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تراتیج نحن ة اإلس داد الخط ادات أعضاء فریق إع ة والعم ات الجامع یة لكلی
 المساندة ؛

الحاجة الماسة لدعم جوانب التخطیط اإلستراتیجي  آخذین في االعتبار
 وصیاغة سیناریوھات مستقبل الجامعة ، 

ً مقدرین عالی بناء الخطة وفعالیات لجھود  كبیرة والمستمرةالمساندة ال ا
  إعدادھا ؛

 ً   ت إعداد الخطة؛ أنشطة وفعالیاإلیھ ما انتھت  إلى واستنادا

 ً   لروح التطویر التي تعكسھا رؤیة القیادة الحكیمة لجامعة المجمعة, وتعزیزا

كل الجھود القیمة للخبراء الوطنیین لدعم ھذا المشروع  آخذین في الحسبان
  الھام,

النتائج اإلیجابیة للمشاورات التمھیدیة لمساندة ھذا المشروع  مستندین إلى
 ً   اضحة المعالم ومحددة المراحل؛لرؤیة إستراتیجیة و طبقا

ھذه الوثیقة المبدئیة للخطة اإلستراتیجیة للقیادة وصانعي  یتشرفون بتقدیم
  المقترحات والمرئیات بما یوجھ المسار قبل المسیر.القرار، إلبداء 

  

  

  المشرف على الخطة اإلستراتیجیة                                     

  وأعضاء فریق الدعم الفني                                       
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  المحتویـــــات
  كلمة معالي مدیر الجامعة

  تقدیم المشرف على الخطة
  توطئة وتمھید

  
  القسم األول: األسس والمرتكزات

  منھجیة إعداد الخطة
  واألھداف الفلسفة: الجامعات الناشئة لتطویر االستراتیجي التخطیط
  واالستجابة التحدي: ةاإلستراتیجی الخطة بناء دواعي

                                                  اإلستراتیجیة الخطة نجاح مرتكزات
                           للخطة اإلستراتیجیة الفكریة المنطلقات

   آفاق مشروع توجھات الخطة اإلستراتیجیة و
  جامعة المجمعة: البروفایل المؤسسي

  امھاكلیات الجامعة وأقس 
  

  القسم الثاني: مصفوفة األھداف والمبادرات
  والتفصیلیة اإلستراتیجیة األھداف :المتوازن األداء بطاقة
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  كلمة معالي مدیر الجامعة

  لھ وصحبھ.آلسالم على من ال نبي بعده, وعلى بسم هللا, والصالة وا

م لقد أصبح من نافلة القول أن مؤسسات التعلیم العالي بوجھ عا     
والجامعات الناشئة على وجھ الخصوص تواجھ في الوقت الحاضر تحدیات 
غیر مسبوقة على كافة األصعدة, بما یفرض تحدید المسار قبل المسیر وفق 
خریطة طریق محددة المعالم للعبور نحو مستقبل أفضل لكل المستفیدین 

  وجمیع األطراف المعنیة ذوي العالقة.

ھتمام كبیر من لدن حكومتنا الرشیدة بقیادة ویحظى التعلیم العالي با     
خادم الحرمین الشریفین, وولى عھده األمین ( حفظھما هللا) من أجل الرقي 

الجامعات  ء االھتمام بدعمفعة مكانتھ السامیة. ومن ھنا جابالوطن ور
 ھـ1430رمضان  3التي أنشئت بتاریخ الناشئة ومنھا جامعة المجمعة 

  م لتمثل إضافة كبیرة لجامعات المملكة. 2009أغسطس  24الموافق 

لنشأة والتأسیس, فإنھا تحتاج إلى ا كانت الجامعة ما زالت في طور اولم     
تضافر جھود الجمیع, قیادة وعاملین, مواطنین ومقیمین, طالب وطالبات 
لبناء سمعتھا ومكانتھا المؤسسیة وصیاغة حاضرھا ورسم مستقبلھا 

َ  لحقیقة التي یجبالمشرق. وا بنى على أن النجاح البد أن یُ  أن ندركھا جمیعا
أسس التخطیط االستراتیجي القائم على الفھم الصحیح والتحلیل الدقیق لواقع 

  الجامعة وإمكانیاتھا البشریة والمادیة.

ومن ھذا المنطلق جاء اإلصرار على بناء الخطة اإلستراتیجیة لجامعة      
ة وفق منظومة مرحلیة قریبة المجمعة خالل السنوات الثالث القادم

ً على أحدث منھجیات التخطیط اإلستراتیجي  ومتوسطة المدى, واعتمادا
التي تتسم بالشمولیة والواقعیة وھي منھجیة بطاقة األداء المتوازن التي 
تراعي كل أبعاد األداء المؤسسي وكل أطراف البیئة الداخلیة والخارجیة 

نطالق نحو رؤیة منطقیة ورشیدة بعیدة للجامعة, بما یساعد بعد ذلك على اال
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ستراتیجیة السلیمة المدى تستوعب التغیرات المتالحقة وتتبنى الخیارات اإل
سیناریوھات المستقبل الواعد لجامعة المجمعة, یكون لھا فیھ  بما یُفضي إلى

  دور رائد ومتمایز بین مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة واإلقلیمیة.

      ُ على جھود أعضاء فریق الخطة اإلستراتیجیة وكل من  ثنيوإنني إذ أ
أمل كبیر بأن تكون  ساھم في بنائھا وإعدادھا بشكل یلیق بالجامعة, فلديّ 

ً االستجابة على قدر التحدي, أي استجابتنا  كلیات وعمادات, إدارات  جمیعا
ر القلوب واستنھاض العزیمة آزوأقسام بما یفرض تضافر الجھود وت

إلستراتیجي إلى واقع ملموس, فال وجود االَن لترف الوقوف لتحویل الحلم ا
الساكن لنتساءل من نحن وماذا نرید, بل ھناك استحقاقات ومتطلبات 

ویقیني كبیر بأننا قادرون  السباق الحضاري والتعلیمي مع الزمن.  لمالحقة
    على الوفاء باستحقاقات ذلك السباق.

  

  

  د   خالد بن سعد المقرن                                                    
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  تقدیم المشرف على الخطة اإلستراتیجیة

تسعى جامعة المجمعة لتعزیز دورھا التنموي وتحسین جودة خدماتھا ورفع كفاءة     
مخرجاتھا وفق أھداف التعلیم العالي بالمملكة, وعلى ضوء ذلك ووفق توجیھات 

وتحت رعایتھ تأتي ھذه الخطة اإلستراتیجیة األولى  - ظھ هللاحف- معالي مدیر الجامعة 
لكلیات الجامعة وعماداتھا المساندة للثالث سنوات القادمة كمرحلة متوسطة المدى 
یمكن من خاللھا بناء األسس السلیمة نحو االنطالق لصیاغة رؤى بعیدة المدى 

  لمستقبل الجامعة.

مجمعة بالعدید من السمات األساسیة التي وتتسم الخطة االستراتیجیة لجامعة ال    
ترتكز على الموضوعیة والشمول ومراعاة حدود وأبعاد الوضع الراھن مع عدم 
إغفال طموحات جمیع األطراف والمستفیدین, وبناء على ذلك وصل عدد المبادرات 
التي تم بناؤھا وصیاغتھا بشكل أساسي من خالل فرق الكلیات والعمادات والدعم 

) وذلك في ضوء نتائج التحلیل  437 لمقدم من الفریق األساسي للخطة إلى (الفني ا
البیئي وأولویات التحسین والتطویر لكل كلیة أو عمادة مساندة. ولقد استلھمت خطة 
َفاق لتطویر التعلیم العالي تركیزه على أبعاد التوسع والجودة  الجامعة من مشروع ا

ً متكامال ل تحسین وتطویر األداء الجامعي الذي یراعي والتمایز, بما یحقق توجھا
  احتیاجات ومتطلبات البیئة المحلیة والوطنیة.

دھا وأبعا وترتكز الخطة االستراتیجیة على منھجیة بطاقة األداء المتوازن    
والنمو, العملیات الداخلیة, والبعد المالي واالقتصادي بما  األربعة: المستفیدون, التعلم

شرات لقیاس أداء الجامعة بشكل شامل یراعي كافة العناصر یساعد على صیاغة مؤ
والمتغیرات المؤثرة على وضع الجامعة الحالي ونموھا المستقبلي, كما یسھم ذلك في 

المستھدف وعالجھ بشكل سلیم  األداءالتتبع المرحلي والمستمر ألیة انحرافات في 
تیجیة اعتمدت على أربعة وسریع. كما أنھ في ضوء تلك المنھجیة, فإن الخطة االسترا

أھداف استراتیجیة شاملة لكل أبعاد األداء الجامعي, و ما تفرع عنھا من أھداف 
  تفصیلیة یمكن تتبع تحققھا وفق مؤشرات قیاس محددة.

وتمثل ھذه الخطة أحد المرتكزات لنشر ثقافة التخطیط االستراتیجي وتشكیل فرق     
عتبارھما البیئة األساسیة التي تضمن العمل على مستوى الكلیات والعمادات با

مشاركة جمیع أعضاء ھیئة التدریس والعاملین الذین یقع على عاتقھم في النھایة 
عملیة التنفیذ وتحقیق األھداف, وذلك وفق إطار یتسم بالمرونة یساعد الجمیع على 

  والموارد البشریة والمادیة. اإلمكاناتصیاغة خطط العمل التي تتوافق مع 
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, فإنني أتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر لمعأ     ً ً ولیس آخرا لي مدیر الجامعة على اخیرا
 والتعاون ، ولسعادة وكال الجامعة على الدعم المستمر،الثقة الغالیة التي منحني إیاھا

ألعضاء فریق الدعم الفني, ویحدوني األمل أن تكون ھذه الخطة االوافر الذي قدمھ 
ستوى طموحات وآمال معالي مدیر الجامعة وقیاداتھا اإلستراتیجیة األولى على م

  األكادیمیة واإلداریة وجمیع األطراف المعنیة والمستفیدین.

  د. محمد بن ناصر السوید                                                       
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  توطئة وتمھید:
ةتوافق مع إعالن میالد الجامعات الناشئة في  اطق المملك ن  عدد من من د م التأكی

ن د هللا ب ز  قبل القیادة السیاسیة ممثلة بخادم الحرمین الشریفین الملك عب د العزی حفظھ  -عب
اه  ین أجزاء ھذا الوطن -هللا ورع ة ب ة المتوازن ة التنمی ى أھمی اء عل د أن  ,المعط ذا ال ب ول

ي األولویة الفعلیة في التخطیط اإلستراتیجي المستق ھي تكون ى ف بلي، وكانت الخطوة األول
ي سبیل ى التوسع الفعل ریم عل ام السامي الك ة المق ادل موافق ادي الع  تحقیق ھذا الطموح القی

ذا  دود، ول ال ح ً ب ا ً ومعنوی ا ھ مالی الي ودعم یم الع ي التعل ً ف ا ً وكم ا إ كیف ن ف دد م یالد ع ن م
ة ة إلقامة مدن جامعی ي ھذا مت الجامعات الجدیدة وتخصیص األراضي الكافی اء ف ة ج كامل

اطق،  العلم ھو البوابة الفعلیة للتنمیة الحقیقیة في حتى یكونالسیاق،  ادة ھذه المن ر یالتغیوقی
  . االشاملة المستدامة في البیئات التي ولدت فیھ االجتماعي و التنمیة

ة جامعة وتواجھ ة المجمع د ناشئة كجامع ة تفرض التي التحدیات من العدی  حتمی
 الجامعة لكلیات الراھن للوضع وصحیحة حقیقیة معطیات من ینطلق لميع بشكل التخطیط

 الجامعة : تواجھ التي التحدیات تلك أھم ومن  المساندة، والعمادات
ي المستوى على التنافسیة درجة تزاید .1 دولي المحل د في لكذ ویظھر, وال  تزای

  .  معيالجا التعلیم في المستحدثة البرامج ونوعیة ، الجدیدة اتالجامع عدد
ور .2 ر التط بوق عی ي المس ة ف ات تقنی االت المعلوم ا واالتص ؤدي بم ى ی  إل

ً  والمعلومات المعرفة تضاعف ً  كمیا  .  ونوعیا
ارات من العمل سوق واحتیاجات متطلبات في المتسارع التغیر .3 ات مھ  وكفای

 . الجودة وفائق متمیز فكري مال رأس على ترتكز بشریة
ھ .4 و التوج ق نح اد تحقی ي ادیمياألك االعتم ات والمؤسس ن للجامع الل م  خ

 . والدولیة الوطنیة الھیئات
ة خطط ارتكاز .5 رة الوطنیة التنمی اد على المعاص ة اقتص ا ، المعرف  یفرض بم

ً  الجامعات على  .  الخطط بتلك الوفاء في رئیسة أدوارا

ً  ، السابقة التحدیات ضوء وفي ا ادات من وإدراك ة قی  االستعداد بضرورة الجامع
ة المستقبلیة الصورة إلى للوصول الجامعة مؤسسات كافة أداء طویروت الذاتي  ، المرغوب
  .  المساندة والعمادات الجامعة لكلیات اإلستراتجیة الخطة ھذه تأتي
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  القسم األول: األسس والمرتكزات

  منھجیة إعداد الخطة:

أ ي ی ارات الھامة والت ى لقد روعي عند إعداد ھذه الخطة العدید من االعتب تي عل
ى منجزات السنوات  اء عل ة, والبن ي المملك الي ف یم الع داف التعل رأسھا تطلعات القیادة وأھ
ة  ط الوطنی ع الخط ة م ة للمواءم عت الخط م س ن ث امعي, وم یم الج اع التعل ي قط رة ف األخی

ات  ة التوجھ ة ومواكب یالعالمی ي التعل ة المعاصرة ف ط التنموی ن الخط الي واالستفادة م م الع
ي المملكة الخمسیة ل امعي ف یم الج ة, والسعي نحو التوافق مع الخطة المستقبلیة للتعل لمملك

ى  ي ارتكزت عل ة الت ھ اإلستراتیجیة الثالث ق توجھات اق) وف العربیة السعودیة ( مشروع أف
  التوسع والجودة والتمایز.

 

  Planning to Plan  للتخطیط التخطیط          

ذه ي ھ وة أول ھ ة، خط ث محوری م حی یم ت تعداد تقی ة اس دء الجامع ي للب ة ف  عملی
ة والموارد واألھداف الغرض یالئم بما العملیة تلك تصمیم ثم اإلستراتیجي، التخطیط  والبیئ
  .المحیطة

  :حول المشاركة األطراف بین االتفاق تم المرحلة، ھذه وفي
تعداد - ة اس ا الجامع ق فیم ة یتعل املین بھیئ وارد الع ة، والم ة المالی  والثقافی

 .التنظیمي اللتزاموا
 .والمالیة الفنیة بالموارد االلتزام -
 .التخطیط بعملیة للقیام التنظیمیة الترتیبات -

ي ذه وف ة ھ م المرحل كیل ت ق تش ي الفری ة أو األساس ییر لجن  Steering التس
Committee  ام ات المھ ن مجموع ا م رع عنھ ا یتف ة   Task Groupوم رق الخط وف

اندة،  ادات المس ات والعم ا بالكلی ي ، أم ھ الكل ن التوج ؤولة ع ییر مس ة التس ث أن لجن حی
ى  مجموعات المھام فإنھا تقوم بعرض توصیاتھا ومقترحاتھا للجنة التسییر، وبما یرتكز عل

  دراسة وتحلیل المجال المسؤول عنھ كل مجموعة وتطبیق بطاقة األداء المتوازن الفرعیة.
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  ستراتیجیةاإلاعدي والتنازلي في إعداد الخطة النھج التص

Top down – Bottom up Approach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستفیدین و المصالح أصحاب إشراك الضروري من واستدامتھ, كان االلتزام والكتساب
 واستمراریة لدعم الھامة األمور بعض ھناك وكانت, المساندة والعمادات الكلیات وھم

:األمور ھذه ومن یجي،اإلسترات التخطیط في المشاركة األطراف تلك التزام  

 والتقاریر الفرعیة الخطط وإعداد التخطیط في األطراف مشاركة تقدیر -
 .ومالئم مقبول زمني جدول وضع -
 .المشاركة لألطراف مالئمة توقعات تحدید -
 .األطراف جمیع مع إنجازه تم ستعراض ماال المستمر والتواصل االتصال -
 ساندةالم والعمادات بالكلیات القیادات مع مقابالت -
 القیادات رأي استطالع -
 الكمیة البیانات جمع استمارة وتوزیع إعداد -
 .السنویة التقاریر مراجعة -

 : الفلسفة واألھدافالناشئة لتطویر الجامعات اإلستراتیجي أوال: التخطیط

ع  ة المعاصرة لجمی ا البیئ ي تتسم بھ ین الت في ظل تزاید جوانب التعقید وعدم الیق
ور االستراتیجي المنظمات ومنھا المؤسس ات التعلیمیة، تزاید االھتمام باالعتماد على المنظ

في التخطیط التعلیمي، مع مراعاة ما للسیاق التربوي من خصائص تختلف عن المنظمات 
ة  ة التنظیمی األخرى، باإلضافة إلى التركیز على إحداث التوازن بین الطبیعة المستقرة للبنی

ا  ع، التي یتطلبھا العمل الجامعي فیم یم والبحث العلمي وخدمة المجتم یتصل بجوانب التعل

  معالي
 مدیر الجامعة

 المشرف العام على الخطة

 لجنة التسییر والمراجعة

 فرق على مستوى الكلیات والعمادات

الرؤیة 
والرسالة 
واألھداف 
 االسترایجیة

األھداف 
التفصیلیة 

ؤشرات والم
 والمبادرات

 التنفیذ

 المتابعة والتقییم
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ات  تیعاب معطی ر واس دوام التغیی ة ل داد الجامع ا إع ي یتطلبھ ة الت ة الدینامیكی ین الطبیع وب
ر االستراتیجي واالستشراف  ة الفك المستقبل، أي في الجمع بین مقتضیات التخطیط ومرون

  المستقبلي. 

تنتاجات التي یتم التوصل إلیھا من خالل ویرتكز المنظور االستراتیجي على االس
التحلیل االستراتیجي للموقف الراھن، والعوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة على الجامعة، 
اعد المنظور  ا یس اره، كم ي إط ل ف ذي تعم افي ال مع مراعاة البعد االجتماعي والسیاق الثق

رة، وفھ ة المعاص ات التربوی ل االتجاھ ى تحلی ي االستراتیجي عل ا الت ا ومتغیراتھ م عواملھ
  تؤثر على األداء الحالي والمستقبلي للجامعة.

یط  ل للتخط و األفض د ھ لوب واح ة أو أس د طریق ھ ال توج ظ أن ن المالح وم
یط  ن التخط دف م ر متنوعة حسب الھ ات نظ اك عدة رؤى ووجھ اإلستراتیجي، ولكن ھن

امج أم ي إدارة أو برن ان ف ھ إن ك توى تطبیق تراتیجي، ومس ان  اإلس ا ك ن مھم ة. ولك مؤسس
 results-drivenاألسلوب أو الطریقة، إال أن التخطیط اإلستراتیجي المرتكز على النتائج 

strategic planning :یعتمد على معالجة أربعة قضایا ھي  
 أین نحن اآلن؟ .1
 أین نرید أن نكون في المستقبل؟ .2
 كیف یمكن أن نصل إلى ذلك الوضع المستقبلي؟ .3
 س تقدمنا؟كیف یمكن أن نقی .4

  ستراتیجیةمراحل بناء الخطة اإل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أین نحن 
 اآلن؟

إلى 
 أین؟

ماذا 
 نرید؟

 كیف؟

مدى 
صحة 
 المسار

 تشخیص الوضع الراھن

 رؤیة ورسالة الجامعة

  4األھداف اإلستراتیجیة 
 41األھداف التفصیلیة 

437المبادرات   

100المؤشرات والمقیاس   
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 الوضع المرغوب 

 راھنالوضع ال

 الفجوة

 الوقت

 عملیات التصحیح

 األداء

ار خطي  ق مس ً ما تصاغ عملیة التخطیط اإلستراتیجي وف ث Linearوغالبا ، حی
ة  ع الممارس ي واق ن ف ة، ولك ى الخطوة التالی ي إل كل منطق ة بش وة أو مرحل ل خط ؤدي ك ت

تعلم المستمر م ب ال ى الفعلیة، فإن التخطیط اإلستراتیجي الناجح یتطل ل عل ن النجاح والفش
  حد سواء.

مح یط ویس تراتیجي التخط ة اإلس اف للجامع ورة باستكش ة الص ً  الكلی دا ن بعی  ع
 صیاغة خالل من إستراتیجي توجھ تحدید بھدف وذلك والروتینیة، الیومیة والمھام األنشطة

اعد بما والقیم، والرسالة الرؤیة ان ودعم تشكیل في یس ة، كی د الجامع ا وتحدی اول م  نأ تح
ھ، افة تحقق ى باإلض وف إل ى الوق ات عل یة األولوی ن األساس ین م ات ب رة المتطلب  الكثی

  .والمتعددة

  :  أنھ حیث االستراتیجي التخطیط على الجامعات وتعتمد
ً  یشكل - د إطارا اه لتحدی ق الجامعة تتخذه أن یجب الذي والتوجھ االتج   لتحقی

 .لھا المنشود المستقبل
 المستدامة التنافسیة المیزة و المنشود بلالمستق لتحقیق عام إطار یوفر -
ادات لكل یسمح - ات وعم ة كلی ا الجامع اركة وإداراتھ ً  والعمل للمش ا و مع  نح

 . األھداف تحقیق
ع - وعي یرف ة ال راف لكل بالرؤی یة، األط ع األساس جیع م ى التش داع عل  اإلب

 . الجامعة بتوجھ یتعلق فیما التأملي
دعم - وار ی ین الح ل ب راف، ك ا األط م قیعم مم ترك الفھ عور المش  والش

 . للجامعة اإلستراتیجیة للخطة واالرتباط باالنتماء
اعد - ى یس ف عل ة تكی ع الجامع ا م ة بیئتھ ة المحیط ع وتنمی م المجتم  ودع

  طموحاتھ

ل  ث تمث امعي, حی وات األداء الج ق فج ى غل تراتیجي عل یط اإلس ز التخط ویرتك
في الوضع الراھن واألداء المرغوب أو  الفجوة تلك الفروق الناجمة عن المقارنة بین األداء

و  ك ھ ن ذل رض م دة، والغ تراتیجیات الجدی ة واالس ات الحالی ین السیاس تھدف، أو ب المس
  ترتیب األولویات على أساس الموارد المتاحة والقدرات التنظیمیة القائمة.

  فجوة األداء
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ء في الوضع الراھن تتمثل فجوة األداء في تلك المسافة الفاصلة بین مستوى األدا
اك  ھ، وھن ول إلی یط للوص تم التخط ذي ی ھ وال تھدف تحقیق توى األداء المس ة ومس للجامع

  مساران لمعالجة الفجوات وفق المنظور االستراتیجي :

ل  - ار األول یمث وات المس ق الفج ادلي لغل ل التب  Transactionalالح
solution ى تال م ویرتكز على تعدیل أو تخفیض مستوى األھداف حت ئ

ى  اد عل راھن دون االعتم ع ال ي الوض ة ف ة المتاح ات الفعلی اإلمكان
 الطموحات غیر المرتبطة بالواقع أو التي یصعب تحقیقھا. 

ل  - اني یمث ار الث ق الفجواتالمس  Transformationalالحل التحویلي لغل
solution  ة والبشریة ات التنظیمی ویتمثل ھذا المسار في معالجة المعوق

ات المسببة للفجو ق الغای دف تحقی اءة األداء بھ ع كف ي رف اعد ف ا یس ة, بم
  والطموحات المنشودة.

د  ى تحدی اندة عل واعتمد بناء الخطة اإلستراتیجیة لكلیات الجامعة والعمادات المس
ع  ة ومتوسطة المدى, تتوافق م ر مستحیلة, قریب ة وغی أھداف إستراتیجیة وتفصیلیة واقعی

تراعي حدود وأبعاد الوضع الراھن للجامعة, والفترة  طموحات جمیع األطراف المعنیة كما
ق  الزمنیة للخطة المحددة بثالث سنوات, بما یھیئ الفرص لتجسیر فجوات األداء سواء وف
ویلي  ار تح وارد أو مس ات والم ع االمكان ات م اغم الطموح ى تن ز عل ادلي یرتك ار تب مس

 جوھره رفع كفاء األداء للوصول إلى األھداف والغایات. 

  
  واالستجابة التحدي -  الخطة بناء انیاً: دواعيث

ر  تشھد الي من أكث یم الع المملكة في ھذه الفترة نھضة غیر مسبوقة في دعم التعل
ي  ع ف ة، أو التوس اطق المملك ف من ي مختل ة ف ات الحكومی اء الجامع واء بإنش ة، س ن جھ م

ات للد ة، أو البعث ات األھلی اریع الجامع م مش ة، أو دع ات القائم ارج الجامع ي الخ ة ف راس
الي،  لمختلف دول العالم في الشرق أو الغرب، خصوصا دول العالم المتمیزة في التعلیم الع

  مثل الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، وغیرھا. 

ي  توى التعلیم اء بالمس ة لالرتق ة للمملك تراتیجیة طموح د اس ام یؤك ذا االھتم ھ
اد  للمجتمع، وتبني اقتصاد المعرفة لیكون ات االقتص ر دعام ـ واحدة من أكب إذن هللا ــ ـ ب ــ

ى  ادرة عل الوطني، وأن ترتقي المملكة بمستوى التعلیم والبحث العلمي، وإعداد الكوادر الق
ا أن  تدامة، خصوص ة المس ق التنمی وارد وتحقی ي الم وع ف ى التن د عل ة تعتم ل المملك جع

دیھا  المملكة تمثل الیوم كتلة اقتصادیة ضمن تجمع العشرین ة، ول ألكبر االقتصادات العالمی
ادیة  ات االقتص الم، خصوصا بعد األزم استقرار اقتصادي جید مقارنة بدول أخرى في الع

ھذه العوامل تعطي التعلیم العالي فرصة كبیرة لالرتقاء والتطور وتحقیق طموح والعالمیة. 
ى بحجم ما تم ویتم إنفاقھ في ھذا القطاع، الذي یعیش عصره الذھبي ف ة، ویبق ي ھذه المرحل

أن ھناك تحدیات في ھذه المرحلة تتعلق بالجامعات السعودیة بشكل عام والجامعات الناشئة 
  بشكل أكبر. 
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كما أن التعلیم الجامعي حظى بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جدیدة، وكلیات 
ي الم غ عدد الجامعات ف ث بل ً، حی دا رة ج ة كبی ات مالی ملكة خمسة علمیة وتطبیقیة ومیزانی

ة  ة وتطبیقی ى تخصصات علمی ة، تشتمل عل ات أھلی وعشرون جامعة حكومیة وسبع جامع
ة  اطق المملك ع من ً شمل جمی ا ً جغرافی ارا الي انتش یم الع یحتاجھا سوق العمل. كما شھد التعل

یم 77من خالل ( ) محافظة من محافظاتھا الغالیة. وبلغت المیزانیة المخصصة لوزارة التعل
الي العالي والج ام الم ي 22ھـ (1431ھـ/1430امعات للع رقم األضخم ف ة ال ار محقق ) ملی

تاریخ مسیرة التعلیم العالي. وأشارت في ذلك إلى ضرورة االستمرار في التوسع الكمي في 
اھج  اھیم "الجودة الشاملة" لتحدیث المن ال مف كافة المراحل مع العنایة بالكیف، وذلك بإدخ

ة فة عام ي بص ع واألداء التعلیم ي المجتم ة ف م والثقاف ر العل وادر البشریة ونش داد الك ، وإع
ي  المتطلع لنھضة شاملة حدیثة. مع التركیز على دعم وتشجیع البحث العلمي والتطور التقن

  لتعزیز كفاءة االقتصاد الوطني، والتوجھ نحو اقتصاد المعرفة.

ة ال ة العربی ي المملك الي ف یم الع ا التعل ي یواجھھ دیات الت ة إن التح عودیة لتلبی س
الطلب االجتماعي المتزاید على التعلیم وتوفیر ما یحتاجھ من أعضاء ھیئة تدریس متمیزین 
ا ھي  املة إنم وبرامج وخطط أكادیمیة متطورة ومدن جامعیة متكاملة وتجھیزات تعلیمیة ش
زة من ة متمی ً لنوعی ا ضمانا ب علیھ  تحدیات  تعمل المملكة على مواجھتھا واالستعداد للتغل

  التعلیم لألجیال القادمة.

ي  ة ف ة والمعلوماتی ة والبحثی ا التعلیمی ولكي تحقق مؤسسات التعلیم العالي وظائفھ
علیھا أن تكون قادرة على االستجابة  ؛القرن الواحد والعشرین ، وتعمل على تلبیتھا بنجاح 

رات م المتغیّ ا بما یالئ رة وتكثیفھ ى  بفعالیة لحاجات التعلیم والتدریب المتغیّ ي طرأت عل الت
  جمیع مناحي الحیاة. 

د ة وتع ة جامع دى المجمع ات إح ة الجامع ة اإلقلیمی ي العام ئت الت ً  أنش دیثا ي ح  ف
دة العامة اإلقلیمیة الجامعات من غیرھا مثل ذلك في ومثلھا. السعودیة العربیة المملكة  الجدی

درات نطاق توسیع المجمعة جامعة من ویتوقع األخرى؛ یة الق یمللت المؤسس الي عل ى الع  عل
توى وطني المس عودي ال ة الس الب لخدم امعیین الط ة الج رص وإتاح اق ف ا االلتح ى بھ  عل
توى ي المس ن اإلقلیم الل م دیم خ رامج تق ة ب ودة ذات تعلیمی ة ج توى مرتفع ا .المس ا كم  أنھ
ً  المنظور المستقبل في ستواجھ  ترسیخ طریق في ستقف التي والتحدیات القضایا من عددا
  .المؤسسي المستوى على التنظیمیة ثقافتھا تطویرو دعائمھا

  :التالیة الرئیسیة الخمس األھداف لتحقیق تنشأ اإلقلیمیة العامة والجامعات
توى  .1 ى المس ائم عل ي الق ام التعلیم یة للنظ درات المؤسس اق الق یع نط توس

  الوطني أو المحلي.
ذی .2 ین الطالب ال افؤ الفرص ب ة الستیعاب وتحقیق تك ن توفیر فرص فعال

  یقطنون في المنطقة المحلیة.
  االرتقاء بالتنمیة االقتصادیة للمناطق الجغرافیة التي تقدم خدماتھا لھا. .3
 العمل بنفس مستوى كفاءة المؤسسات األخرى القائمة في الواقع.  .4
ن  .5 ى نحو یمك ودة عل ع بمستویات مرتفعة من الج ذي یتمت یم ال دیم التعل تق

  مقارنتھ بالجامعات األخرى.
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 ً اء الخطة اإلستراتیجیة  وارتكازا ررات بن ل أھم دواعي ومب ى ما سبق, تتمث عل
  لكلیات الجامعة والعمادات المساندة فیما یلي:

  تحسین جودة أداء جمیع مؤسسات ووحدات الجامعة .1
  تستھدف تحقیق النتائج    التحول من ھندسة المدخالت إلى الھندسة التي .2
  المقدمة دعم الثقة في الخدمة التعلیمیة واألكادیمیة .3
ات  .4 ى تطلع تند إل تراتیجي یس ور إس ن منظ ر م إدارة التغیی ام ب االھتم

  وطموحات جمیع األطراف والمستفیدین
تثمار  .5 ة واس ى الجامع ؤثرة عل ة الم ة الخارجی رات البیئ تیعاب متغی اس

  الفرص المتاحة التي تفرزھا تلك التغیرات.
ترا .6 داف إس ق أھ ي وف ا المجتمع ة ودورھ الة الجامع اء برس تیجیة الوف

  وتفصیلیة واضحة یمكن قیاسھا.
ویر أداء  .7 نوات ) لتط الث س دى ( ث ط الم تقبلي متوس ار المس م المس رس

  وحدات الجامعة.
  صیاغة المبادرات المالئمة والواقعیة لتحقیق رسالة الجامعة وأھدافھا. .8
املة  .9 ة ش ق رؤی ة وف ق فجوات األداء لوحدات الجامع ل وغل د وتحلی تحدی

  متكاملة األبعاد.
درج تحق .10 ى الت ز عل ة یرتك دات الجامع ي لوح ي مرحل ور أس ق تط ی

 وتراكم الخبرات والتعلم من الدروس المستفادة.   

  
  ثالثاً: مرتكزات نجاح الخطة

ة  .1 دیر الجامع الي م ي مع ة ف ة المتمثل ادة الجامع ل لقی تمر والمتواص دعم المس ال
 المعنوي. وتوجیھاتھ المستمرة بتذلیل كافة الصعوبات وتوفیر الموارد والدعم

ة  .2 اء خط ة بن اندة بأھمی ادات المس ات والعم ادات الكلی ادات وعم ة القی ان كاف إیم
 إستراتیجیة تتوافق مع إمكانات الجامعة وطموحات جمیع األطراف والشركاء.

اعي  .3 ار السیاق اإلجتم ي یأخذ في االعتب ور إستراتیجي واقع ى منظ اد عل االعتم
ی ا المح ا ومجتمعھ ة الجامعھ افي لبیئ دائل والثق ى ب ل إل ي التوص اعد ف ا یس ط, بم

 وخیارات إستراتیجیة منطقیة.
التوافق حول ما توصلت إلیھ الخطة اإلستراتیجیة األساسیة للجامعة من أھداف  .4

ات  ادرات للكلی یلیة والمب داف التفص یاغة األھ ي ص ا ف اء علیھ اة البن ع مراع م
 والعمادات المساندة.

ة  .5 اء الخط ي بن ي ف ار المرحل اج المس ة انتھ واع التغذی ع أن ن جمی تفادة م واالس
 الراجعة من فرق الخطة على مستوى الكلیات والعمادات المساندة.

ات التخطیط  .6 ق بمنھجی استثمار وتوظیف تطور الفكر اإلداري المعاصر فیما یتعل
ي  وازن والت اإلستراتیجي, الختیار أحد المنھجیات الحدیثة وھي بطاقة األداء المت

اس ترتكز على تحقیق الت امعي وصیاغة مؤشرات القی اد األداء الج ي أبع وازن ف
 بما یساعد في متابعة االنجازات المتحققة وتصحیح مسار االنحرافات في األداء.

رق  .7 كیل ف الل تش تفیدین من خ لة والمس راف ذات الص ع األط اركة جمی م مش دع
ادات  ات والعم تراتیجیة للكلی ط اإلس داد الخط ي إع قین ف د المنس ة وتحدی الخط
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وارد ا ات والم ع االمكان ي جمی ي تراع ة الت ة التوافقی دعم الرؤی ا ی اندة, بم لمس
 المتاحة.

ا  .8 االرتكاز على الواقعیة في إعداد خطة متوسطة المدى مدتھا ثالث سنوات, بم
قف  ع س ق م داف تتواف یاغة أھ ة وص رات المحیط تیعاب المتغی ي اس اعد ف یس

  طموحات جامعة المجمعة كأحد الجامعات الناشئة. 

  
  للخطة اإلستراتیجیة الفكریة رابعاً: المنطلقات

رغم على وع من ال یط مراحل تن  الخاصة االحتیاجات وفق االستراتیجي التخط
ة ل وطبیع ة، ك إن جامع ل ف وذج ك اجح نم من ن یة مراحل یتض تركة أساس ین مش ف ب  مختل

اذج، ث النم م أن حی ك أھ ل تل ي المراح د:  ھ ة تحدی الة، الرؤی راء والرس لة إج  نم سلس
ة والمقارنات األداء، في والفجوات والخارجیة، الداخلیة للبیئة التحلیالت ا المرجعی  یوفر بم

یاق م س وف مالئ ى للوق ایا عل تراتیجیة القض ة، اإلس م المحوری أتي ث ة ت ة مرحل  البرمج
  األھداف تتضمن محددة استراتیجیات لتطویر Strategic programming. اإلستراتیجیة

تراتیجیة، طوالخ اإلس ة ط م ،action plans اإلجرائی ویم ث تراتیجیات تق ة االس  ومراجع
ة تراتیجیة الخط ن. اإلس دیر وم ذكر الج ھ بال ن أن ر أن یمك دة تم نوات ع ل س م أن قب  یتس

ة مؤسسیة بأبعاد االستراتیجي التخطیط ة وتنظیمی ة ومستقرة ثابت م ومن,  جامعة بأی  ینمو ث
  . االستراتیجي التفكیر على التعلم

ى االستفادة ویعتمد  ت المعاصر عل ي الوق ات ف بناء الخطط اإلستراتیجیة للجامع
ا  من السیناریوھات كأداة منھجیة للدراسات المستقبلیة ودعم التوجھ اإلستراتیجي، حیث أنھ
م  دائل ورس د الب ى تحدی رة عل درة الكبی ى الق افة إل تقبل باإلض راف المس ى استش اعد عل تس

  ستقبلي بعدین أساسیین ھما :المسارات . ویتضمن االستشراف الم
بق  .1 تقبلي المس راف المس د  Forecastingاالستش ى تحدی اعد عل ذي یس ، وال

  والمؤثرة علي مؤسسات التعلیم الجامعي .  evolutionsالتطورات البازغة 
ى  .2 تقبلي العكس راف المس ات  Back castingاالستش لوب للدراس و أس ، وھ

تھدافیة  تقبلیة االس ن ال Normativeالمس ول ع ة الوص وب وكیفی تقبل المرغ مس
إلیھ ،   حیث تكون نقطة البدء فیھ صورة مستقبلیة مرغوبة للجامعة، ثم الرجوع 

 من المستقبل إلى الحاضر لتحدید المسارات الممكنة لتحقیق الصورة المبتغاة . 

ارات  رارات واالختی ة للق ار المحتمل ائج واآلث یناریوھات النت ف الس وتستكش
رار والسیاسات ، لذ ة صنع الق دعم المدى االستراتیجى لعملی دة للتخطیط ل لك فھى أداة جی

ائج  ارات المستقبلیة من خالل دراسة النت ي االختی د من الثقة ف المتعلق بالمستقبل، مما یزی
  المحتملة لجوانب عدم الیقین التي یتسم بھا المستقبل .

الجامعات الناشئة، ومن أجل التوافق مع سیناریوھات أو بدائل ومسارات  تطویر 
ا  ة للتطویر یطلق علیھ اك رؤی ة مستویات   The Three Rsھن ى ثالث ث ترتكز عل ، حی

د  ى : التجدی ویر ھ الح   Renewalللتط ة  Reform، واإلص ادة الھیكل ، وإع
Restructuring   فأنشطة التجدید تساعد على دعم الوظائف القائمة بالتنظیم الجامعي، أما
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ة من أجل  أنشطة اإلصالح تكون أعمق ألنھا تؤدى إلى تطویر اإلجراءات والقواعد القائم
ة  ادة الھیكل ا أنشطة إع تقبل الجامعة، بینم ى مس رة والمؤثرة عل التكیف مع الظروف المتغی
ة  ي البیئ ً في االفتراضات والممارسات والعالقات داخل التنظیم ، وف ً أساسیا تتضمن تغییرا

  وتغیرات جذریة .المحیطة ، مع إحداث نتائج عمیقة 

دد ات وتتع یط منھجی تراتیجي التخط ات اإلس یم لمؤسس الي التعل ي الع ت ف  الوق
ار یفرض بما, المعاصر واعي االختی ة ال رئیس الھدف مع تتوافق لمنھجی اء من ال  خطة بن
ة ث ،الجامع ة أن وحی ة جامع ر المجمع ة تعتب دة جامع ئة ولی ا وناش ا لھ رة طموحاتھ  الكبی

زة ى المرتك ا عل ریة امكاناتھ ة البش تلھمة, والمادی ن مس ة م ا عزیم ول قیاداتھ ى للوص  إل
ادیمي مستوى ز أك ة سنوات خالل متمی ى, قلیل ان ذلك ضوء وعل ار ك ة اختی ة منھجی  بطاق

وازن األداء اء المت ة لبن تراتیجیة الخط ات اإلس ة لكلی ادات الجامع اندة والعم ك, المس  وذل
 ً ً  الراھن الوضع من انطالقا ة واالنجازات األداء وتقویم متابعة إلى واستنادا  بشكل المتحقق
تمر ى مس ل المدى عل ا, والمتوسط الطوی ً  یحقق بم ا ً  طریق ا ول متوازن ى للوص تقبل إل  المس
  .للجامعة المنشود

  
  أبعاد بطاقة األداء المتوازن لجامعة المجمعة                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وازن منھج ة األداء المت ل بطاق دد وتمث ً متع ارا تخدم إط تراتیجیة تس ة إس ة رقابی ی
ارة أخرى ھي  األبعاد لوصف وتنفیذ وإدارة اإلستراتیجیة في جمیع إدارات المنظمة. وبعب
تراتیجیة،  دافھا االس ق أھ و تحقی ة نح دم المنظم ة تق ن كیفی امل ع اس ش دم مقی ة تق أداة إداری

  داء في المنظمة .وتحتوي ھذه البطاقة معلومات موجزة وكافیة عن مؤشرات األ

تفیدین  ا المس دى رض م
ن أداء  ة ع راف المجتمعی واألط

 المستفیدون الجامعة

 التعلم والنمو 

  الداخلیة العملیات

 البعد االقتصادي والمالي

رسالة 
 الجامعة

تعلم  ى ال ة عل درة الجامع دى ق م
 والنمو المستمر

تقب ز المس ب التمی م جوان لي أھ
 في أداء الجامعة

 
ة  وارد المالی ف الم دى توظی م

 وتحقیق قیمة مضافة
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ل أنھا كما  ام تمث الي لنظ ة األداء الح ي مراقب ذي یساھم ف اس األداء ال ة قی للجامع
اییر  ر قائمة من مع د وذلك عب ى المدى البعی ذا األداء عل زات تطویر ھ باإلضافة إلى محف
ا توضیح  ام لإلدارة العلی القیاس المتوازنة والتي تعكس أولویات المؤسسة  ,ویتیح ھذا النظ

ا االستراتیجیة ومتابعة األداء ر ى وسیلة لتوصیل النوای ا إل ؤیة المنظمة من خالل ترجمتھ
ك  ا االستراتیجیة، وذل ي خططھ وفق األھداف الموضوعة، حیث تستطیع المنظمة التفكیر ف

ة: منظ اد أربع ة من خالل أبع ائج المطلوب ات والنت ات والتوقع یم االھتمام ور من خالل تقی
ة، نمستفیدیالعمالء وال ات األداء اإلداري داخل المنظم الي، ومنظور عملی ور الم ، والمنظ

  ومنظور النمو والتعلم واإلبداع. 
  

   المتوازن األداء بطاقة وفق االستراتیجي التخطیط فلسفة -  أ
 

  

  

 

  

  

  

ابق التصور تبدأ عناصر ھ أو الس  والتي high altitude الھرم قمة من مكونات
 إلى وصیاغتھا ترجمتھا یتم والتي core values ألساسیةا والقیم والرؤیة الرسالة تتضمن

تم ذلك بعد ثم مستھدفة، أو مرغوبة إستراتیجیة نتائج ار ی ان اختی ز أرك  وھي للجامعة التمی
ادرات االستراتیجیات على للتركیز وذلك اإلستراتیجیة المحاور  التي والمشروعات والمب

ق اح، تحق م النج أتي ث ة ت یاغة مرحل داف ص ر objectives األھ ة كعناص ن إجرائی  یمك
ع كشف تستطیع التي األداء مقاییس خالل من ومتابعتھا تقویمھا ائج وتتب ا ضوء في النت  م

ً  لمعالجتھا والقصور الضعف أوجھ وتحدید targets مستھدف ھو أتي النھایة وفي .مبكرا  ت
ى تشیر التي اإلستراتیجیة المبادرات تحدید مرحلة رامج إل ة ذات والمشروعات الب  األولوی
  .أھدافھا وتحقیق اإلستراتیجیة الخطة نجاح لدعم تنفیذھا الضروري من والتي

  
  :المتوازن وأھدافھا األداء بطاقة أھمیة - ب

ل ة تمث وازن داءاأل بطاق ة المت یم عملی املة تقی وم ش ى تق ل عل ة تحوی  رؤی
ات ربعأ الى الجامعة واستراتیجیة اییس، من ساسیةأ مجموع ا عن فضالً  المق ھ م  من تحقق

 والمستفیدین العمالء احتیاجات
 المؤسسة عمل من األساسي الغرض ما

 لنا المستھدفة المستقبلیة الصورة ما

  )التمیز أركان( الرئیسیة التركیز مجاالت ما
 المستھدفة النتائج ھي وما

 والمستفیدین للعمالء ةوالفائد القیمة تحقق كیف

ً؟ المستھدفة النتائج نحقق أننا من نتأكد كیف  فعال

 النتائج؟ لتحقیق الضروریة المستمر التحسین أنشطة ھي ما

 التي المحددة والمشروعات البرامج ھي ما
 المستھدفة النتائج تحقیق على تساعد سوف
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وازن المنظورات.  ابینھ الت ة ف ة الخارجی تفیدین متمثل ركاء بالمس رھم والش  ، وغی
ة الداخلیة والمنظورات ات متمثل تم التي بالعملی تعلم منظور عن فضالً  الجامعة، داخل ت  ال

ین تجمع نھاأ كما ، خرىأ جھة من المالیة والمنظورات جھة من والنمو ائج مؤشرات ب  ونت
  .اخرى جھة من للجامعة المستقبلي داءاأل تقود التي والمؤشرات ضروالحا الماضي

ب اء ویتطل وذج بن ة نم وازن داءاأل بطاق ً  المت دا ً  تحدی ا دافلأل دقیق اییس ھ  والمق
 في ساساأل ھي المنظورات وھذه ، البطاقة في منظور بكل الخاصة والمبادرات والغایات

  المتوازن داءاأل بطاقة بناء

  : فیما یلي المتوازن داءاأل ةبطاق ھمیةأ وتتمثل
 عكس على للجامعة والمستقبلي الحالي للنجاح ساساأل حجر بمثابة البطاقة تعمل .1

اییس ة المق د التي التقلیدی ا تفی دث بم ن الماضي في ح ارةاإل دون م ى ش ة ال  كیفی
  .مستقبال داءاأل تحسین في منھا االستفادة

 .المدى قریبة نشاطاتھا مع المدى بعیدة الجامعة استراتیجیة ربط تعالج .2
ز نأ ینبغي جدیدة مجاالت عملیة بصورة وتحدید تشخیص من البطاقة تمكن .3  تتمی

 .وجمیع األطراف وأصحاب المصلحة المستفیدین ھدافأ لتحقیق الجامعة بھا
اعدة .4 ي المس ز ف ى التركی ا عل ب م ھ یج ادة عمل دم لزی ل ,داءاأل تق ة وتعم  كمظل

 .المستفیدین وخدمة التصمیم عادةوإ ودةالج مثل الجامعة لبرامج للتنویع
ع .5 ل تض دافلأل تسلس وفر ھ ة وت یة التغذی تراتیجیة العكس ربط لالس ز وت  التحفی

 .االداء بمعاییر
  
  أھداف بطاقة األداء المتوازن :    

توى  ى مس داف عل ین األھ وازن ب ق الت ى تحقی وازن إل ة األداء المت دف بطاق تھ
نجازات المتحققة فیھا ، وبالتالي فھي تساعد في رسم المؤسسة التعلیمیة ، وعلى مستوى اإل

راد  ادقة ، وذات أھداف محددة . ویمكن إی اس ص وء مؤشرات قی ي ض خطوط المستقبل ف
  أھداف الطاقة فیما یلي :

ة  المرسومة الخطط وفق األداء ومتابعة االستراتیجیات لتطبیق آلیة وضع .1 والنابع
 . امعةالج إستراتیجیات من بدورھا

 . المتوازن األداء قیاس بطاقات منھج إلى المستند األداء إلدارة نظام وبناء تصمیم .2
 .الرئیسة األداء مؤشرات خالل من اإلستراتیجیة األھداف تحقق مدى متابعة .3
ة  وارد البشریةالمدعم  .4 واف بشكل للعمل على جمیع المستویات التنظیمی  عنقي ت

  یات .باإلستراتیج وارتباطھا األھداف وضع آلیة   طریق
د المحرك ھي اإلستراتیجیة جعل .5 ع الوحی  األھداف ربط طریق عن للجمی

  والنتیجة . السبب مبدأ باإلستراتیجیة واعتماد تفصیلیةال
ة .6 ة ترجم ة رؤی التھا الجامع ایاھا ورس ى وقض قة مجموعة إل ن متناس  األھداف م

تراتیجیة اییر االس اس ومع ة األداء قی ك الملموس ن وذل الل م ة خ اور أربع  مح
 ئیسیةر

   االقتصادي والمالي األداء -
   والمستفیدون العمالء -
   الداخلیة العملیات -
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    التعلم والنمو واالبتكار -
اییر من لكل تحقیقھا الواجب واألھداف المسؤولیات تحدید .7 م التي المع دھا ت  تحدی

 . تحقیقھا على تساعد التي المبادرات وتحدید
  
  النجاح اتخطو: المتوازن األداء بطاقة وتطبیق بناء  - ج
  

 

 وتحدید الراھن الوضع تشخیص) 1(
 والتطویر التحسین جوانب

 لجمیع المستھدفة والفوائد القیم) 2(
  المستفیدة األطراف

Strategic  Themes and Results 

)3 (Objectives  
 قیاسھا یمكن إجرائیة عناصر

)4 (Strategic Map  
 واألثر السبب بین العالقة

  تحدید استراتیجي ھدف لكل) 5(
 بیانات وتطویر المتوقعة الغایات

  المقارنة القیاس

 اإلستراتیجیة روعاتالمش) 6(
 على التنفیذ مسئولیات وتحدید
  والمستویات األفرع جمیع

 األداء تقاریر إعداد) 7(
  إنجازه تم ما عن

 النتائج تقویم) 8(
  الخطة ومراجعة
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 الطریق المتوازن لتحقیق رسالة الجامعة

تقدیم خدمة جامعیة متمیزة 
 للطالب

دعم الشراكة المجتمعیة مع جمیع 
 ي العالقةاألطراف ذو

تطویر القدرات البشریة 
 والفكریة

دعم الجودة والتمیز  في التعلیم 
 والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 توفیر البیئة األكادیمیة الجاذبة  رفع كفاءة األداء المؤسسي تطویر البنیة التحتیة والتقنیة

استثمار المرافق والمنشآت 
 الجامعیة

 تنویع مصادر التمویل

 لمستفیدینامنظور 

 منظور التعلم والنمو

 منظور العملیات الداخلیة

 المنظور االقتصادي / المالي

  خطوات بناء بطاقة األداء المتوازن -د 

یم  .1 ة للتعل داف الوطنی ة واألھ ل الجامع م عم ي تحك وانین الت وائح والق ة الل دراس
 العالي وتوجھات خطط التنمیة بالمملكة

ي  .2 ل بیئ راء تحلی اندة وإج ادات المس ة والعم ات الجامع راھن لكلی ع ال یم الوض تقی
 ونواحي الضعف والفرص والتھدیداتللوقوف على أھم عناصر القوة 

 تحدید األھداف اإلستراتیجیة واإلجرائیة وفق المحاور اإلستراتیجیة األربعة: .3
   (Customer perspective)والشركاء  ستفیدینالعالقة بالم -
 Internal Processesكفاءة وفعالیة العملیات الداخلیة،  -
 Financial perspective المالیة  فعالیة توظیف الموارد -
 & Learning)البیئة التنظیمیة المالئمة وعناصر التعلم واإلبداع واالبتكار  -

Growth perspective 
ة  .4 داف المختلف ربط األھ ي ی وذج منطق اء نم ن  Objectivesبن بعض م ھا ب بعض

ات سببیة  ذا النموذج في سیاق cause & effectخالل عالق درج ھ ث یت ، بحی
ادات تقوم بھا مختلف  منطقي من النشاطات المختلفة، التي ووحدات  كلیات وعم

 لجامعةمخطط الخریطة اإلستراتیجیة ل جامعة , ویتم من ذلك من خالل صیاغةال
Strategy Map. 

  ویوضح الشكل التالي الخریطة اإلستراتیجیة ألھداف الجامعة
  

 لخریطة اإلستراتیجیة ألھداف الجامعةا
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ق   KPIاء األساسیة  تحدید وصیاغة مؤشرات األد .1 ي تحقی دى اإلنجاز ف اس م لقی
 األھداف بشكل یضمن التوازن على المدى المتوسط والبعید.

ق   Reportingتصمیم نظام للمتابعة والتقاریر   .2 اس مستویات التحق اص بقی الخ
اعد  ا یس ق مؤشرات األداء, بم واإلنجاز الفعلي مقارنة بالمستویات المستھدفة وف

 رافات في األداء.في إبراز أیة انح
ى  .3 دھا للوصول إل تم تحدی وضع خطة عمل لتنفیذ المبادرات والمشروعات التي ی

  مستویات اإلنجاز المستھدف ومن ثم تحقیق األھداف اإلستراتیجیة واإلجرائیة.

د  یطوق ق التخط ان لفری تخدمة ،  ك ة األداء المس ات بطاق ول مكون ة ح ة معین رؤی
ا  رؤيضاف لھا بعض العناصر التي أف أنھا ضروریة في عملیات إعداد الخطة ، ومتابعتھ

ام ة األداء بشكل ع ً  ,ومراقب ا ً عام ا ق الخطة االستراتیجیة نموذج اء فری دد أعض د ح ذا فق ل
  للخطة االستراتیجیة لجامعة المجمعة ، یتكون من المفردات الواضحة في الجدول التالي :

  النموذج الخاص بجامعة المجمعة

  : العام البعد
     االستراتیجي فالھد

    المقاییس   التفصیلي الھدف
  المؤشرات

 النتائج
  الفعلیة

 النتائج
  المستھدفة

 الجھة  المبادرات
  المسؤولة

1-            
      
      

2-             
      
      

3-             
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 و مشروع اَفاقاإلستراتیجیة توجھات الخطة خامساً: 
  : الخطة ادإعد منھجیةفیما یتعلق ب -

ً  كبیر حد إلى المجمعة جامعة خطة منھجیة تتوافق ات مع جدا اء إعداد منھجی  وبن
 فاالستشرا محاولة مع ، المعاصر واالستراتیجي اإلداري الفكر وفق اإلستراتیجیة الخطط

 لكافة والتطلعات باالحتیاجات للوفاء المتوقعة المجتمعیة واإلسقاطات المستقبلیة لتوجھاتل
الح وأصحاب وشركاء المستفیدة األطراف ذا المص افة ھ  الخطط من االستفادة إلى باإلض
ة یة التنموی ة الخمس رؤى للمملك تقبلیة وال یم المس الي للتعل ن ، الع م وم ت ث وات توافق  الخط

ول داد ح یر اإلع یط"  والتحض یط التخط خیص"  للتخط ل التش ع وتحلی راھن الوض  ، ال
یاغة داف ص تراتیجیة األھ داف اإلس یلیة واألھ ع التفص رامج ووض ادرات الب ع ، والمب  م
ة لمعالجة دوري بشكل الداء ومتابعة لقیاس مؤشرات بتحدید االھتمام  جوانب أو فجوات أی
ام ھناك كان كما ، قصور إجراء اھتم ات ب ة دراس رأي واستطالعات میدانی د لل  ورش وعق

  .ةبالخط خاص ألكتروني موقع وإنشاء التركیز مجموعات مع ولقاءات عمل
  : اإلستراتیجیة التوجھات أبعاد -

ایز ، الجودة ، التوسع( ھي توجھات ةثالث على آفاق مشروع رتكزا  وھي)  التم
  :أن حیث ، إستراتیجیة خطة أي في الممكنة التفصیالت جمیع تشمل متكاملة أبعاد

ز  التوسع ى یرك د عل ة بع وفیر اإلتاح اكن وت تیعاب األم ع واالس الب لجمی راغبین الط      ال
  التجھیزات كافة وتوفیر الالزمة المرافق وإنشاء

ز  الجودة ى یرك ادة عل توى زی ودة مس دمات ج ة الخ ع المقدم توى ورف ات مس                                                  كفای
  التدریس ھیئة أعضاء وقدرات

ز  التمایز ى یرك وع عل ق التن اتاالمك وف ة ان ةو المتاح ع طبیع ات المجتم ة واحتیاج                                      البیئ
  ) بعد عن تعلیم  ، مجتمع ، تطبیقیة علوم ، بحث ، تدریس( 

  

ً  المجمعة جامعة خطة تغفل ولم  البني تطویر مراعاة تم حیث ، األبعاد تلك من أیا
ة ة التحتی ام ، والتقنی ایا واالھتم ودة بقض ة الج ري الالم رأس وتنمی ري البش م ، والفك  ودع
وع ایز التن الة رؤى في والتم ات ورس ادات الكلی اندة والعم تفیدینو المس ن المس  .خدماتھا م

   األھداف التالیة لخطة الجامعة. ویتضح ذلك من خالل

     
      
  
  
  
  

  
  رؤیة جامعة المجمعة :     
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تقبل منافس " أن تكون جامعة المجمعة  بیئة أكادیمیة عالیة الجودة لتھیئة مس
  لخریجیھا یحقق أھداف التنمیة المستدامة " 

  رسالة الجامعة :      

" تقدم جامعة المجمعة خدمات تعلیمیة وبحثیة متطورة من خالل منظومة أكادیمیة 
  قادرة على المنافسة في إطار من المسؤولیة المھنیة والشراكة المجتمعیة الفاعلة " 

  قیم الجامعة :      

 جودة .اإلتقان وال -
 العمل بروح الفریق . -
 األصالة .  -
 األبداع .  -
 العدالة .  -
 المبادرة . -

  

  األھداف اإلستراتیجیة والتفصیلیة للجامعة

 الھدف االستراتیجي  األول: 

تقدیم خدمة أكادیمیة على درجة عالیة من الجودة واالعتماد، وفق المتطلبات الوطنیة  
سیة لطالب وطالبات الجامعة في سوق العمل ، بما والعالمیة ، من أجل تنمیة القدرة التناف

  یسھم في بناء الشراكة المجتمعیة.

 العمل (اللغة االنجلیزیة والحاسبتـنــمـیـة مـھـارات وقـدرات الطالب وإعدادھم لسوق  .1
َلي واالتصال والبحث)   اال

  یة.االرتقاء بمھارات الطالب  البحثیة وزیادة مشاركتھم في المحافل الوطنیة والدول .2

  تحسین برامج  وخدمات اإلرشاد األكادیمي في جمیع كلیات الجامعة. .3

  تحدیث جمیع برامج األنشطة الطالبیة في الجامعة ، وزیادة مشاركة الطالب فیھا .4

  تحسین  فرص القبول النوعي للطالب المؤھلین لاللتحاق بالجامعة .5

  تطویر برامج رعایة الطالب  ذوي االحتیاجات الخاصة بالكلیة . .6

  التسرب) في جمیع كلیات الجامعة . -النجاح  –یادة الكفاءة الداخلیة (الرسوب ز .7

  زیادة الفرص الوظیفیة لطالب الجامعة في القطاعات الخاصة والمؤسسات المجتمعیة. .8
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  زیادة مشاركة الكلیات  في البرامج واألنشطة المجتمعیة. .9

لخریجین تدعیم الشراكة مع المؤسسات المجتمعیة في تدریب  الطالب وا .10
  وتأھیلھم

  الھدف االستراتیجي  الثاني: 

تنمیة القدرة البشریة والفكریة للجامعة (كماً ونوعاً) لتحقیق درجات عالیة من الجودة  
  والتمیز المستقبلي في مجاالت التعلیم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

  تحسین معدالت عضو ھیئة  تدریس :طالب .1

  حملة شھادة الدكتوراهزیادة نسبة ھیئة التدریس من  .2

  سعودة الوظائف األكادیمیة ألعضاء ھیئة التدریس .3

  تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین  في مجاالت المعرفة المتجددة . .4

عضاء ھیئة التدریس واإلداریین  في مجاالت التكنولوجیا الحدیثة أ تطویر قدرات .5
  وتطبیقاتھا التعلیمیة واإلداریة .

  ة أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات المحلیة والعالمیة.زیادة مشارك .6

  دعم برامج البعثات الخارجیة والمنح والدورات الدراسیة واالتصال العلمي   .7

  الموظفین الفنیین السعودیین رفع نسبة .8

ً لنسبة ( .9   ) . 1: 1تحسین معدالت الفنیین في المعامل والمختبرات وصوال

  مؤھالتھم وتطویر مھاراتھم .االرتقاء بأداء الموظفین وزیادة  .10

  دعم مراكز األبحاث والكراسي العلمیة بالكلیات بالكوادر البشریة المؤھلة . .11

12. . ً ً وعالمیا   تشجیع الباحثین على نشر أبحاثھم آسیویا

  زیادة  اتفاقیات  األبحاث العلمیة مع الجامعات المحلیة واألجنبیة . .13

  المحلى والوطني.ربط البحث العلمي باحتیاجات ومشكالت المجتمع  .14

  

  

  

  الھدف االستراتیجي  الثالث: 
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رفع كفاءة األداء المؤسسي ، وتطویر البنیة التحتیة والبیئة التقنیة لدعم التحول للتعامالت  
  كنھا من تحقیق رسالتھا وأھدافھا.اإللكترونیة بالجامعة بما یم

  تطویر البنیة التحتیة للمباني و المرافق الجامعیة. .1

  م المعلومات والتعلیم االلكتروني المتكاملة.تأسیس شبكة نظ .2

  تطویر التنظیم اإلداري واإلجراءات اإلداریة في الكلیات  والعمادات .3

  تحسین نظام المكافآت والحوافز  في الكلیات والعمادات . .4

  تطویر معاییر اختیار القیادات األكادیمیة واإلداریة. .5

  عتماد المحلي والعالميتعزیز جودة البرامج األكادیمیة والحصول على اال .6

ع تطویر المقررات والبرامج التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة التعلیمیة  في جمی .7
  .كلیاتال

  االرتقاء بأسالیب التعلیم والتعلم وأنماط التقویم لدى أعضاء ھیئة التدریس .8

  تطبیق  برامج التعلیم االلكتروني والتعلم عن بعد في خمس كلیات. .9

  الرابع : الھدف االستراتیجي  

التوسع في تحقیق التنمیة االقتصادیة للجامعة بما یفي بمتطلبات التنمیة المستدامة للبیئة  
  المحلیة.

1. . ً   تنمیة  اإلیرادات المالیة للكلیات والعمادات في المیزانیة المعتمدة للكلیة سنویا

  زیادة عدد برامج التعلیم الموازي في الكلیات. .2

  ا خالل فترة الخطة .تأسیس برامج للدراسات العلی .3

  استثمار المرافق والمنشئات الجامعیة .4

  تطویر الخطط المالیة والمیزانیات . .5

  تحسین معدالت اإلنفاق في ضوء تحدید األولویات . .6

العمل على إكمال اللوائح والتنظیمات والتشریعات  المحددة آللیات استقبال الموارد  .7
  جمیع .المالیة للكلیات و العمادات  وجعلھا متاحة لل

لخاص للمشاركة في برامج تحفیز رجال األعمال ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع ا .8
  الجامعة 

  



 

 

  المملكة العربیة السعودیة
  التعلیم العالي وزارة

 جامعة المجمعة
الجامعة لكلیات الخطة اإلستراتیجیة 

 والعمادات المساندة
 

27 

  : آفاق لمشروع اإلستراتیجیة واألھداف القضایا -

 وذلك ، الجامعي التعلیم لمكونات ممثلة مسارات ثمانیة على آفاق مشروع اعتمد
  -: یلي ما ذلك وتضمن للخطة التنفیذیة والبرامج واألھداف القضایا لصیاغة

  المسار  م    المسار  م
  ) واإلدارة التنظیم(  الحوكمة  5    االستیعاب و القبول  1
  التمویل  6    والطالب والموظفین التدریس ھیئة  2
  المعلومات تقنیة  7    والمناھج البرامج  3
  التحتیة البنیة  8    واالبتكارات البحوث  4

  

ا زت بینم ة ارتك داد منھجی اء إع ة وبن تراتیجیة الخط ات اإلس ادات للكلی  والعم
ا وفق المتوازن األداء بطاقة على المجمعة لجامعة المساندة  في تشمل التي ربعةاأل أبعادھ

  : یلي ما وفق المقارنة تلك وتتضح ، السابقة يالثمان واألبعاد المسارات جمیع ثنایاھا
 .نوالمستفیدو العمالء بعد -1

 .واالستیعاب القبول -أ 
 .العام الرضا وتحقیق بالطال قدرات تنمیة -ب 
 .المجتمع ومؤسسات والدولیة الوطنیة الجامعات مع الشراكة دعم -ج 

 .الداخلیة العملیات بعد -2
 .والمناھج البرامج -أ 
 ). اإلدارة و التنظیم(  الحوكمة -ب 
 .المعلومات تقنیة -ج 
 .التحتیة البنیة -د 

 .والنمو مالتعل بعد -3
 .والموظفین التدریس ھیئة -أ 
 .واالبتكارات البحوث -ب 

 .لماليا البعد -4
 .التمویل -أ 

یم المستقبلیة والخطة المجمعة جامعة خطة بین الكبیر التوافق ویمكن إیضاح  للتعل
امعي ق الج داف وف تراتیجیة األھ روع اإلس اق لمش ا آف اور ومالءمتھ ة لمح  األداء بطاق
  : كالتالي وھي األربعة المتوازن

  
   المتوازن األداء لبطاقة لمحاور ومالءمتھا  آفاق مشروع  م
  المستفیدون بعد  لاللتحاق والمؤھلین للطالب القبول فرص توفیر  1
  المستفیدون بعد  العمل سوق وحاجات المستقبلیة المتطلبات تلبیة  2
  المستفیدون بعد  للطالب التنافسیة القدرات زیادة  3
  والنمو التعلم  التدریس ھیئة إلى الطلبة ألعداد متوازنة نسبة زیادة  4
  والنمو التعلم  مھاراتھم وتطویر الدكتوراه حملة من لتدریسا ھیئة نسبة زیادة  5
  والنمو التعلم  الموظفین بأداء االرتقاء  6
  والنمو التعلم  الباحثین من الكافیة األعداد توفیر  7
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   المتوازن األداء لبطاقة لمحاور ومالءمتھا  آفاق مشروع  م
  مالي بعد/  ونمو تعلم  العلمیة البحوث على اإلنفاق في التوسع  8
  وابتكار ونمو علمت   واالبتكارات البحثیة اإلنتاجیة الطاقة زیادة  9

  داخلیة عملیات/  ونمو تعلم  العلمي البحث إدارة منھجیة تعزیز  10

اء  11 المحتوى االرتق ي ب الیب التعلیم یم وأس یم التعل اط والتعل  وأنم
  الداخلیة العملیات  التقویم

اد على والحصول األكادیمیة البرامج جودة تعزیز  12 ي االعتم  المحل
  الداخلیة العملیات  والدولي

  داخلیة علیمات  المحاسبیة على المحافظة مع واالستجابة المرونة تعزیز  13
  داخلیة عملیات  الشفافیة والتعاون القیادة في التمیز  14
  الداخلیة العملیات  العالي العلیم لمؤسسات الداخلیة الكفاءة زیادة  15
  داخلیة عملیات  السرعة فائقة اتصال شبكة توفیر  16
  داخلیة عملیات  والبحثیة والتعلیمیة اإلداریة واألنظمة معلوماتال تقنیة تكامل  17
  داخلیة عملیات  المجاالت كافة في رقمي معرفة محتوى ونشر إنتاج  18
  داخلیة عملیات  التحتیة البنیة وتحدیث تطویر  19
  مالي بعد  التمویل مصادر وتنویع مجاني جامعي تعلیم تقدیم  20

  

ع أن من خالل ما سبق یتضح اق لمشروع اإلستراتیجیة األھداف جمی درج آف  تن
ت د تح اد أح ة األبع ة األربع وازن األداء لبطاق ا ، المت ن كم ة یمك ر أن مالحظ ن كثی ك م  تل

ات بعد على یرتكز األھداف ة العملی ذا ،  Internal processes الداخلی  طبیعي أمر وھ
اور على داءاأل نسبة توزیع یتم أنھ حیث ، األداء لبطاقة الدولي التصور وفق  األربعة المح

  : كالتالي
  األوزان النسبیة لبطاقة األداء المتوازن

  لخطة جامعة المجمعة 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

22% 

22% 

22% 

 التعلم والنمو العملیات الداخلیة 34%

 االقتصاد المالي

 المستفیدون
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عدد المقاییس أو   البعد أو المنظور
الوزن   المبادرات  المؤشرات

  مثاليال
الوزن وفق عدد 

  المبادرات
  %25  %22  111  25  المستفیدون

  %33  %34  143  26  العملیات الداخلیة
  %23  %22  100  34  التعلم والنمو

  %19  %22  83  22  االقتصاد المالي
∑  107  437  100%  100%  

  
  الكلیات واألقسام:

  
عدد أعضاء ھیئة   األقسام العلمیة  تاریخ اإلنشاء  الكلیة

  عدد اإلداریین  التدریس

  ھـ1422  كلیة المجتمع بالمجمعة

  علوم الحاسب اآللي .1

  ریاضیات .2  17  39
  زیةلغة انجلی .3

  محاسبة .4

  ھـ1429  كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة بالمجمعة

  صحة عامة .5

16  15  

  التمریض .6
  األجھزة الطبیة .7
  العالج الطبیعي .8

  علوم األشعة .9
  المختبرات الطبیة .10

  ھـ1404  كلیة التربیة بالمجمعة

  الحاسب اآللي .11

81  35  

  ریاضیات .12
  لغة انجلیزیة .13

  حیاءاأل .14
  اللغة العربیة .15

  الدراسات اإلسالمیة .16
  االقتصاد المنزلي .17

  ھـ1429  كلیة الھندسة بالمجمعة

  ھندسة كھربیة .18

  ھندسة مدنیة .19  18  24
  ھندسة میكانیكیة .20

  ھندسة الحاسب اآللي .21

كلیة العلوم اإلداریة واإلنسانیة 
  ھـ1429  بالمجمعة

  إدارة أعمال .22

43  11  
  تربیة الخاصةال .23

  القانون .24
  لغة انجلیزیة .25

  محاسبة .26

  ھـ1430  كلیة الطب بالمجمعة

  األنف واألذن والحنجرة .27

20  15  

  العیون .28
  الباطنة .29
  الجراحة .30

  النساء والوالدة .31
  األطفال .32

كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة 
  ھـ1430  برماح

  اللغة االنجلیزیة .33
  علوم الحاسب .34  15  20

  إدارة األعمال .35

  ھـ1414  كلیة التربیة بالزلفي

  الحاسب اآللي .36

  ریاضیات .37  31  70
  لغة انجلیزیة .38

  الكیمیاء .39
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عدد أعضاء ھیئة   األقسام العلمیة  تاریخ اإلنشاء  الكلیة
  عدد اإلداریین  التدریس

  اللغة العربیة .40
  الفیزیاء .41

  الدراسات اإلسالمیة .42
  االقتصاد المنزلي .43

  انتساب دراسات إسالمیة .44
  انتساب لغة عربیة .45

  ھـ1427  كلیة العلوم بالزلفي

  السنة التحضیریة .46

50  14  
  الحاسب اآللي .47

  الریاضیات .48
  الفیزیاء .49

  المختبرات الطبیة .50

  ھـ1430  كلیة طب األسنان بالزلفي
51.   

20  15  52.   
53.   

  ھـ1430  كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالغاط

  الحاسب اآللي .54

    

  ریاضیات .55
  زیةلغة انجلی .56

  األحیاء .57
  اللغة العربیة .58

  الفیزیاء .59
  الدراسات اإلسالمیة .60

  الكیمیاء .61
  إدارة أعمال .62

  القانون .63
  علم التمریض .64

كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة 
  ھـ1422  بحوطھ سدیر

  الكیمیاء .65

  الریاضیات .66  65  38
  الدراسات اإلسالمیة .67

  یةاللغة العرب .68

  
  

أعداد الطالب والطالبات المقیدين في الجامعة 
  ھـ1431/1432

الدرجة   التخصص  القسم  الكلیة
  العلمیة

  عدد الطلبة المقیدين

غیر   سعودي  جملة
  سعودي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  50 ــ ــ ــ  50  بكالوريوس  سنة تحضیرية  سنة تحضیرية  كلیة الطب
كلیة طب 
  27 ــ ــ ــ  27  بكالوريوس  سنة تحضیرية  ريةسنة تحضی  األسنان

كلیة العلوم 
  الطبیة التطبیقیة

  371  1 ــ  106  264 بكالوريوس  تخصص عام  عام ـ غیر محدد
  129  1 ــ  63  65 بكالوريوس  العالج الطبیعي  العالج الطبیعي

  134 ــ ــ  67  67 بكالوريوس  التمريض  التمريض
  59 ــ ــ ــ  59 بكالوريوس  ھزة الطبیةتقنیة األج  تقنیة األجھزة الطبیة

  كلیة الھندسة

  238 ــ ــ ــ  238 بكالوريوس  تخصص عام  عام ـ غیر محدد
   ــ ــ ــ  ــ بكالوريوس  المیكانیكیة  المیكانیكیة
  98 ــ  2 ــ  96 بكالوريوس  الكھربیة  الكھربائیة
   ــ ــ ــ  ــ بكالوريوس  المدنیة  المدنیة

الحاسب اآللي 
  بكاتوالش

الحاسب اآللي 
  8 ــ ــ ــ  8 بكالوريوس  والشبكات
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الدرجة   التخصص  القسم  الكلیة
  العلمیة

  عدد الطلبة المقیدين

غیر   سعودي  جملة
  سعودي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

كلیة العلوم 
اإلدارية 

  واإلنسانیة

  168 ــ ــ ــ  168 بكالوريوس  إدارة األعمال  إدارة أعمال
  409 ــ ــ ــ  409 بكالوريوس  المحاسبة  المحاسبة

  316 ــ  1 ــ  315 بكالوريوس  القانون  القانون
  394 ــ ــ ــ  394 بكالوريوس  صةالتربیة الخا  التربیة الخاصة
  280 ــ ــ ــ  280 بكالوريوس  اللغة االنجلیزية  اللغة اإلنجلیزية

كلیة التربیة 
  بالمجمعة

  964 ــ ــ  964 ــ بكالوريوس  دراسات إسالمیة  دراسات إسالمیة
  806 ــ ــ  806 ــ بكالوريوس  لغة عربیة  لغة عربیة

  419 ــ ــ  419 ــ يوسبكالور  لغة إنجلیزية  لغة إنجلیزية
  248  2 ــ  246 ــ بكالوريوس  رياضیات  رياضیات

  222  1 ــ  221 ــ بكالوريوس  علوم أحیاء  علوم أحیاء
  439 ــ ــ  349 ــ بكالوريوس  اقتصادي منزلي  اقتصاد منزلي

كلیة العلوم 
  بالزلفي

  270 ــ ــ ــ  270 بكالوريوس  سنة تحضیرية  سنة تحضیرية
  287 ــ ــ ــ  287 بكالوريوس  إعداد علوم  إعداد علوم

  129 ــ ــ ــ  129 بكالوريوس  المختبرات الطبیة  المختبرات الطبیة
  181 ــ  1 ــ  180 بكالوريوس  علوم الحاسب  علوم الحاسب

  174 ــ ــ ــ  174 بكالوريوس  رياضیات  رياضیات
  125 ــ ــ ــ  125 بكالوريوس  فیزياء  فیزياء

كلیة التربیة 
  الزلفيب

  831 ــ ــ  831 ــ  بكالوريوس  دراسات إسالمیة  دراسات إسالمیة
  701 ــ ــ  701 ــ بكالوريوس  لغة عربیة  لغة عربیة

  392 ــ ــ  392 ــ بكالوريوس  لغة إنجلیزية  لغة إنجلیزية
  308 ــ ــ  308 ــ بكالوريوس  حاسب آلي  حاسب آلي

  212 ــ ــ  212 ــ بكالوريوس  رياضیات  رياضیات
  196 ــ ــ  196 ــ بكالوريوس  كیمیاء  كیمیاء
  186 ــ ــ  186 ــ بكالوريوس  فیزياء  فیزياء

  322 ــ ــ  322 ــ بكالوريوس  اقتصاد منزلي  اقتصاد منزلي

كلیة العلوم 
والدراسات 

اإلنسانیة بحوطة 
  سدير

  290   ــ  290 ــ بكالوريوس  دراسات إسالمیة  دراسات إسالمیة
  50  1 ــ  49 ــ بكالوريوس  لغة انجلیزية  يةلغة انجلیز

  170 ــ ــ  170 ــ بكالوريوس  لغة عربیة  لغة عربیة
  81 ــ ــ  81 ــ بكالوريوس  كیمیاء  كیمیاء

  122 ــ ــ  122 ــ بكالوريوس  رياضیات  رياضیات

كلیة العلوم 
والدراسات 

  اإلنسانیة بالغاط

  445 ــ ــ  168  277 بكالوريوس  تقنیة المعلومات  تقنیة المعلومات
  382 ــ ــ  172  210 بكالوريوس  لغة إنجلیزية  لغة إنجلیزية

نظم المعلومات 
  224 ــ ــ  113  111 بكالوريوس  نظم المعلومات اإلدارية  اإلدارية

  كلیة المجتمع

  87 ــ ــ ــ  87 مشارك  علوم الحاسب اآللي  علوم الحاسب اآللي
  93 ــ ــ ــ  93 مشارك  أجھزة طبیة  أجھزة طبیة
  167 ــ  2 ــ  165 انتقالي  لغة إنجلیزية  لغة إنجلیزية

  219 ــ ــ ــ  219 انتقالي  محاسبة  محاسبة
كلیة العلوم 
والدراسات 

  اإلنسانیة برماح

  151      101  50 بكالوريوس  اللغة االنجلیزية  اللغة االنجلیزية
نظم المعلومات 

  149      104  45 بكالوريوس  إدارة أعمال  اإلدارية

  12633  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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