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تقـــــــــديــــــــم
لقد كانت اخلطة االسرتاتيجية األوىل للجامعة ( 6331/33هـ) بعنوان الطريق املتوازن للمستقبل يف وو ادهد مناا واملناجية اليت
استندت إلياا .كما جا ت اخلطة االسرتاتيجية الثانية (6331هـ 0101 /م) معربة عن املرحلة اليت متر باا اجلامعة واليت تنتا بنااية ططة
التنمية باململكة ،واليت ارتكزت على جوهر الضرورة يف استكمال ما مت والتواقق م مسار اجلامعة املتسار يف انإاجاز والنمو والتطور.
وتسعى جامعة اجملمعة جاهدة طالل السنوات القليلة اليت مضت على نشأتاا االوطال بعملية شاملة للتخطيط االسرتاتيج للمستقبل
لتمكني اجلامعة من السري قدماً لتحقيق غايات إنشائاا .وبدون وجود دليل أو إطار مناج للعمل واملتابعة ،قإن أي مؤسسة لن يكون مبقدورها
معرقة الوجاة اليت تسري إلياا ،ومن ثم مت إعداد هذه اخلطة التشغيلية مرتكزة على أهدا ومؤشرات اخلطة االسرتاتيجية الثانية واليت تعرب
عن مسارات التوجه وانإاجاز جلمي وحدات اجلامعة.
ومتثل عمليات إعداد اخلطط أحد الركائز األساسية اليت تعتمد علياا اجلامعة يف مسريتاا حيث أناا ترسم ومتاد طارطة طريق
حنو انإرتقا باألدا املؤسس  ،كما ياد التخطيط اىل وو

املناجية اليت ستسري علياا اجلامعة يف السنوات القادمة ووو املعايري

لتحقيقاا ومقارنة ما أاجزته اجلامعة مبا هو مستاد  ،كذلك مج وحتليل البيانات وانإحصا ات بطريقة علمية مناجية لدعم اختاذ
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القرارات السليمة ،مبا يسام يف تطوير العمل املؤسس على مستوى اجلامعة ككل وتعزيز املشاركة والشراكة م خمتلف اجلاات وادهيئات،
مبا يفرض ورورة توقري كاقة انإمكانات لتيسري مناج العمل ومناجية التخطيط والتطوير اليت تتبناها اجلامعة ،ومبا يدعم صياغة مسارات
الطريق السليم ملستقبل اجلامعة وجمتمعاا احملل والوطين.
وعلينا مجيع ًا إدراك أن اخلطط التشغيلية ألية جامعة البد أن تتواقق م التوجاات الرئيسة للخطة االسرتاتيجية ،وتسري يف نطاق أهداقاا
وقق املبادرات واملشروعات املستاد تنفيذها طالل املرحلة القادمة ،ولكل هذا وذاك تأت هذه اخلطة.
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اإلطـــار املرجـعــي للخـــطة التشغـــيلية
أوالً :رؤية اململكة 2030
االتساق واملوا مة بني ططط اجلامعة ورؤية اململكة  ،0131واليت متثل البيان والتوجيه االسرتاتيج لكاقة املؤسسات والقطاعات ،ومناا قطا
التعليم ،كما استندت الرؤية بشكل مستقبل متكامل األبعاد إىل ذلك البيان املوجز واملعرب " السعودية ...العمق العرب وانإسالم  ...قوة
استثمارية رائدة ...وحمور ربط القارات الثالث" .وتضمنت الرؤية  03هدقاً رئيساً وقق ثالث حماور أساسية ه :
 .6اقتصاد مزدهر ( قيمه راسخة ،بيئته عامرة ،بنيانه متني).
 .0جمتم حيوي ( موقعه مستغل ،استثماره قاعل ،تناقسية جاذبة ،قرص مثمرة).
 .3وطن طموح ( حكومته قاعلة ،مواطنة مسؤولة).
وعلى الرغم من أن جامعة اجملمعة قد انتات من إعداد ططتاا االسرتاتيجية الثانية  6331هـ0101 /م،
قبل تدشني رؤية اململكة ،إال أن التوجه االسرتاتيج للجامعة يتواقق ويتناغم م تلك الرؤية بشكل استباق مستقبل .
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واشتملت أهم أهدا رؤية اململكة ،واليت تستاد حتسني مؤشرات التناقسية للملكة بشكل عام ،والقطا احلكوم ومؤسساته ،على  3أهدا
ه كما يل :
 .6الوصول من املركز  01إىل املركز  01يف مؤشر قاعلية احلكومة
 .0الوصول من املركز  31إىل املراكز الـ  5األوىل يف مؤشر احلكومات انإلكرتونية
 .3االنتقال من املركز  05يف مؤشر التناقسية العامل إىل أحد املراكز الـ  61األوىل
 .3انإرتقا مبؤشر رأس املال االجتماع من املرتبة  01اىل املرتبة 61
وعلى وو ذلك ،سعت اخلطة التشغيلية يف العديد من املبادرات والربامج اليت من املستاد تنفيذها طالل السنوات القادمة ،وحتى عام
6331هـ ،إىل التواقق واملوا مة واالتساق م مستادقات رؤية اململكة .0131
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ثانياً :اخلطط التنموية للتعليم باململكة
اعتمد بنا اخلطة االسرتاتيجية جلامعة اجملمعة ومجي وحداتاا التنظيمية على توجاات اخلطط التنموية للمملكة ،طاصة قيما يتعلق
مبحور التعليم العال وقضاياه الراهنة وقق حدود الوو الراهن واستشرا سيناريوهات املستقبل .وقد استندت العديد من األهدا التفصيلية
واملبادرات املستادقة على التوجاات التنموية اليت تسعى اململكة وقطا التعليم العال إىل حتقيقاا طالل السنوات املقبلة.

ثالثاً :اخلطة املستقبلية للتعليم العالي (اَافا )
ارتكز مشرو آقاق على ثالثة توجاات ه (التوس  ،اجلودة ،التمايز) وه أبعاد متكاملة تشمل مجي التفصيالت املمكنة يف أي ططة اسرتاتيجية
واعتمد مشرو آقاق على مثانية مسارات ممثلة ملكونات التعليم اجلامع  ،وذلك لصياغة القضايا واألهدا والربامج التنفيذية للخطة ،ومل
تغفل ططة جامعة اجملمعة أي ًا من تلك األبعاد ،حيث مت مراعاة تطوير البين التحتية والتقنية ،واالهتمام بقضايا اجلودة وتنمية رأس املال
البشري والفكري ،ودعم التنو والتمايز يف رؤى ورسالة الكليات والعمادات املساندة املستفيدين من طدماتاا .بينما ارتكزت مناجية إعداد وبنا
اخلطة االسرتاتيجية للجامعة على منوذج مناج ثالث املراحل يوجه التخطيط على املستوى االسرتاتيج والتشغيل .

10

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

رابعاً :اخلطة االسرتاتييية الثانية لليامعة
ُيعـد التخطيط االسرتاتيج أحد األسس املامة لبنا اجلامعات احلديثة وتطويرها ،لذا ققد ووعت اجلامعة مشرو اخلطة االسرتاتيجية على
رأس قائمة أولوياتاا ،إذ يُعد هذا املشرو أحد املشاري التطويرية اليت يُنتظر مناا تقديم «وثيقة» حتدد رؤية واوحة ملعامل مستقبل اجلامعة
وأهداقاا ،واسرتاتيجيات العمل لبلوغ هذه األهدا  .وقد تضمنت اخلطة الثانية للجامعة على سبعة أهدا اسرتاتيجية عامة وشاملة لكاقة
التوجاات اليت تستادقاا اجلامعة ،كما تفر عناا  30هدقاً تفصيلياً متثل املسارات الكربى املوجاة للمبادرات واملشروعات التنفيذية املستادقة.
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منهيــــــية العـمل
لقد اعتمد بنا اخلطة التشغيلية للجامعة على مناجية عمل مرحلية متكاملة ،ومتسقة م القيم املؤسسية اليت تسعى اجلامعة لتعزيزها
على كاقة املستويات التنظيمية ،وأهماا االلتزام واملانية والعمل اجلماع املؤسس  .ولقد سارت مراحل انإعداد يف نطاق ما يل :
 مراجعة اخلطة االسرتاتيجية الثانية لتحديد أهم األولويات اليت جيب الرتكيز علياا طالل العام اجلامع القادم.
 االعتماد على العمل اجلماع وتوزي املاام واألدوار على أعضا قريق اخلطة والذي ميثل اجلاات ذات العالقة (مكتب معال مدير
اجلامعة ،والوكاالت الثالث)
 التواصل املستمر م الفريق الرئيس للخطة االسرتاتيجية باجلامعة
 إعداد منوذج مشرتك لبنا املبادرات اليت تندرج حتت ادهد االسرتاتيج والتفصيل  ،وإدراج مؤشرات األدا املتعلقة بالقياس ،واملدى
الزمين املتوق للتنفيذ.
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 اتبا ناج منظوم م مجي وكاالت اجلامعة واجلاات التابعة ملكتب معال مدير اجلامعة وقق ثالثة أبعاد:
-

توصيف املدطالت :أي وع اجلاات والوحدات ذات العالقة بالوكالة وأدوارها للنماذج واألطر اليت يتم التعامل من طالدها
بالوكالة.

-

توصيف اآللية :أي معرقة اجلاات بتوصيف آليات العمل ومفرداته ،ومعايريه ،مبا يساعدها يف إعداد التقارير الفنية املطلوبة
طالل سنوات اخلطة.

-

توصيف املخرجات :أي توعية اجلاات بشكل املخرجات اليت ينبغ حتقيقاا وقق رؤية متكاملة وموحدة ،ويف إطار التوجاات
اليت تستادقاا اجلامعة.
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رؤية اجلامعة ورسالتها وقيمها املؤسسية
رؤيـــــة اجلامعـــــة
" أن تكون جامعة اجملمعة مؤسسة تعليمية متميزة يف أدائاا وجودة براجماا ،تف بتطلعات اجملتم احملل والوطين ،وتسام يف حتقيق
توجااته التنموية والتناقسية "

رسالــــة اجلامعــــة
" تلتزم جامعة اجملمعة بتقديم برامج تعليمية نوعية ،ودعم املشاري البحثية واملبادرات اجملتمعية اليت تسام يف حتقيق التنمية املستدامة
وتعزيز الوال واالنتما للوطن بقيمه الثقاقية وتراثه احلضاري "

قيم اجلامعة املؤسسية
 االحرتام والتقدير

 انإبدا وانإبتكار

 الوال واالنتما املؤسس

 املشاركة والعمل املؤسس

 الشفاقية والنزاهة

 املسا لة واملسؤولية

 االلتزام واملانية
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األهداف االسرتاتييية السبع لليامعة
م

األهداف االسرتاتييية

األهداف التفصيلية
 .6حتسني مستوى الكفا ة الداطلية واخلارجية للكليات والعمادات.
 .0هيكلة التخصصات العلمية يف وو احتياجات سوق العمل واجملتم .

اهلدف االسرتاتييي األول
1

 .3إكساب الطلبة املاارات الوظيفية وريادة األعمال.
 .3تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو

 .5تطوير منظومة انإرشاد الطالب يف اجلامعة.

العمل وجمتمع املعرافة

 .1تنوي مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم.
 .7انإرتقا مبستوى اخلدمات واألنشطة الطالبية.
 .0تعزيز الوال واالنتما املؤسس والوطين لدى الطلبة.
 .9استقطاب الكوادر املتميزة من أعضا هيئة التدريس واحملاقظة علياا.

اهلدف االسرتاتييي الثاني
2

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية
واإلدارية

 .61حتسني منظومة التطوير املاين ألعضا هيئة التدريس.
 .66تأهيل ومتكني القيادات األكادميية وانإدارية.
 .60انإرتقا بأدا املوظفني وتطوير مااراتام.
 .63تعزيز مشاركة العنصر النسائ يف املناصب األكادميية وانإدارية.
 .63تعزيز األطالقيات املانية .والقيم املؤسسية.
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م

األهداف االسرتاتييية

األهداف التفصيلية
 .65حتديث ادهياكل التنظيمية لوحدات اجلامعة واستكمال بنائاا انإداري.

3

اهلدف االسرتاتييي الثالث
تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية

 .61تطوير التخطيط املال للموازنة وترشيد انإنفاق وقق األولويات.
 .67التطبيق املتكامل لنظم انإدارة االلكرتونية يف مجي وحدات اجلامعة.
 .60تطوير نظام املعلومات انإدارية وقواعد البيانات وانإحصا ات.
 .69احلوكمة املؤسسية للمنظومة انإدارية.
 .01استكمال التوسعات األققية للبنية التحتية وقق املواصفات القياسية.

اهلدف االسرتاتييي الرابع
4

تطوير البنية التحتية والتقنية ورافع كفاءتها
التشغيلية
اهلدف االسرتاتييي اخلامس

5

الوافاء مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد
املؤسسي والرباجمي

 .06رق الكفا ة التشغيلية لكاقة املنشآت واملراقق واخلدمات اجلامعية.
 .00توقري البنية التقنية عالية االعتمادية للخدمات واألنشطة التعليمية.
 .03الصيانة الوقائية والتأهيلية للمنشآت واملراقق والتجايزات.
 .03تطوير نظام ومان اجلودة وقق منوذج مناج .
 .05تأهيل الربامج التعليمية لالعتماد األكادمي .
 .01احلصول على االعتماد املؤسس .
 .07نشر الثقاقة املؤسسية للجودة لدى منسوب اجلامعة.
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م

األهداف التفصيلية

األهداف االسرتاتييية

 .00تطوير البحث العلم كمًّا ونوعًا.

اهلدف االسرتاتييي السادس
6

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار
وافقًا ألولويات التنمية

 .09استكشا ورعاية املوهوبني ودعم انإبتكار وبرا ات االطرتا .
 .31توجيه البحث العلم وقق األولويات التنموية والبحوث البينية.
 .36حوكمة منظومة البحث والنشر العلم وتعزيز أطالقياته.
 .30حتسني كفا ة املراكز والكراس البحثية باجلامعة.
 .33تنوي مصادر متويل البحث العلم .
 .33تطوير برامج التعليم املستمر يف وو احتياجات اجملتم .
 .35تفعيل الشراكة اجملتمعية م املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكوم

7

اهلدف االسرتاتييي السابع
تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

واخلاص.
 .31تعزيز ثقاقة العمل التطوع لدى الطلبة ومنسوب اجلامعة.
 .37االساام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للمجتم .
 .30دمج قضايا التنمية املستدامة يف الربامج التعليمية واملشاري والبحثية.
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الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

مصفـــوافــة األهـــداف واملبــــادرات
ال شك أن اجاح التخطيط على مستوى اجلامعة سوا من ناحية التخطيط اجملال أو التخطيط القطاع يرتبط باملستوى التشغيل
الذي تتحرك عليه اخلطط التنفيذية لكاقة الوحدات األكادميية وانإدارية ،ومدى تطبيقاا للتوجاات العامة للجامعة ،واليت بدورها ترتجم
وتعتمد على موازنات سنوية تتضمن توزي املوارد املالية مبا يعكس األولويات اليت يتم إقرارها على أساس سنوي.
إن عملية إعداد اخلطط التشغيلية للكليات وكاقة وحدات اجلامعة ترتكز على املتابعة املستمرة لألنشطة والربامج الواردة قياا ،والوقو
على نواح القصور اليت قد تظار أثنا التنفيذ ،والعمل على حلاا يف الوقت املناسب.
وجتدر انإشارة إىل أن مصفوقة األهدا تتضمن سبعة ( )7أهدا اسرتاتيجية عامة ،مت بنائاا لتعاجل القضايا االسرتاتيجية السب
جلامعة اجملمعة ،كما تشتمل على ( )30هدق ًا تفصيلياً ميكن بنا املبادرات والربامج واملشروعات يف ووئاا ،كما مت صياغة ( )09مؤشراً لقياس
مستوى األدا وانإاجاز لتلك األهدا واملبادرات األساسية والفرعية اليت وصلت إىل ( )07مبادرة.
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ولقد مت مراعاة تواقق العديد من املصطلحات واملفاهيم الواردة يف أهدا اجلامعة مبا يتال م م ما هو وارد من مفاهيم يف ططط
التنمية وططة اَقاق وتقارير وزارة التعليم ،واليت تزايد من طالدها استخدام مصطلحات معاصرة مثل :الكفا ة الداطلية واخلارجية ،االستقطاب
والتوظيف ،املوارد البشرية ،األطالقيات الوظيفية ،احلوكمة ،إعادة ادهندسة ،البنية التقنية عالية االعتمادية ،الصيانة الوقائية والتأهيلية،
متكني القيادات ،الشفاقية والنزاهة .واستنادًا إىل مناجيات التخطيط االسرتاتيج املعاصرة والشائعة يف العديد من اجلامعات ،قإن األهدا
التفصيلية متثل الربامج واملشروعات واملبادرات االسرتاتيجية الرئيسة اليت ميكن استخالص العديد من املبادرات الفرعية يف ووئاا.
وأطريَا ينبغ القول إن هذه املصفوقة ألهدا ومبادرات ومؤشرات اخلطة التشغيلية جلامعة اجملمعة تستند إىل رؤى وطموحات كاقة
وكاالت اجلامعة ومجي اجلاات األكادميية وانإدارية ،باد التواقق حول األولويات واالحتياجات الفعلية لبنا املبادرات اليت ميكن من طالدها
حتقيق رسالة اجلامعة وأهداقاا ،ومبا يدعم االلتزام الكبري مبراحل التنفيذ ألناا ترتكز على أبعاد الواق الفعل لوحدات اجلامعة وطموحات
مجي األطرا واملستفيدين.
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الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

حتسني مستوى الكفاءة الداخلية واخلارجية للكليات والعمادات

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

توسي قرص القبول يف برامج البكالوريوس

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

عمادة القبول

 -معدل قيد الطلبة يف اجلامعة (االمجال

والتسجيل

– الصايف املستجدين)

تطوير معايري قبول الطالب

 نسـ ـ ــبة الطلبة الداطلني بالربنامج الذينأكملوا بنجاح السنة األول .

 نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الطلبة الداطلني يف برنامجحتسني معدل الروا العام للطالب عن املقررات

البكالوريوس الذين أكملوا الربنامج يف

اجلـــــهة املنفذة

وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

احلد األدنى من املدة

عمادة القبول
والتسجيل
الكليات
الكليات

 -تقدير الطلبة العام جلودة املقررات

إدارة الربامج الدراسية

برنامج التوأمة

والتطوير
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مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

توسي قرص القبول يف برامج املاجستري

 -معدل قيد طلبة الدراسات العليا.

 نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة الربامج املسـ ـ ـ ـ ـ ــتحدثة إىل برامجالبكالوريوس باجلامعة.

 -نسبة الطلبة امللتحقني يف برامج الدراسات

العليا من اجلامعات الس ـ ــعودية إىل نس ـ ــبة

تطوير معايري قبول الطالب

عدد الطالب انإمجال
 قياس مسـ ــتوى روـ ــا الطالب عن الربنامجوعن شروط القبول.
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33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

وكالة

اجلـــــهة املنفذة

عمادة الدراسات العليا

اجلامعة
للدراسات
العليا
والبحث
العلم

عمادة الدراسات العليا

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

هيكلة التخصصات العلمية يف ضوء احتياجات سو العمل واجملتمع
مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

هيكلة بعض التخصصات وقق احتياجات
اجملتم احملل والوطين
االستفادة من قاعدة بيانات رقمية ونوعية
تطوير الربامج األكادميية
متابعة شؤون طرجي اجلامعة والتواصل
معام واالستفادة يف تطوير الربامج
األكادميية

33

33

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

40

اجلـــــهة املنفذة
الكليات

 -مستوى روا أصحاب العمل عن اخلرجيني

إدارة الربامج

ومااراتام

 -نسبة التخصصات اليت مت اعادة هيكلتاا

وكالة
اجلامعة

وحتديثاا اىل عدد الربامج اليت حتتاج اىل هيكلة

 -نسبة اخلرجيني من برامج البكالوريوس الذين

للشؤون
التعليمية

توظفوا أو سجلوا يف برامج الدراسات العليا طالل

ستة أشار من التخرج

الدراسية
والتطوير
عمادة القبول
والتسجيل
إدارة دعم الطالب
وشؤون اخلرجيني

 -معدل قيد الطلبة يف برامج العلوم والتقنية

الكليات
وكالة
اجلامعة

إنشا وحدة اخلرجيني

 -مستوى روا أصحاب العمل عن مستوى اخلرجيني

للدراسات
العليا والبحث
العلم
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عمادة الدراسات
العليا
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اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

إكساب الطلبة املهارات الوظيفية وريادة األعمال.

املبــــادرة أو املشــــروع

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 عدد املبادرات والربامج السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويةنإكس ـ ـ ــاب الطالب املاارات الوظيفية
وريادة األعمال
 عدد الطالب احلضـ ـ ــور على مسـ ـ ــتوىتنفيذ برامج لريادة األعمال ومشاري انإبتكار
الطالب

اجلامعة ال إمجال عدد الطالب

 عدد أدلة التدريب مقارنة م الربامجاملستفيدة من الدالئل

 نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة الطالب املسـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين منالشراكات مقارنة م عددها

 معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثرمن لغة

23

وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

كليات اجلامعة
عمادة شؤون
الطالب
إدارة دعم الطالب
وشؤون اخلرجيني

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تطوير برامج رعاية الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة
عمادة شؤون

حتسني معدال ت الروا لدى الطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة

وكالة

 -مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوي روـ ـ ـ ـ ـ ــا الطلبة من ذوي

اجلامعة

االحتياجات اخلاص ـ ـ ـ ـ ـة عن اخلدمات

للشؤون

املقدمة دهم.

التعليمية

رعاية املوهبة والتميز الطالب

حتسني معدالت الروا لدى الطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة

الطالب
إدارة دعم الطالب
وشؤون اخلرجيني
إدارة القياس
والتقويم والتميز
إدارة املسؤولية

 مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى روـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الطلبة من ذوياالحتياجات اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة عن اخلدمات

املقدمة دهم.

وكالة

االجتماعية

اجلامعة

والتنمية احمللية
بوكالة اجلامعة
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اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تطوير منظومة اإلرشاد الطالبي يف اجلامعة
مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

 نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الطلبة املتلقيني خلدماتتفعيل دور مركز انإرشاد الطالب يف الكليات

االرشاد إىل إمجال عدد الطلبة.

 تقييم الطلبة لإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املاينواألكادمي

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

 نسبة الطلبة املستفيدين من اخلدماتإنشا وحدة اخلدمات البحثية

البحثية إىل إمجال عدد الطالب.

 قياس مس ـ ــتوى رو ـ ــا طلبة الدراس ـ ــاتالعليا عن اخلدمات البحثية

 تقييم طلبة الدراسـ ــات العليا لإلرشـ ــادإعداد األدلة انإرشادية لطلبة الدراسات العليا

املاين واألكادمي

 نس ــبة الطلبة املسـ ــتفبدبن من طدماتاالرشاد إىل نسبة الطلبة انإمجالية
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اجلـــــهة املنفذة
عمادة شؤون
الطالب
كليات اجلامعة
إدارة دعم الطالب
وشؤون اخلرجيني
عمادة الدراسات

وكالة
اجلامعة

العليا

للدراسات
العليا والبحث
العلم

عمادة الدراسات
العليا

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تنويع مصادر التعلم وتطوير أساليب التقويم

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

 -عدد الدورات تدريبية ألعض ـ ـ ـ ــا هيئة

عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

التدريس يف جمال قياس نواتج التعلم

تطوير اسرتاتيجيات وأساليب التدريس

 -نس ــبة املقررات اليت متت قياا صـ ـياغة

أدارة الربامج
الدراسية

نواتج التعلم داطل االقسام

 -عدد التقارير الفص ـ ــلية ملراجعة جودة

وكالة

االطتبارات

اجلامعة

 -تقارير النتائج االحصـائية لالستبانات

والتطوير
الكليات

للشؤون

واملقابالت

تطوير نظم تقويم الطالب

اجلـــــهة املنفذة

التعليمية

 -اللوائح والقوانني املنظم ــة ألعمـ ـال

عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

القياس والتقويم مطورة ومعتمدة

إدارة القياس

ومعلنة

والتقويم والتميز

 مسـ ـ ــتوى روـ ـ ــا الطلبة عن أسـ ـ ــاليبالتعليم والتعلم والتقويم
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مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 عدد االش ــرتاكات يف الدوريات وقواعدزيادة عدد االشرتاكات يف الدوريات وقواعد
البيانات على شبكة انإنرتنت

البيانات على ش ـ ـ ــبكة االنرتنت نس ـ ـ ــبة

لعدد الربامج املطروحة.
 تقييم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين خلدمات املكتبةالرقمية.

زيادة عدد الكتب املطبوعة يف مكتبات اجلامعة

 -عدد الكتب نسبة لعدد الطالب.

 تقييم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين خلدمات املكتبةومركز الوسائط.
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وكالة
اجلامعة

عمادة شؤون
املكتبات

للدراسات
العليا والبحث
العلم

عمادة شؤون
املكتبات

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

اإلرتقاء مبستوى اخلدمات واألنشطة الطالبية

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 نس ــبة امليزانية التش ــغيلية املخصـ ـص ــةلتقديم اخلدمات الطالبية

توقري طدمات نوعية مساندة للطالب

 مسـ ـ ــتوى روـ ـ ــا الطالب عن اخلدماتاملقدمة دهم يف اجلامعة.

 -نس ــبة الطلبة املش ــاركني يف االنش ــطة

وكالة

الكليات

اجلامعة

عمادة شؤون

للشؤون

الطالب

التعليمية

إىل امجال عدد الطلبة.

حتسني معدالت املشاركة الطالبية يف خمتلف
األنشطة.

 نسـبة امليزانية التشـغيلية (بدون املبالغملكاقآت الطالب والس ـ ـكن) املخص ـ ـصـ ــة
لتقديم اخلدمات الطالبية.

انإدارة العامة
مكتب معال
مدير اجلامعة

28

للشؤون انإدارية
واملالية

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي األول:

بناء القدرات التناافسية للطلبة وافق متطلبات سو العمل وجمتمع املعرافة

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تعزيز الوالء واالنتماء املؤسسي والوطين لدى الطلبة
مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة

غرس الوطنية يف نفوس طالب اجلامعة

 معــدل املبــادرات والفعــاليــات اليت تعززاالنتما الوطين باجلامعة

اجلامعة
للشؤون
التعليمية

29

اجلـــــهة املنفذة

عمادة شؤون
الطالب
كليات اجلامعة

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
استقطاب الكوادر املتميزة من أعضاء هيئة التدريس واحملاافظة عليها.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

 -عدد أوراق العمل أو التقارير املقدمة

إدارة الربامج

للمؤمترات طالل الســنة املاوــية نســبة

التطوير املاين املستدام ألعضا هيئة التدريس

الدراسية

ال أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس بدوام
كامل.

وكالة

 -نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة اعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس

اجلامعة
للشؤون

املش ــاركني يف انش ــطة التطوير املاين

التعليمية

طالل العام املاوية.
تطوير نظام التدريب الداطل واخلارج ألعضا
هيئة التدريس

 -معدل اعضـ ـ ـ ــا هيئة التدريس الذين

والتطوير
إدارة القياس
والتقويم والتميز
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

تلقوا تدريبا على أسـ ـ ـ ــاليب التدريس

إدارة الربامج

احلديثة اليت تعزز التعليم والتعلم.

الدراسية
والتطوير

30

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 نس ـ ـ ــبة أعض ـ ـ ــا هيئة التدريس الذينحيملون مؤهالت دكتوراه مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق

 حتس ـ ــني مال مة ختصـ ـ ـص ـ ــات أعض ـ ــا هيئةالتدريس م املقررات وماامام انإدارية.

 حتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني معدالت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعودة الوظائفاألكادميية.

 -حتسني معدالت روا أعضا هيئة التدريس.

علياا.
 نس ـ ـ ــبة أعض ـ ـ ــا هيئة التدريس الذينغادروا اجلامعة بسبب السن.

 املعدل انإمجال للطلبة إىل أعضـ ـ ـ ـ ــاهيئة التدريس.

 معدل أَعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس يفالتخصصات العلمية والتقنية.

 معـدل أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئة التدريساملتعاقدين.

31

عمادة شؤون
مكتب معال

أعضا هيئة

مدير اجلامعة

التدريس
واملوظفني

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية

اهلـــدف التفصيـــــــلي:

حتسني منظومة التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس.

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

 -عــدد أوراق العمــل أو التقــارير املقــدمــة

تشجي مشاركة أعضا هيئة التدريس باملؤمترات

للمؤمترات طالل الســنة املاوــية نس ـبة

وكالة

العلمية احمللية والدولية

إىل أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هيئة التدريس بدوام

اجلامعة

كامل.

للدراسات

تطوير نظام التدريب الداطل واخلارج ألعضا
هيئة التدريس

 -نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس

اجلـــــهة املنفذة

وكالة اجلامعة
للدراسات العليا
والبحث العلم

العليا والبحث

وكالة اجلامعة

العلم

للدراسات العليا

املشاركني يف أنشطة التطوير املاين.

والبحث العلم
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
تأهيل ومتكني القيادات األكادميية واإلدارية.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

برنامج انإبدا القيادي
تنفيذ برامج تدريب القيادات على نظم انإدارة
احلديثة

 -مستوى الروا عن أدا انإداريني

وكالة

 -مسـ ـ ــتوى روـ ـ ــا القيادات عن الربامج

اجلامعة

التطويرية املقدمة دهم

33

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

إدارة التطوير
إدارة التطوير

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
اإلرتقاء بأداء املوظفني وتطوير مهاراتهم.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

 نسبة الطلبة للكادر انإداري.حتسني معدالت روا املوظفني.
 معدل الفنيني السعوديني.برنامج إعادة التدوير الوظيف وقق املؤهالت
والتخصصات
مشرو البورتفوليو " ملف انإاجاز الوظيف
االلكرتون "
حتسني معدالت روا املوظفني

33

33

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

40

اجلـــــهة املنفذة
عمادة شؤون

مكتب معال

أعضا هيئة

مدير اجلامعة

التدريس
واملوظفني

 -مستوى الروا عن أدا املوظفني

إدارة التطوير

 -نسبة الطلبة للكادر انإداري

وكالة

عمادة التعليم

اجلامعة

انإلكرتون
والتعلم عن بعد

 -معدل الفنيني السعوديني

34

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
تعزيز مشاركة العنصر النسائي يف املناصب األكادميية واإلدارية.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

متكني القيادات النسائية املتميزة.

 نس ـ ــبة التمثيل النس ـ ــائ يف املناص ـ ــباألكـ ـ ــادميي ـ ـ ــة وانإداري ـ ـ ـة واللج ـ ـ ــان

واجملالس.

35

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

مكتب معال

مكتب معال

مدير اجلامعة

مدير اجلامعة

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الثاني:

اإلرتقاء بقدرات ومهارات الكوادر األكادميية واإلدارية
تعزيز األخالقيات املهنية .والقيم املؤسسية.

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

مؤشرات قياس األداء

امليثاق االطالق للمانة

 -نسبة املخالفات االدارية للموظفني

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة

عمادة شؤون

اجلامعة

املكتبات

للدراسات
زيادة روا املستفيدين عن أدا املوظفني بالعمادة
 -برنامج حقوق وواجبات املوظف.

 -مدونة قواعد السلوك الوظيف .

 -برنامج تعزيز النزاهة الوظيفية.

 -تقييم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين خلدمات املكتبة

العليا والبحث

ومركز الوسائط.

 -نسبة املخالفات انإدارية للموظفني.

العلم
مكتب معال
مدير اجلامعة
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اجلـــــهة املنفذة

عمادة شؤون
املكتبات

إدارة املتابعة

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الثالث:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية
حتديث اهلياكل التنظيمية لوحدات اجلامعة واستكمال بنائها اإلداري.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

برنامج إعادة ادهيكلة التنظيمية

إنشا مركز املعلومات وانإحصا ودعم اختاذ
القرار

جلنة التطوير

 مســتوى األدا الس ـنوي لتنفيذ االهدااالسرتاتيجية للجامعة.

 مســتوى األدا الس ـنوي لتنفيذ االهدااالسرتاتيجية للجامعة.

37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

انإداري.
وكالة

إدارة التنظيم

اجلامعة

والتقييم.
مركز انإحصا
واملعلومات

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية

اهلــدف االسرتاتييــي الثالث:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير التخطيط املالي للموازنة وترشيد اإلنفا وافق األولويات.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 املصــروقات التشــغيلية الكلية لكل طالب -مشرو "التكاليف املبنية على األنشطة"

.Activity based (ABC) costing

 مشرو التمويل املرتكز على أدا الوحداتPerformance (PBB) based
.budgeting

(بدون املبالغ املخص ـص ـة ملكاقآت الطالب

والسكن).
 -انإنفاق السنوي على تقنية املعلومات.

مكتب معال
مدير اجلامعة

 نس ـ ـ ـ ــبة املوارد املالية الذاتية الناجتة منتقديم اجلامعة خلدماتاا.

38

إدارة املتابعة

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الثالث:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية
التطبيق املتكامل لنظم اإلدارة االلكرتونية يف مجيع وحدات اجلامعة.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

حتديث األنظمة االلكرتونية (اللجان واجملالس
واالتصاالت انإدارية)

 تقييم االداريني واعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هيئةالتدريس لدليل السـ ـ ــياسـ ـ ــات وادهيكل

توظيف تقنية املعلومات يف كاقة وحدات اجلامعة  -مسـ ـ ــتوى املوا مة بني تقنية املعلومات
يف الكليات
 معدل النمو الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي يف االنظمةانإلكرتونية املستخدمة لتسايل عملية
تدقق املعلومات

39

عمادة تقنية

التنظيم والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف الوظيف
باجلامعة

دراسة جدوى لنظام االتصاالت انإدارية

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

وكالة
اجلامعة

املعلومات
عمادة التعليم
انإلكرتون
والتعلم عن بعد

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الثالث:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية
تطوير نظام املعلومات اإلدارية وقواعد البيانات واإلحصاءات.

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

دليل مناذج مج البيانات اجلامعية

 -مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى روـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوحدات عن تواقر

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

وكالة
اجلامعة

انإحصا ات والبيانات

اهلــدف االسرتاتييــي الثالث:

الوحدات األكادميية وانإدارية

واملعلومات

احلوكمة املؤسسية للمنظومة اإلدارية.
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

استكمال األدلة التنظيمية وانإرشادية جلمي

مركز انإحصا

تطوير األداء املؤسسي واملنظومة اإلدارية

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 نس ــبة الوحدات وانإدارات واألقس ــام اليتلدياا دليل تنظيم

 -نس ــبة الوحدات اليت لدياا ادلة إرش ــادية

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة
اجلامعة

للمستفيدين

40

اجلـــــهة املنفذة
جلنة التطوير انإداري.
إدارة التنظيم
والتقييم

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الرابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تطوير البنية التحتية والتقنية ورافع كفاءتها التشغيلية
استكمال التوسعات األافقية للبنية التحتية وافق املواصفات القياسية

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ

مؤشرات قياس األداء

37

بنا خمطط عام للجامعة حتى 1440

 -كفاية البنية التحتية

اهلــدف االسرتاتييــي الرابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:

وكالة

إدارة املشروعات

اجلامعة

والشؤون الفنية

رافع الكفاءة التشغيلية لكاافة املنشآت واملراافق واخلدمات اجلامعية

املبادرات
تقييم كفا ة املنشآت واملراقق.

 -مس ـ ــتوى رو ـ ــا اعض ـ ــا هيئة التدريس

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

41

اجلـــــهة املنفذة

تطوير البنية التحتية والتقنية ورافع كفاءتها التشغيلية

مؤشرات قياس األداء

رق معدل الروا العام عن اخلدمات اجلامعية

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

واملوظفني والطلبـ ـ ـ ــة عن الكفـ ـ ـ ــا ة
التشغيلية للمراقق واخلدمات

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة
اجلامعة

اجلـــــهة املنفذة

إدارة املراقق واخلدمات

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي الرابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير البنية التحتية والتقنية ورافع كفاءتها التشغيلية
توافري البنية التقنية عالية االعتمادية للخدمات واألنشطة التعليمية
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 تقييم املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين خلدمات تقنيةحتديث احملتوى املعريف للموق االلكرتون
للجامعة وتوقري قواعد بيانات شاملة.

املعلومات (توقر اخلدمة –االمن -
الصـ ـ ـ ـ ــيانة الدعم الفين – الرب تقييم

عمادة تقنية

املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيدين من طدمات التعليم

املعلومات

وكالة

االلكرتون امج واالجازة)
التوس يف مشرو "الرغبة يف التعلم" D2L

إعداد دراسة عن قتح بعض برامج التعليم عن بعد

اجلامعة

 تقييم املسـ ــتفيدين من طدمات التعليمااللكرتون

عمادة التعليم
انإلكرتون
والتعلم عن بعد

 عدد الزوار الشـ ـ ـ ــاري للمحتوى املعريفملوق اجلامعة (نس ـ ــبة الزيارات احمللية-
نسبة الزيارات العاملية
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي الرابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير البنية التحتية والتقنية ورافع كفاءتها التشغيلية
الصيانة الوقائية والتأهيلية للمنشآت واملراافق والتيهيزات
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

إعداد ططة نإدارة األزمات الطارئة
 مستوى روا منسوب اجلامعة عن تواقرنشر معايري األمن والسالمة والصحة املانية
برنامج تأهيل وصيانة املراقق والتجايزات (املعامل
واملختربات)
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وسائل األمن والسالمة

 مسـ ــتوي روـ ــا عن االسـ ــتجابة لشـ ــكاوىاألعطال والصيانة

وكالة
اجلامعة

إدارة التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل
والصيانة

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي اخلامس:

الوافاء مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تطوير نظام ضمان اجلودة وافق منوذ منهيي
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

التقويم الدوري لنظام اجلودة
باجلامعة
اعداد وتفعيل نظام إدارة اجلودة
االلكرتون
إعداد وتفعيل االعتماد
انإلكرتون للربامج الدراسية

األكادميية

العمادات  /الكليات /

 -معدل االستخدام ألنظمة اجلودة االلكرتونية.

االدارات

 مسـ ـ ــتوى روـ ـ ــا منسـ ـ ــوب اجلامعة عن أدا وحدات اجلودةباجلامعة.

عمادة اجلودة

 -نسبة املقررات اليت جيرى قياا تقويم للطالب طالل العام.

وتطوير املاارات

 -نسبة الربامج اليت باا تصديق مستقل بواسطة أناس من

داطل املؤسـ ـس ــة ملعايري (مس ــتويات) حتص ــيل الطلبة طالل

العام
 -نسبة الربامج اليت باا تصديق مستقل بواسطة أناس طارج

تفعيل جلان اجلودة بالربامج

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

املؤسسة ملعايري (مستويات) حتصيل الطلبة طالل العام.

وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

 -معدل الربامج اليت تسـ ـ ــتخدم اطتبارات تقويم خمرجات

إدارة الربامج
الدراسية والتطوير
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات
إدارة الربامج

التعلم

تفعيل نظام التوثيق

اجلـــــهة املنفذة

الدراسية والتطوير

 -نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الربامج املعتمدة اليت مت توثيقاا مقارنة م عدد

العمادات  /الكليات /

الربامج املعتمدة من قبل جملس اجلامعة

االدارات
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي اخلامس:

الوافاء مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تأهيل الربامج التعليمية لالعتماد األكادميي
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
40 33 33 37

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة
عمادة اجلودة وتطوير
املاارات
إدارة الربامج الدراسية

التقويم الدوري للربامج االكادميية باجلامعة
 معـ ـ ـ ــدل الربامج املعتمـ ـ ـ ــدة داطليـ ـ ـ ــاوطارجيا.

 مدى اس ــتيفا اجلامعة ملعايري االعتمادالتقويم الدوري جلودة خمرجات الربامج
االنتقالية (السنة التحضريية وكلية اجملتم )

املؤسس .

 نسـ ـ ــبة منسـ ـ ــوب اجلامعة الذين تلقواتدريباً يف جماالت اجلودة

 معدل االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام ألنظمة اجلودةومان جودة التوصيفات والتقارير للربامج
واملقررات الدراسية

االلكرتونية.

 مســتوى روــا منســوب اجلامعة عن أداوحدات اجلودة باجلامعة.

45

والتطوير
وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

الكليات
عمادة اجلودة وتطوير
املاارات
عمادة السنة التحضريية
عمادة كلية اجملتم
عمادة اجلودة وتطوير
املاارات
إدارة الربامج الدراسية
والتطوير

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
40 33 33 37

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

 نسـ ــبة الربامج اليت مت تطويرها مقارنةومان جودة خمرجات التعلم للربامج
االكادميية

اجلـــــهة املنفذة
عمادة اجلودة وتطوير
املاارات

م عدد الربامج الكل

 -معـ ـ ـ ــدل الربامج املعتمـ ـ ـ ــدة داطليـ ـ ـ ــا

الكليات
إدارة القياس والتقويم

وطارجيا

والتميز
الكليات

تفعيل التقويم املستقل للربامج االكادميية

إدارة الربامج الدراسية

تفعيل الية إقرار وتطوير الربامج االكادميية

والتطوير

تفعيل اجملالس االستشارية جلمي الربامج

الكليات

األكادميية
قياس مؤشرات االدا واملقارنة املرجعية للربامج

الكليات

األكادميية

الكليات

ومان جودة ملف املقررات
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي اخلامس:

الوافاء مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

احلصول على االعتماد املؤسسي
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

التقويم الدوري للعمادات والكليات واالدارات

تفعيل استخدام مؤشرات األدا الرئيسية واملقارنة
املرجعية يف عمليات التطوير والتحسني
التقويم التطويري لتأهيل اجلامعة لالعتماد
املؤسس

العمادات /
 نس ـ ـ ـ ـ ــبة املقررات اليت جيرى قياا تقويمللطالب طالل العام.
 نســبة الربامج اليت باا تصــديق مســتقلبواســطة أناس من داطل املؤسـســة ملعايري
(مستويات) حتصيل الطلبة طالل العام.

اعداد الدراسة الذاتية للجامعة

 نســبة الربامج اليت باا تصــديق مســتقلبواسـ ـ ــطة أناس طارج املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ملعايري

قياس خمرجات التعلم على املستوى املؤسس

47

الكليات  /االدارات

(مستويات) حتصيل الطلبة طالل العام.

وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

وكاالت اجلامعة
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

 -معدل الربامج اليت تس ـ ــتخدم اطتبارات

اجلـــــهة املنفذة
إدارة القياس
والتقويم والتميز

تقويم خمرجات التعلم
املشرو التقومي لتقدم اجلامعة لالعتماد

عمادة اجلودة

املؤسس

وتطوير املاارات
عمادة القبول
والتسجيل

تفعيل آلية استطال أرا الطلبة واملستفيدين من

عمادة شؤون

اجلامعة

الطالب
الكليات
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي اخلامس:

الوافاء مبتطلبات ضمان اجلودة والتهيئة لالعتماد املؤسسي والرباجمي

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

نشر الثقاافة املؤسسية لليودة لدى منسوبي اجلامعة
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

اعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات

عمادة اجلودة

يف جمال اجلودة واالعتماد األكادمي

وتطوير املاارات

اعداد ونشر األدلة التعريفية والنشرات التوعوية
يف جمال اجلودة واالعتماد األكادمي
تطوير وحتديث احملتوى اخلاص باجلودة
واالعتماد األكادمي بالبوابة االلكرتونية
للجامعة
جائزة مدير اجلامعة للجودة والتميز

49

 -معدل الربامج املعتمدة داطليا وطارجيا.

 مدى اسـ ـ ـ ـ ـ ــتيفا اجلامعة ملعايري االعتماداملؤسس .

وكالة
اجلامعة
للشؤون
التعليمية

عمادة اجلودة
وتطوير املاارات
وكاالت اجلامعة
عمادة اجلودة
وتطوير املاارات

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية
تطوير البحث العلمي كماً ونوعاً.

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

مؤشرات قياس األداء

الرتكيز على البحوث التطبيقية يف جماالت

 -معدل البحوث احملكمة املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة يف

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

العلوم والتقنية.
إنشا مشرو الربتفوليو البحث
(ملف انإاجاز وانإنتاجية البحثية) دهيئة التدريس

إنشا وحدة للدراسات االسرتاتيجية والبينية

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

عمادة البحث
العلم

جماالت العلوم والتقنية.

 -عدد ما نش ـ ـ ــر يف جمالت علمية حمكمة

وكالة

يف العام املاوـ ـ نسـ ـبة نإمجال أعضـ ـا

اجلامعة

هيئة التدريس بدوام كامل
 عدد االسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــاادات املرجعية يف العاماملاو ـ ـ ـ نسـ ـ ــبة نإمجال أعضـ ـ ــا هيئة

للدراسات
العليا والبحث
العلم

التدريس
برنامج حتسني االنتاجية العلمية

اجلـــــهة املنفذة

 -نس ـ ـ ـ ــبة أعض ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس (بدوام

عمادة البحث
العلم
عمادة البحث
العلم
عمادة البحث

كــامــل) الــذين لــديام على األقــل حبــث

العلم

واحد منشور يف العام املاو .
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية
استكشاف ورعاية املوهوبني ودعم اإلبتكار وبراءات االخرتاع
مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

رعاية املوهوبني واملبتكرين ودعم انإبتكار وبرا ات
االطرتا

33

33

40

 -معدل تسجيل برا ات االطرتا

وكالة اجلامعة

 -عدد مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركات الطالب والطالبات

للدراسات العليا
والبحث العلم

املشاركني يف الفعاليات العلمية

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات
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واألقكار
الطالبية
املتميزة

توجيه البحث العلمي وافق األولويات التنموية والبحوث البينية
الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

توجيه الدعم حنو البحوث التنموية

مركز انإبتكار

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية

مؤشرات قياس األداء

دعم وحتفيز املشاري البحثية بينية التخصصات

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

 عدد مش ـ ـ ـ ــاري البحوث املش ـ ـ ـ ــرتكة ممؤسسات اجملتم .

 نسـ ــبة البحوث بينية التخص ـ ـصـ ــات إىلإمجال البحوث السنوية.

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة اجلامعة
للدراسات العليا
والبحث العلم

اجلـــــهة املنفذة
معاد امللك
سلمان
عمادة البحث
العلم

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقياته
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

تنظيم عدد من الدورات ألعضا هيئة التدريس
عن النشر احملل والدول .
تطوير أدلة البحث والنشر العلم  ،ودليل
اطالقيات البحث العلم

توقريا لشفاقية وعدالة ممارسات البحث العلم

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

 -مسـ ــتوى روـ ــا أعضـ ــا هيئة التدريس

عمادة اجلودة وتطوير

عن ش ــفاقية وعدالة ممارس ــات البحث

العلم .
 درجـ ـ ـ ــة تواقر األدلـ ـ ـ ــة التنظيميـ ـ ـ ــةوانإرشــادية لقواعد وأطالقيات البحث
العلم ولوائحه.
 -مسـ ــتوى رو ــا أعضـ ــا هيئة التدريس

اجلـــــهة املنفذة

وكالة
اجلامعة
للدراسات
العليا والبحث
العلم

املاارات
مركز النشر
والرتمجة
عمادة البحث العلم
مركز النشر

عن ش ــفاقية وعدالة ممارس ــات البحث

والرتمجة

العلم .
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية
حتسني كفاءة املراكز والكراسي البحثية باجلامعة
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

اجلـــــهة املســـــــــؤولة

40

إدارة الكراس

تقييم أدا الكراس البحثية
حتسني اخلدمات اليت تقدماا مراكز البحوث
ألعضا هيئة التدريس
رق نسبة لكوادر املتفرغة باملراكز البحثية
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اجلـــــهة املنفذة

عدد مراكز التميز البحث

وكالة اجلامعة
للدراسات العليا
والبحث العلم

البحثية
عمادة البحث
العلم
عمادة البحث
العلم

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

اهلــدف االسرتاتييــي السادس:

اإلرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واإلبتكار وافقا ألولويات التنمية
تنويع مصادر متويل البحث العلمي

اهلـــدف التفصيـــــــلي:
مؤشرات قياس األداء

املبادرات

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة

 -دطل البحث من مص ــادر طارجية يف العام املاو ــ

استيفا معايري احلصول على منح

نس ـ ـ ـ ــبة نإمجال أعض ـ ـ ـ ــا هيئة التدريس بدوام

اجلامعة

حبثية من اجلاات الوطنية الداعمة

كامل.

للدراسات

 -معدل االنفاق على البحث العلم من إمجال

العليا والبحث

امليزانية التشغيلية للجامعة

العلم
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اجلـــــهة املنفذة

عمادة البحث
العلم
معاد امللك
سلمان

المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي السابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية
تطوير برامج التعليم املستمر يف ضوء احتياجات اجملتمع
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

تنفيذ عدد من برامج التعليم املستمر وقق
احتياجات اجملتم
إعادة هيكلة برامج التعليم املستمر املقدمة يف
الرياض وحفر الباطن
تدشني عدد من الربامج يف انإدارة واللغات
والتقنية
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 معدل النمو يف اعداد املسجلني يف برامجالتعليم املستمر

 مسـ ـ ــتوى روـ ـ ــا املسـ ـ ــتفيدين من برامجالتعليم املستمر

وكالة
اجلامعة

عمادة طدمة
اجملتم والتعليم
املستمر

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

اهلــدف االسرتاتييــي السابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع املؤسسات غري الرحبية والقطاعني احلكومي واخلاص
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية املتوقعة
للتنفيذ
37

 مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التعاون بني اجلامعةالتعاون بني جامعة اجملمعة واجلامعات
واملؤسسات الرائدة الوطنية واحمللية

واجلامعات الوطنية والدولية.

 عدد الربامج الس ـ ــنوية للش ـ ــراكةوالتعاون م مؤسـ ـ ــس ـ ـ ــات اجملتم

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

وكالة اجلامعة

عمادة طدمة اجملتم

للدراسات العليا

والتعليم املسرت

والبحث العلم

معاد امللك سلمان

والقطا اخلاص.
عمادة طدمة اجملتم
تطوير أدا اجلاات االستشارية باجلامعة
(معاد امللك سلمان-عمادة البحث
العلم -عمادة طدمة اجملتم )

 عدد االسـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ــارات واخلدماتاملق ــدم ــة للمجتم احملل وقطـ ـا

وكالة اجلامعة

االعمال.

والتعليم املستمر
إدارة املسؤولية اجملتمعية
والتنمية احمللية بالوكالة.
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

اهلــدف االسرتاتييــي السابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

تعزيز ثقاافة العمل التطوعي لدى الطلبة ومنسوبي اجلامعة
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

إنشا مجعيات وروابط ثقاقية يف جمال العمل
التطوع

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

عمادة طدمة

 -عدد برامج التثقيف اجملتمع املقدمة

اجملتم والتعليم

نسبة نإمجال عدد األقسام

 نس ــبة أعض ــا هيئة التدريس واملوظفنيالذين شـاركوا يف أنشطة وبرامج طدمة

إطالق جائزة اجلامعة للعمل التطوع

اجملتم .
 نسـ ـ ــبة الطلبة املش ـ ــاركني يف أنش ـ ــطةتطوعية خلدمة اجملتم .
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اجلـــــهة املنفذة

وكالة
اجلامعة

املستمر.
إدارة املسؤولية
اجملتمعية
والتنمية احمللية
بالوكالة

الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية

اهلــدف االسرتاتييــي السابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:
املبادرات

االسهام يف احلفاظ على الرتاث الثقايف واحلضاري للميتمع
مؤشرات قياس األداء

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة

اجلـــــهة املنفذة

تدشني عدد من برامج الشراكة م مؤسسات

عمادة طدمة

جمتمعية وأهلية حول الرتاث

اجملتم والتعليم
 -عدد الربامج والفعاليات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية يف

وكالة

جم ـ ــال احلف ـ ــاظ على الرتاث الثق ـ ــايف

نظيم عدد من الندوات التثقيفية حول تراث

اجلامعة

للمجتم

املستمر.
إدارة املسؤولية
اجملتمعية
والتنمية احمللية

اجملمعة ومنطقة سدير

بالوكالة
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المجمعة 4004هـ0404/م
التشغيلية
لجامعة0404م
4004هـ/
الخطةالمجمعة
الخطة التشغيلية لجامعة

اهلــدف االسرتاتييــي السابع:
اهلـــدف التفصيـــــــلي:

تعزيز املسؤولية والشراكة اجملتمعية
دمج قضايا التنمية املستدامة يف الربامج التعليمية واملشاريع والبحثية

املبادرات

مؤشرات قياس األداء

تطوير الربامج الدراسية مبا يتعلق بقضايا

 -نســبة املقررات يف الربامج الدراســية اليت

الوقت /الفرتة الزمنية
املتوقعة للتنفيذ
37

33

33

40

اجلـــــهة
املســـــــــؤولة
وكالة

التنمية املستدامة

تاتم بقضايا التنمية املستدامة

اجلامعة
للشؤون
التعليمية

اجلـــــهة املنفذة

إدارة الربامج
الدراسية
والتطوير

حتديث األولويات البحثية للجامعة وقق طريطة

عمادة طدمة

جديدة

اجملتم والتعليم

تنظيم جمموعة من األنشطة الطالبية حول
التنمية املستدامة

 عدد األحباث أو املش ـ ــاري البحثية اليتختدم قضايا التنمية املستدامة للبيئة.

 -نســبة املقررات يف الربامج الدراســية اليت

إطالق مسابقة طالبية حول قضايا التنمية
املستدامة

تاتم بقضايا التنمية املستدامة

وكالة
اجلامعة

املستمر.
إدارة املسؤولية
اجملتمعية
والتنمية احمللية
بالوكالة
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الخطة التشغيلية لجامعة المجمعة 4004هـ0404/م

إحصــــــــــــــاءات
جدول إحصاء بتوزيع المبادرات

جدول إحصاء بتوزيع المبادرات وفق الجهات

وفق األهداف

المسؤولة

األهداف االسرتاتييية

األهداف
التفصيلية

املبادرات

األول

8

42

الثاني

6

42

الثالث

5

9

الرابع

2

9

اخلامس

2

45

السادس

6

42

السابع

5

41

83

111

م

الـيـــــــــهة

عدد املبادرات

 1مكتب معالي مدير اجلامعة

44

 2وكالة اجلامعة

11

 3وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

21

 4وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

46
111
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المسارات االستراتيجية والتشغيلية لجامعة المجمعة
احملور

م

أهداف اسرتاتييية أهداف تفصيلية مؤشرات األداء

عدد املبادرات

املوارد البشرية:
4

 الطلبة -أعضا هيئة التدريس

4

42

18

22

 -املوظفون

الكفاءة املؤسسية:
4

 األدا املؤسس -البنية التحتية والتقنية

1

41

46

21

 -ومان اجلودة واالعتماد

1

البحث العلمي واإلبتكار

4

6

42

42

2

الشراكة اجملتمعية واملسؤولية االجتماعية

4

5

44

41

7

38

38

111

اإلمجالي
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منهيية متابعة اخلطة التشغيلية لليامعة
نموذج  CIPPلتقييم ومتابعة المبادرات والمشروعات
(السياق ،المدخالت ،العمليات ،والمخرجات)
ميثل منوذج  CIPPلتقييم ومتابعة املبادرات والربامج واملش ـ ـ ـ ـ ــروعات إطارًا ش ـ ـ ـ ـ ــامالً يوجه التقويم البنائ املس ـ ـ ـ ـ ــتمر  ،Formativeوالتقويم
اخلتام أو الناائ  Summativeللمشـروعات واملبادرات واملؤسـسـات .وترتكز هذه املناجية على أن التقييم ليس لإلثبات أو الربهان على شـ
ما ،ولكن هدقه األساس هو التحسني .Evaluation is not to prove, but to improve
وتتضمن تلك املناجية أربعة أبعاد لتقييم املشرو أو املبادرة ه :
 .6تقييم السياق Context Evaluation
 .0تقييم املدطالت Input Evaluation
 .3تقييم العمليات Process Evaluation
 .3تقييم املخرجات والنواتج  Product Evaluationويتضمن:
-

تقييم األثر Impact Evaluation

-

تقييم الفاعلية Effectiveness Evaluation

-

تقييم االستمرارية واالستدامة Sustainability Evaluation

-

تقييم إمكانية تعميم املبادرة Transportability
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محاور التقييم ومجاالت التركيز لمنهجية CIPP
حمور التقييم
السيا
Context

جمال الرتكيز
وص ــف املش ــرو أو املبادرة ،ومج وحتليل املعلومات حول أهدا املبادرة يف س ــياق البيئة الداطلية واخلارجية،
والوقو على املشـ ـ ــكالت اليت تعوق أهدا املبادرة أو املشـ ـ ــرو  ،بانإوـ ـ ــاقة إىل الفرص والتحديات اليت تواجه
التنفيذ.

املدخالت
Input
العمليات
Process
املخرجات
Product

مج املعلومات حول تصـميم املبادرة واملستفيدين على املستوى الداطل واخلارج واملوارد املتاحة ،ومتطلبات
التنفيذ اجليد ،والوقو على نواح القوة والضعف دهذا الربنامج أو املبادرة.
تقويم األنشـ ـ ـ ـ ــطة واملراحل املتبعة يف تنفيذ املبادرة ،وحتديد الفجوات بني التنفيذ الفعل وتصـ ـ ـ ـ ــميم املبادرة
وأهداقاا ،أي الفجوة بني املستاد واملتحقق.
تقويم انإاجاز واملخرجات والنواتج لتحديد جدوى وقائدة املبادرة أو املش ـ ـ ـ ــرو  ،وإمكانية اس ـ ـ ـ ــتمراره أو إناائه.
كما يتضـ ــمن تقييم املخرجات حتديد أثر املبادرة على األدا العام واجلدوى أو الفائدة من اسـ ــتمرارها ومدى
القدرة على تعميماا.
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كما تهتم منهجية  CIPPبنوعين من التقييم ،كما هو موضح في الجدول التالي:
نوع التقييم
التقويم التكويين  /البنائ
Formative Evaluation
حتديد التدطالت املالئمة لعالج
قجوات األدا اليت تظار أثنا التنفيذ.
التقويم الناائ أو اخلتام
 Summative Evaluationحتديد
املزايا ،وجودة التطبيق وجدوى النواتج
واألثر ،والكفا ة والفعالية واالستدامة
والتعميم.

السيا

العمليات

املدخالت

إعـ ــادة ترتيـ ــب األولويـ ــات
وقق االحتيــاجــات اليت مت توجيه ختص ـ ــي

املوارد

حتديدها واملشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت واس ـ ـ ـ ــتكش ـ ـ ـ ــا وحتليل
احملتملــة واملوارد والفرص ططط العمل.
املتاحة.
مقـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــة األه ـ ـ ـ ـ ــدا

حتديد مدى اسـ ـ ـ ـ ـ ـتيفا

واألولوي ــات اليت حتقق ــت كاقة العناص ـ ـ ــر واملوارد
بـاالحتياجات واملوارد اليت املطلوب ــة ،ومــدى الوق ــا
مت توقريها.

باحتياجات املستفيدين.

املخرجات

تنفي ـ ـ ــذ ططط العم ـ ـ ــل تقييم النتـ ـ ـ ـ ــائج واألثر
بش ـ ـ ــكل قائم على متابعة والكفـ ـ ــا ة والفعـ ـ ــاليـ ـ ــة،
األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة والتغذية وت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ــم مـ ــرح ـ ـل ـ ـ
الراجعة بشكل دوري

للمتحقق.

وص ـ ـ ــف كامل للعمليات مقـ ـ ــارنـ ـ ــة النواتج واألثر
واألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة واملراحل باالحتياجات املس ـ ــتادقة
وانإجرا ات اليت مت ـ ـ ـ ــت واجلـ ـ ــدوى أو الفـ ـ ــائـ ـ ــدة
مق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة مب ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـان املتحققة
خمطط له من مراحل.
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افريق إعداد اخلطة
د .مسلم محمد الدوسري

وكيل الجامعة ورئيس فريق الخطة

أ.د .محمد بن عثمان الركبان

مستشارا

د .إبراهيم عبدالمحسن البديوي

مستشار خارجي

د .سعد بن ذعار القحطاني

المشرف على إدارة التخطيط االستراتيجي

د .عدنان محمد قطيط

مستشار إدارة التخطيط االستراتيجي

د .حمادة عادل أحمد

مستشار إدارة التخطيط االستراتيجي

أ .علي مغرم الشهري

مستشار خارجي

د .فيصل فرج المطيري

مستشار خطة وكالة الجامعة

د .عماد حمدي عبداهلل

مستشار خطة وكالة الجامعة الدراسات العليا والبحث العلمي

د .عبدالرحمن القواسمي

مستشار خطة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

أ .منصور علي الغريب

مستشار خطة مكتب معالي مدير الجامعة

أ .سلطان عبدالرحمن الدباس

أمينا ومنسقا
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