاتيجي 

دف اهل

 التفصيلي

األداء قياس مؤشرات املبادرات  ةمسؤولي 

 التنفيذ
 اجلهة املساندة

 الفرتة الزمنية املتوقعة للتنفيذ

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 

ة 
الم

س
وال

ن 
ألم

ة ا
وم

ظ
من

ر 
وي

ط
ت

ية
هن

 امل
حة

ص
وال

 

مشروع تقديم خدمات األمن و توفير 

 الحراسات األمنية بالجامعة

نسبة التغطية األمنية ملباني الجامعة-  

نسبة الرضا ملنسوبي الجامعة-  

ي
مع

جلا
ن ا

ألم
ة ل

ام
لع

ة ا
ار

إلد
ا

 

      اإلدارة العامة للشرون اإلدارية واملالية

تركيب كاميرات املراقبة ملباني مشروع 

كلية الهندسة وعلوم الحاسب وتحديث 

( باملدينة 1رقم)كاميرات املراقبة ملبنى 

 الجامعية باملجمعة

عدد الحاالت األمنية املغلقة-  

انخفاض عدد حراس االمن بمبنى اإلدارة-  

نسبة رضا منسوبي الجامعة-  

 اإلدارة العامة للشرون اإلدارية واملالية-

 لتشغيل والصيانةاو للمشروعات دارة العامة اإل -
     

 تحديث أسطول املركبات األمنية
 -انخفاض عدد الحوادث املرورية

نسبة رضا منسوبي الجامعة-  
      اإلدارة العامة للشرون اإلدارية واملالية

مشروع تحسين املقرات األمنية باملدن 

 الجامعية 

انخفاض عدد املقرات األمنية املتنقلة-  

 -نسبة رضا منسوبي اإلدارة

 -نسبة رضا منسوبي الجامعة

 اإلدارة العامة للشرون اإلدارية واملالية-

 لتشغيل والصيانةاو للمشروعات دارة العامة اإل -
     

ملجمع  مشروع بوابات الدخول الذكية

الطالبات ومباني الهندسة وعلوم 

 الحاسب باملدينة الجامعية باملجمعة

نسبة رضا منسوبي الجامعة-  اإلدارة العامة للشرون اإلدارية واملالية- 

 لتشغيل والصيانةاو للمشروعات دارة العامة اإل -
     

أتمتت إجراءات العمل األمني مشروع 

 امليدانية

نسبة رضا منسوبي اإلدارة-  

منسوبي الجامعةنسبة رضا  - 
      عمادة تقنية املعلومات

مشروع التنظيم املروري مليادين املدينة 

 الجامعية باملجمعة

م(2023)مبادرةُإضافيةُللخطةُبعامُ  

 انخفاض عدد الحوادث املرورية -

 -انخفاض عدد املخالفات املرورية

نسبة رضا منسوبي الجامعة-  

 واملاليةاإلدارة العامة للشرون اإلدارية -

 لتشغيل والصيانةاو للمشروعات دارة العامة اإل -
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 رابعًا: متطلبات التنفيذ الناجح للخطة:

 تتضمن أهم املتطلبات والعوامل املساعدة على نجاح الخطة وااللتزام بها وتنفيذها بكفاءة ما يلي:

 :االلتزام بالتوجه والقيم واألهداف 

بهدفُإيجادُفهمُمشددددترهُلألهدافُواملؤشددددرات،ُوتعزيزُالو يُلد ُالجميعُبضددددرورةُااللتزامُُاإلدارة؛لقياداتُيتمُتنظيمُورشُعملُبشددددكلُدوريُ

ُبالتوجهُوالقيمُواألهدافُاملتوافقُعليهاُفيُالخطة.

 :رفع الجاهزية 

حققُإنُأحددددُأهمُمرتكزاتُالتنفيدددذُالنددداه ُللخطدددةُهوُتحسدددددددددددددينُجددداهزيدددةُكدددافدددةُالوحدددداتُمنُأجدددلُالتكيفُواملواءمدددةُمعُاملسدددددددددددددتجددددات،ُبمددداُي

ُاالستعدادُالجيدُلجميعُأنواعُالتغيراتُواالحتماالت،ُوتحديدُالصورةُاملستقبليةُاملرغوبةُالتيُيجبُالسعيُنحوُتحقيقها.

 دعم االستدامة التنظيمية: 

فاءةُلتوفيرُمنُأهمُاملحدداتُواملقوماتُلكفاءةُتنفيذُالخطةُوتحقيقُأهدافهاُهوُاالسدددددتدامةُالتنظيمية،ُوالتخطيطُالواقعيُالذيُيتسدددددمُبالك

ُكافةُاملواردُالتيُسوفُتحتاجهاُاملبادراتُوالبرامجُواملشروعاتُاملدرجةُبالخطة.ُ

 :املتابعة والتقويم 

 وتشمل عمليات املتابعة والتقويم الخطوات األساسية:

 .ُتحديدُماُيجبُقياسهُوتوفرُإمكانيةُقياسُهذ ُالنتائجُبشكلُموضو يُوثابت

 ُاملختلفةُباستخدامُاملؤشراتُاملحددةُفيُأوقاتُمحددةُمسبقة.ُلمبادراتقياسُاألداءُالفعليُل

 .ُمقارنةُاألداءُالفعليُباألداءُاملخططُله؛ُمعُوجودُدرجةُسماحُمحددةُمقبولةُبينُاألداءُالفعليُواألداءُاملخططُله

 له.ُاملخططُاألداءُمعُالفعليُاألداءُمقارنةُعمليةُإجراءُبعدُتصحيحيةإجراءاتُُاتخاذ 
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إعدادُالتقاريرُاملتعلقةُبقياسُمسددددددددددددتوياتُالتحققُواإلنجازُالفعليُمقارنةُباملسددددددددددددتوياتُاملسددددددددددددتهدفةُوفقُُمهاراتُوفنياتمنُالضددددددددددددروريُتطويرُ

ُبددادراتجددهُالقصدددددددددددددورُمنُخاللُتحددديدددُاملمؤشدددددددددددددراتُاألداء،ُبمدداُيسدددددددددددددداعدددُفيُإبرازُأيددةُانحرافدداتُفيُاألداء،ُوبعدددُالقيددامُبعمليددةُتقييمُاألداء،ُيتمُعالجُأُو

ُوالعملياتُالتيُيمكنُالتركيزُعليهاُلتحقيقُميزةُتنافسية.

 : خامسًا: فريق إعداد اخلطة

 الصفة االسم م

ُالعامةُلألمنُالجامعيُمديرُعامُاإلدارةُعبدالرحمنُبنُعبدالعزيزُالعبدالجبارُ.أ 1

ُيارقُبنُصال ُالصال ُ.أ 2
ُمساعدُاملديرُالعامُ

ُمديرُإدارةُالخدماتُاملساندةوُ

ُمديرُإدارةُاألمنُباملجمعةُمحمدُعبدهللاُالحربيُُ.أ 3

ُمديرُإدارةُاألمنُالجامعيُبالزلفيُوالغاطُعبدهللاُبنُعبدالرحمنُالفهيدُ.أ 4

ُمديرُإدارةُاألمنُالجامعيُبحويةُسديرُورماحُمحمدُبنُحمدُالهليلُ.أ 5

ُالسيرُواملرورُمديرُإدارةُأ.ُمقبلُعليُاملقبل 6

ُمديرةُإدارةُاألمنُالنسائيُأ.ُابتسامُعبدالعزيزُالصديُ 7

ُإدارةُالخدماتُاملساندةُسلمانُملفيُاملطيريُُ.أ 8

 


